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Z£O¯A SUROWCÓW MINERALNYCH
I ZMIANY ŒRODOWISKA NATURALNEGO
WYWO£ANE PRZEZ GÓRNICTWO NA TERENIE BUKOWNA

1. Wstêp

Teren miasta Bukowna charakteryzuje siê skomplikowan¹ budow¹ geologiczn¹,
a w konsekwencji du¿ym „nasyceniem” zmian œrodowiska naturalnego, wywo³anych przede
wszystkim dzia³alnoœci¹ górnicz¹, w zakresie eksploatacji ró¿nych surowców mineralnych,
w tym przede wszystkim rud cynku i o³owiu oraz piasku podsadzkowego. Niniejszy artyku³
opracowano na podstawie analizy materia³ów archiwalnych i publikacji oraz po przeprowa-
dzeniu rozpoznania terenowego.

2. Budowa geologiczna

Obszar miasta Bukowna cechuje siê urozmaicon¹ budow¹ geologiczn¹. Wynika to z jego
po³o¿enia w pó³nocno-wschodniej czêœci Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego – jednostki
geologicznej podlegaj¹cej wielokrotnie ruchom tektonicznym. Budowa geologiczna tego
obszaru jest dobrze rozpoznana dziêki otworom wiertniczym, wyrobiskom kopalñ pod-
ziemnych oraz odkrywkowych, a tak¿e innym ods³oniêciom naturalnym i sztucznym.

G³êbokie pod³o¿e opisywanego obszaru tworzy brze¿na, pó³nocno-wschodnia czêœæ
tzw. bloku górnoœl¹skiego, który bezpoœrednio na wschód od Bukowna graniczy wzd³u¿
strefy uskokowej Kraków – Lubliniec z tzw. blokiem (masywem) ma³opolskim [7, 21, 52,
53]. Pod³o¿e krystaliczne (zbudowane ze ska³ magmowych) zalega na g³êbokoœci oko³o
4 tys. m, zaœ górna czêœæ bloku górnoœl¹skiego zbudowana jest z metamorficznych ska³
prekambryjskich i osadowych ska³ dolnopaleozoicznych (g³ównie kambryjskich, bowiem
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utwory ordowiku i syluru nie wykazuj¹ ci¹g³ego zalegania), reprezentowanych przez pias-
kowce, mu³owce oraz i³owce [8, 9, 25].

Na sfa³dowanych i zerodowanych utworach proterozoiku lub starszego paleozoiku
le¿¹ niezgodnie utwory dewonu i karbonu, które tworz¹ tzw. m³odopaleozoiczne piêtro
strukturalne ukszta³towane tektonicznie podczas waryscyjskich ruchów górotwórczych
w okresie górnego karbonu i dolnego permu. Ska³y dewonu wystêpuj¹ na powierzchni
terenu ju¿ poza obszarem gminy Bukowno (rejon Kluczy). Natomiast karbon znany jest
z odkrywek, a tak¿e z wyrobisk w kopalniach wêgla kamiennego, otworów wiertniczych
wykonanych na zachód i po³udniowy zachód od Bukowna.

Ska³y dolnego dewonu wykszta³cone s¹ jako piaskowce o mi¹¿szoœci do 130 m, prze-
³awicone mu³owcami, i³owcami oraz zlepieñcami. Dewon œrodkowy reprezentowany jest
przez ska³y wêglanowe. S¹ to wapienie i dolomity u³awicone, miejscami masywne oraz
margle o ciemnych barwach, zawieraj¹ce du¿e iloœci kopalnej fauny [25]. Mi¹¿szoœæ tych
utworów dochodzi do 500 m. Dewon górny tworz¹ p³ytowe wapienie o teksturach falistych
i gruz³owych, czêsto margliste o mi¹¿szoœci do 150 m.

Karbon dolny (turnej, wizen) wykszta³cony jest g³ównie jako wapienie z wk³adkami
margli, i³owców i tufów (osadów pochodzenia wulkanicznego). Wapienie te maj¹ zmienn¹
mi¹¿szoœæ (150÷600 m) i w kierunku zachodnim przechodz¹ w ska³y okruchowe, piaszczy-
sto-mu³owcowe oraz ilasto-tufowe. Utwory przejœciowe miêdzy karbonem dolnym i górnym
s¹ reprezentowane przez warstwy malinowickie, które s¹ zbudowane z i³owców, mu³ow-
ców i piaskowców o mi¹¿szoœci siêgaj¹cej w okolicach Olkusza do 300 m [25, 26, 34].

Utwory karbonu górnego (tzw. produktywnego) sk³adaj¹ siê g³ównie z czterech jed-
nostek litostratygraficznych (serii skalnych o odmiennym wykszta³ceniu) [21, 44]:

1) serii paralicznej (warstwy brze¿ne),
2) górnoœl¹skiej seria piaskowcowej,
3) serii mu³owcowej,
4) krakowskiej serii piaskowcowej.

W pod³o¿u obszaru Bukowna wystêpuj¹ utwory serii paralicznej (nale¿¹ce wiekowo
do namuru A), reprezentowane przez warstwy sarnowskie i florkowskie. S¹ to piaskowce,
mu³owce, i³owce, w których wystêpuj¹ pok³ady wêgla kamiennego, nale¿¹ce do grupy
pok³adów o numeracji od 900 do 800. Charakterystyczne dla tej serii jest wystêpowanie
kilku poziomów z faun¹ morsk¹. Mi¹¿szoœæ osadów wzrasta w kierunku zachodnim, do-
chodz¹c maksymalnie do 200 m.

Na obszarze Bukowna s¹ znane tak¿e z nielicznych ods³oniêæ powierzchniowych
(w wyrobiskach Kopalni Piasku Podsadzkowego „Szczakowa”) piaskowce, mu³owce
i i³owce zaliczane do warstw ³aziskich krakowskiej serii piaskowcowej. Warstwy te wys-
têpuj¹ na ca³ym obszarze Bukowna pod nadk³adem ska³ m³odszych [25]. Mi¹¿szoœæ warstw
³aziskich osi¹ga maksymalnie 350 m i zwiêksza siê w kierunku po³udniowo-wschodnim.

Utwory triasu œrodkowego – wapienia muszlowego – znane s¹ na terenie Bukowna
oraz obszarach s¹siednich z ods³oniêæ powierzchniowych, wierceñ i wyrobisk górniczych.
Reprezentowane s¹ one na ogó³ przez ska³y wêglanowe: wapienie i dolomity, powsta³e jako
osady morskie. W ich profilu wyró¿nia siê wapieñ muszlowy dolny, œrodkowy i górny.
Dolny wapieñ muszlowy obrze¿enia obszaru górnoœl¹skiego dzielony jest tradycyjnie na
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nastêpuj¹ce jednostki (od do³u): warstwy gogoliñskie, warstwy gorazdeckie, warstwy tere-
bratulowe oraz warstwy karchowickie, jednak w czêœci wschodniej i pó³nocnej tego obsza-
ru, m.in. w rejonie Bukowna i Olkusza, wapienne utwory wystêpuj¹ce ponad warstwami
gogoliñskimi zosta³y wtórnie zdolomityzowane i zwane s¹ dolomitami kruszconoœnymi lub
warstwami olkuskimi [43, 45]. Warstwy gogoliñskie maj¹ mi¹¿szoœæ 25÷30 m i wy-
kszta³cone s¹ jako zró¿nicowane utwory wapienno-margliste: wapienie p³ytowe oraz wa-
pienie cienko³awicowe o falistej teksturze z wk³adkami marglistych wapieni gruz³owych,
dolomitycznych wapieni komórkowych (jamistych) oraz wapiennych zlepieñców, tzw. œród-
formacyjnych. W utworach tych wystêpuj¹ liczne szcz¹tki fauny morskiej, g³ównie ma³¿y
i liliowców, które tworz¹ wiêksze nagromadzenia, zw³aszcza w wapieniach p³ytowych dol-
nej czêœci warstw gogoliñskich [1, 49, 50].

Zasiêg wtórnej dolomityzacji wapieni œrodkowotriasowych jest ró¿ny, st¹d te¿ mi¹¿-
szoœæ dolomitów kruszconoœnych waha siê od kilku do kilkudziesiêciu metrów, maksymal-
nie do 80 m. Dolomity te s¹ krystaliczne, szare (w zwietrza³ej, przypowierzchniowej czêœci
– br¹zowo-szare), porowate, miejscami kawerniste. Dolomityzacja spowodowa³a zatarcie
wiêkszoœci tekstur pierwotnych wapieni, w tym przede wszystkim zniszczenie kopalnych
szcz¹tków fauny [17, 32, 45, 48, 66].

W obrêbie dolomitów kruszconoœnych wystêpuje mineralizacja cynku i o³owiu. Z³o¿a
rud cynku i o³owiu maj¹ rozwiniêcie generalnie horyzontalne (poziome) i mi¹¿szoœæ do kil-
kunastu metrów. Zbudowane s¹ z cia³ rudnych o gniazdowych (nieregularnych), soczewko-
wych lub pseudopok³adowych kszta³tach i rozmiarach poziomych od kilku do ponad 100 m
[12–14]. Koncentracje rud powsta³y w rezultacie migracji gor¹cych roztworów wodnych
(w obrêbie dolomitów kruszconoœnych), które kilkakrotnie powodowa³y krasowienie ska³
(powstawanie pustek podziemnych), ich brekcjowanie (w wyniku zawalania siê pustek)
oraz wytr¹canie siê minera³ów kruszcowych [39–41]. G³ównymi minera³ami z³o¿owymi s¹
galena (siarczek o³owiu) oraz sfaleryt (siarczek cynku), którym towarzysz¹ siarczkowe mi-
nera³y ¿elaza – piryt i markasyt oraz wêglan wapnia – kalcyt. Stosunkowo du¿e domieszki
w minera³ach cynku i o³owiu stanowi srebro i kadm, a tak¿e german i tal.

W strefie zwietrza³ej z³ó¿ wystêpuje galman – mieszanina smitsonitu (wêglanu cynku)
z kalcytem, dolomitem oraz innymi minera³ami g³ównie wêglanowymi i tlenkowymi. Gal-
man tworzy miejscami wiêksze (z³o¿owe) koncentracje, które równie¿ by³y przedmiotem
eksploatacji [6, 14, 16, 18, 37].

Utwory jury oraz kredy nie wystêpuj¹ na omawianym obszarze, natomiast trzeciorzêd
reprezentowany jest prawdopodobnie przez gruzowo-gliniaste wype³nienia obni¿eñ kra-
sowych, które wystêpuj¹ miejscami w obrêbie wêglanowych ska³ œrodkowego triasu. Ska³y
triasu przykryte s¹ wiêc bezpoœrednio osadami czwartorzêdowymi, miejscami zaœ wystê-
puj¹ na powierzchni i pokryte s¹ jedynie zwietrzelin¹ i gleb¹.

Osady czwartorzêdu wystêpuj¹ na przewa¿aj¹cej czêœci obszaru Bukowna. Generalnie
wykszta³cone s¹ jako ró¿noziarniste piaski z wk³adkami glin i ¿wirów, wykazuj¹ jednak
du¿e zró¿nicowanie litologiczne, co jest uwarunkowane ró¿nym wiekiem osadów, odmien-
nymi warunkami powstania oraz ukszta³towaniem pod³o¿a. Do najwa¿niejszych elementów
rzeŸby pod³o¿a osadów czwartorzêdowych nale¿y g³êboka dolina kopalna Bia³ej Przemszy,
w rejonie Bukowna, o przebiegu prawie równole¿nikowym [3, 23, 28, 29, 51], zwana tak¿e
dolin¹ pra-Przemszy [24]. Dolina ta przebiega inaczej ni¿ wspó³czesna dolina tej rzeki, sy-
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tuuj¹c siê w po³udniowej czêœci Bukowna. Powsta³a ona, w wyniku erozji, w czasie tekto-
nicznych ruchów wznosz¹cych pod koniec trzeciorzêdu i wype³niona zosta³a ostatecznie
osadami wodno-lodowcowymi oraz rzecznymi podczas zlodowacenia œrodkowopolskiego
i pó³nocnopolskiego.

Najstarszymi utworami czwartorzêdowymi zidentyfikowanymi na obszarze Bukowna
s¹ jednak p³aty utworów starszych, po³udniowopolskich zlodowaceñ, podczas których
l¹dolód pokry³ ten teren. Do najbardziej charakterystycznych osadów lodowcowych nale¿¹
gliny zwa³owe, zawieraj¹ce otoczaki ska³ skandynawskich. Mi¹¿szoœæ p³atów glin nie prze-
kracza kilku metrów [25].

Wystêpuj¹ce w obrêbie kopalnej doliny Bia³ej Przemszy piaski i ¿wiry wodnolodow-
cowe zlodowacenia œrodkowopolskiego Odry [29] osi¹gaj¹ maksymalnie do 20÷30 m
mi¹¿szoœci. Znane s¹ z ods³oniêæ zlokalizowanych na zachód i po³udniowy zachód od Bu-
kowna [25].

Kopaln¹ dolinê Bia³ej Przemszy wype³nia jednak przede wszystkim gruby kompleks
osadów piaszczystych zwi¹zany ze zlodowaceniem pó³nocnopolskim i zwany formacj¹
b³êdowsk¹. Utwory tego kompleksu ods³aniaj¹ siê w centralnej czêœci gminy, zajmuj¹c roz-
leg³y obszar tzw. Kotliny Biskupiego Boru oraz tzw. Pustyni Starczynowskiej. Mi¹¿szoœæ
osadów dochodzi maksymalnie do 50 m. W dolnej czêœci ich profilu przewa¿aj¹ osady gru-
boziarniste, miejscami piaszczysto-¿wirowe, charakterystyczne dla œrodowiska rzek rozto-
kowych, natomiast w czêœci stropowej wystêpuj¹ osady drobnoziarniste sto¿ków nap³y-
wowych [28, 29, 51]. W piaskach dominuj¹ ziarna kwarcu (88÷97%), natomiast pozosta³e
sk³adniki to ska³y krzemionkowe, magmowe, metamorficzne [25, 37, 38].

Teren wystêpowania osadów piaszczystych we wschodniej czêœci Bukowna (obecnie
zalesiony) zwany Pustyni¹ Starczynowsk¹, okreœlany by³ – wraz z Pustyni¹ B³êdowsk¹ –
jako Wielka Pustynia B³êdowska [24].

3. Surowce mineralne

3.1. Z³o¿a rud cynku i o³owiu

W granicach Bukowna wystêpuj¹ fragmenty dwu udokumentowanych z³ó¿ rud cynku
i o³owiu: „Boles³aw” i „Olkusz”. Z³o¿a te cechuj¹ siê podobnym charakterem cia³ rudnych
oraz okruszcowania. Maj¹ kszta³t nieregularnych pseudopok³adów o horyzontalnej roz-
ci¹g³oœci, które podzielone s¹ uskokami tektonicznymi na pola (bloki) po³o¿one na ró¿nych
g³êbokoœciach. Cia³a rudne tworz¹ce z³o¿a „Boles³aw i „Olkusz” maj¹ formy soczew,
gniazd, ¿y³ o zmiennej mi¹¿szoœci, od kilku centymetrów do kilku metrów (maksymalnie
do 30 m), oraz wymiarach poziomych od kilku do kilkuset metrów (zwykle 100÷1000 m).
Budowa cia³ rudnych nie jest jednolita. Zmienia siê typ i charakter rudy, zawartoœæ poszcze-
gólnych pierwiastków, sk³ad mineralny, chemiczny oraz tekstury. Dominuj¹ce s¹ tekstury
brekcjowe, w których obrêbie znajduj¹ siê skupienia podstawowych minera³ów rudnych –
galeny i sfalerytu (wystêpuj¹cego czêsto w formie mikrokrystalicznej, tzw. blendy cynkowej)
– poprzerastane nieregularnie minera³ami towarzysz¹cymi (pirytem, markasytem i kalcytem)
oraz ska³¹ p³on¹ (dolomitem kruszconoœnym). Minera³y kruszcowe i towarzysz¹ce powsta-
³y w rezultacie piêciu faz hydrotermalnej mineralizacji (okruszcowania), przedzielonych
czterema okresami krasowienia i brekcjowania [39, 40].
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Kryteria bilansowoœci przyjête dla ustalenia zasobów z³ó¿ rud cynku i o³owiu kopalñ
„Olkusz-Pomorzany” oraz „Boles³aw”, zosta³y okreœlone przez Komisjê Zasobów Kopalin
MOŒZNiL (1992 r.):
— minimalna gruboœæ warstwy przeznaczonej do eksploatacji – 3,0 m;
— minimalna œrednia zawartoœæ metali:

• „Olkusz-Pomorzany” – 4,2% Zn;

• „Boles³aw” – 4,4% Pb;
— minimalna œrednia zawartoœæ metali dla zasobów rudy:

• „Olkusz-Pomorzany” – 5,0% Zn (lub Pb);

• „Boles³aw” – 5,1% Zn.

Z³o¿e „Boles³aw”

Z³o¿e ma d³ugoœæ oko³o 3 km, szerokoœæ oko³o 2 km i œredni¹ mi¹¿szoœæ 10÷25 m.
Cechuje siê z³o¿on¹ budow¹, rozciête jest bowiem uskokami na szereg zrêbów i rowów.
Uskoki ograniczaj¹ce te struktury maj¹ przebieg WNW-ESE. W rejonie kopalni ten kieru-
nek ma równie¿ lokalna struktura, zwana rowem Boles³awia, wystêpuj¹ca na zachodnim
przed³u¿eniu rowu Olkusz-Po³udnie. Mniej liczne s¹ uskoki o biegu NW-SE oraz NE-SW.
Zrzuty uskoków wahaj¹ siê od 50 m do 10÷20 m. Rów Boles³awia ma d³ugoœæ oko³o 3 km,
szerokoœæ oko³o 100 m na zachodzie, 200 m w czêœci œrodkowej i oko³o 500 m w czêœci
wschodniej [10]. Mi¹¿szoœæ z³o¿a osi¹ga 30 m (sp¹g z³o¿a wystêpuje tu na poziomie od
230 m n.p.m. do 268 m n.p.m.). Stosunek nadk³adu N/Z = 12. W kierunku zachodnim
i wschodnim od rowu nastêpuje zanik okruszcowania [63]. Wed³ug opracowania podsumo-
wuj¹cego eksploatacjê z³o¿a zasoby bilansowe z³o¿a w kategorii A+B, wynosi³y (w Mg):
ruda Zn-Pb – 4 880 287; Zn –178 917; Pb – 44 373; S – 94 548; Ag – 5563; Cd – 141 528;
Tl – 17081; Ge – 1269. Obecnie z³o¿e jest pozabilansowe [63].

Z³o¿e „Olkusz”

Z³o¿e „Olkusz” po³o¿one jest g³ównie w zachodniej czêœci miasta Olkusza i jedynie
jego niewielki, po³udniowo-zachodni fragment znajduje siê w granicach gminy Bukowno.
D³ugoœæ z³o¿a wynosi oko³o 4,5 km, szerokoœæ oko³o 3 km, mi¹¿szoœæ od 10 do 25 m.
Z³o¿e wystêpuje w dwóch jednostkach: zrêbie Olkusza w czêœci pó³nocnej oraz w rowie
Olkusz-Po³udnie w czêœci po³udniowej, i pociête jest licznymi uskokami o kierunkach naj-
czêœciej NNW-SSE. Podrzêdne s¹ dyslokacje o biegu NE-SW. Maksymalny zrzut uskoku
tworz¹cego rów Olkusz-Po³udnie wynosi oko³o 130 metrów. Sp¹g z³o¿a zalega najp³ycej
na zrêbie (od 258 m n.p.m. do 335 m n.p.m.), najg³êbiej w drugorzêdnych strefach zapad-
liskowych rowu tektonicznego, tzw. podpoziomu i podpoziomu ni¿szego (113 m n.p.m. do
239 m n.p.m.). W obrêbie wyrobisk eksploatacyjnych sp¹g z³o¿a zalega na poziomie od
238 m n.p.m. do 280 m n.p.m. Najdalsze partie z³o¿a s¹ zaliczone do zasobów nieprzemy-
s³owych z uwagi na utlenienie, niskie zawartoœci metali, zaleganie z³o¿a na ró¿nych pozio-
mach w gniazdach porozdzielanych partiami p³onnymi. Zasoby z³o¿a wed³ug [5] wynosz¹
(w tys. Mg): ruda ZnPb – 3498; Pb – 64; Zn – 173 [59].
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3.2. Z³o¿a piasków czwartorzêdowych

Osady czwartorzêdowe wystêpuj¹ na przewa¿aj¹cej czêœci obszaru Bukowna. W ich
obrêbie na terenie Kotliny Biskupiego Boru oraz tzw. Pustyni Starczynowskiej w po³udnio-
wej czêœci Bukowna wystêpuje kompleks z³o¿owy, zbudowany z piasków o ró¿nym uziar-
nieniu (od drobnoziarnistych do gruboziarnistych), miejscami z wk³adkami ¿wirów. Kom-
pleks ten reprezentuje neoplejstoceñskie osady wodnolodowcowe i rzeczne wype³niaj¹ce
pradolinê Bia³ej Przemszy.

Piaski kompleksu z³o¿owego na terenie Bukowna eksploatowane s¹ obecnie wy³¹cz-
nie przez Kopalniê Piasku Podsadzkowego „Szczakowa” S.A.

Z³o¿a piasków podsadzkowych posiada³y szereg dokumentacji geologicznych, wykona-
nych w latach 50. i 60. XX w., których dane uleg³y dezaktualizacji. Ze wzglêdu na prowa-
dzenie nowych kierunków eksploatacji pod koniec lat 90. XX w. przyst¹piono do opraco-
wania nowych dokumentacji geologicznych. W rezultacie tych prac udokumentowano za-
soby siedmiu z³ó¿ piasków, po³o¿onych w ca³oœci lub czêœci na terenie Bukowna.

Z³o¿e piasków formierskich „Szczakowa”

Z³o¿e ma formê pok³adow¹ i powierzchniê 1,46 km2. Mi¹¿szoœæ z³o¿a waha siê od 2,90
do 20,00 m; œrednia mi¹¿szoœæ wynosi 11,35 m, a stosunek N/Z = 0,02. Nadk³ad z³o¿a two-
rzy gleba o gruboœci do 0,5 m, œrednio 0,37 m [61]. Z³o¿e jest s³abo zawodnione w sp¹go-
wej czêœci (poziom wodonoœny od 296,2 do 261,9 m n.p.m.).

W celu okreœlenia przydatnoœci piasków kwarcowych ze z³o¿a „Szczakowa” jako
piasków formierskich dla odlewnictwa, przeprowadzono w Instytucie Odlewnictwa w Kra-
kowie badania laboratoryjne, które wykaza³y, ¿e piaski buduj¹ce z³o¿e s¹ materia³em for-
mierskim, klasy 2K, o zawartoœci SiO2: 97,20%, Fe2O3: 0,24%, wêglanów: 0,15%, tempera-
turze spiekania >1350°C i œredniej przepuszczalnoœci dla gazów 370·10–8 m2/Pa–3. Piaski
te wykazuj¹ pe³n¹ przydatnoœæ do wyrobu mas formierskich. Zasoby bilansowe z³o¿a wy-
nosi³y (stan na 1996 r.) 33,6 mln Mg, w tym przemys³owe – 7,8 mln Mg [61].

Z³o¿e piasków podsadzkowych „Szczakowa-Pole I”

Z³o¿e ma formê pok³adow¹ i powierzchniê 4,4 km2. Mi¹¿szoœæ z³o¿a waha siê od 10,37
do 21,11 m; wynosi œrednio 13,60 m. Po³o¿enie sp¹gu: najni¿sze na poziomie 234,96 m
n.p.m., najwy¿sze 290,72 m n.p.m. Praktyczny brak nadk³adu spowodowany jest znikom¹
gruboœci¹ warstwy glebowej. Zasoby z³o¿a wynosi³y (stan na 1998 r.) 16 048 tys. m3 [63].

Z³o¿e piasków podsadzkowych „Szczakowa-Pole II”

Z³o¿e ma budowê pok³adow¹ i powierzchniê 1,04 km2, jego mi¹¿szoœæ œrednio wynosi
17,3 m, a maksymalnie dochodzi do 60 m. Sp¹g z³o¿a le¿y na wysokoœci 232,5÷ 234,0 m
n.p.m. Œrednia gruboœæ nadk³adu (gleby) wynosi 0,1 m. Z³o¿e jest zawodnione w dolnej
czêœci, a poziom wodonoœny znajduje siê od 269,2 do 261,9 m n.p.m. (stan na 1996 r.). Za-
soby bilansowe z³o¿a wynosz¹ 88 415 tys. m3, w tym przemys³owe 25 243 tys. m3 [67].
Z³o¿e jest obecnie eksploatowane.
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Z³o¿e piasków podsadzkowych „Szczakowa-Pole III”

Z³o¿e pok³adowe o powierzchni 1,46 km2 i mi¹¿szoœci œredniej 11,99 m, maksymalnej
51,81 m. Sp¹g po³o¿ony jest na wysokoœci od 229,6 do 303,9 m n.p.m. Praktyczny brak
nadk³adu spowodowany jest znikom¹ gruboœci¹ warstwy glebowej. Z³o¿e jest w czêœci za-
wodnione, a zwierciad³o wód znajduje siê na wysokoœci od 275 do 263 m n.p.m. Na z³o¿u nie
jest obecnie prowadzona dzia³alnoœæ górnicza, natomiast jego eksploatacja by³a prowadzo-
na w latach 1965–1987. Zasoby z³o¿a wed³ug dokumentacji wynosi³y: 40 575 tys. m3 [67]
i ich stan nie zmieni³ [5].

Z³o¿e piasków podsadzkowych „Szczakowa-Pole IV”

Jest to z³o¿e pok³adowe o powierzchni 1,3 km2 i mi¹¿szoœci œredniej 22,01 m, maksy-
malnej 51,30 m. Sp¹g po³o¿ony jest na wysokoœci minimalnej 217,52 m n.p.m, maksymal-
nej 299,50 m n.p.m. Nadk³ad ma znikom¹ gruboœæ, st¹d te¿ stosunek N/Z = 0. Z³o¿e jest
w czêœci zawodnione, a zwierciad³o wód po³o¿one jest na wysokoœci od 275 do 263 m
n.p.m. Na z³o¿u nie jest prowadzona dzia³alnoœæ górnicza, natomiast jego eksploatacja by³a
prowadzona w latach 1954–1996. Zasoby pozabilansowe z³o¿a wynosi³y (stan na 1996 r.)
260 686 tys. m3 [64].

Z³o¿e piasków podsadzkowych „Szczakowa-Bukowno”

Z³o¿e ma formê pok³adow¹ i powierzchniê 16,3 km2. Mi¹¿szoœæ z³o¿a (bilansowego)
wynosi œrednio 27 m, a maksymalnie dochodzi do 67 m. Gruboœæ nadk³adu wynosi œrednio
0,25 m. Na z³o¿u nie jest obecnie prowadzona dzia³alnoœæ górnicza. Zasoby z³o¿a wed³ug
dokumentacji wynosi³y 187 097 tys. m3, w tym bilansowe – 166 192 tys. m3 [58], i ich stan
siê nie zmieni³ [5].

Z³o¿e piasków podsadzkowych „Pustynia B³êdowska – obszar pozosta³y”

Z³o¿e stanowi czêœæ pierwotnie udokumentowanego z³o¿a piasków podsadzkowych
„Pustynia B³êdowska”, z którego wydzielono nastêpnie kilka z³ó¿, w tym z³o¿a znajduj¹ce
siê poza granicami Bukowna. Z³o¿e ma budowê pok³adow¹ i sk³ada siê z wielu bloków
o nieregularnych kszta³tach, po³o¿onych w ró¿nych rejonach. Poszczególne bloki posiadaj¹
zró¿nicowane mi¹¿szoœci (od 8 do 20 m). Nadk³ad nad z³o¿em stanowi gleba piaszczysta
b¹dŸ piasek zawieraj¹cy czêœci organiczne. Stosunek N/Z = 0,01. Zasoby z³o¿a wynosz¹
79 724 tys. m3 [56].

W granicach Bukowna wystêpuje kilka bloków z³o¿a „Pustynia B³êdowska – obszar
pozosta³y”, których parametry s¹ nastêpuj¹ce:
— blok VI: powierzchnia – 0,07 km2, zasoby (C2): 900 tys. m3;
— blok VIII: powierzchnia – 0,64 km2, zasoby (C2): 22 853 tys. m3;
— blok V: powierzchnia – 1,01 km2, zasoby (C1): 8606 tys. m3;
— blok VII: powierzchnia – 0,65 km2, zasoby (C1): 5495 tys. m3;
— blok XI: powierzchnia – 0,25 km2, zasoby (C1): 7220 tys. m3;
— blok XII: powierzchnia – 0,21 km2, zasoby (C1): 3417 tys. m3.
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Bloki te zajmuj¹ w sumie obszar o powierzchni 2,84 km2 i maj¹ sumaryczne zasoby
48 491 tys. m3. Bloki z³o¿a nie s¹ przewidziane do eksploatacji, z uwagi na ich peryferyjne
po³o¿enie oraz czêœciow¹ zabudowê powierzchni terenu.

3.3. Surowce ceramiki budowlanej

Z³o¿e „Bukowno Stare”

Z³o¿e po³o¿one jest w zachodniej czêœci Bukowna i obejmuje pstre i³y permu, zwane
glinami s³awkowskimi, tworz¹ce tu seriê o mi¹¿szoœci dochodz¹cej do 30 m [54, 71]. Z³o¿e
ma formê pok³adow¹, powierzchniê 0,2 km2, g³êbokoœæ sp¹gu z³o¿a wynosi 8,9÷14 m
p.p.t., mi¹¿szoœæ 8,7÷13 m, œrednio 10,24 m. Gruboœæ nadk³adu wynosi 0,2÷4,3 m, œrednio
1,4 m, N/Z = 0,12. Kopalinê stanowi¹ i³y œrednioplastyczne, silnie zapiaszczone. Zawartoœæ
minera³ów ilastych wynosi: 35÷60%, kwarcu: 35÷60%, skaleni i kalcytu: 5÷6%. Zawartoœæ
marglu w ziarnach wynosi mniej ni¿ 1%, optymalna temperatura wypalania zosta³a okreœ-
lona na 1000°C, a wytrzyma³oœæ po wypaleniu wynosi œrednio 20,3 MPa. Zasoby z³o¿a wy-
nosi³y wed³ug dokumentacji 185 tys. m3 [54] i nie zmieni³y siê. I³y by³y wykorzystywane
do produkcji ceramiki budowlanej, a obecnie z³o¿e nie jest eksploatowane.

Z³o¿e „Przymiarki”

I³y permskie s¹ udokumentowane w z³o¿u „Przymiarki”, gdzie okreœlono zasoby na
5118 tys. m3 [5]. Z³o¿e nie jest obecnie eksploatowane, a parametry jakoœciowe surowca s¹
zbli¿one do parametrów i³ów z³o¿a „Bukowno Stare” [54].

3.4. Kamieñ budowlany – wapienie i dolomity triasowe

Wapienie triasu œrodkowego s¹ przedmiotem dorywczej eksploatacji na potrzeby lokal-
ne, która prowadzona jest g³ównie w rejonie Jamnej Góry. W okolicy istnieje wapiennik,
który wypala wapno z surowca sprowadzanego spoza gminy Bukowno.

4. Klasyfikacja z³ó¿

Na obszarze miasta i gminy udokumentowane s¹ z³o¿a kopalin rzadko wystêpuj¹cych
(klasy 2) – rud cynku i o³owiu, piasków formierskich kwarcowych, i³ów permskich, a tak¿e
z³o¿a kopalin powszechnie wystêpuj¹cych (klasy 3) – piasków podsadzkowych. Powy¿sza
kwalifikacja kopalin jest zgodna z propozycjami przedstawionymi w treœci pracy [37].

Analiza po³o¿enia z³ó¿ surowców mineralnych, w stosunku do ró¿nych elementów
œrodowiska przyrodniczego, pozwala na przyjêcie nastêpuj¹cej klasyfikacji z³ó¿ z punktu
widzenia ochrony œrodowiska:
— Z³o¿a niekonfliktowe (klasa A), mo¿liwe do zagospodarowania bez wiêkszych ograni-

czeñ to: z³o¿a i³ów permskich „S³awków”, „Przymiarki”, z³o¿a piasków podsadzko-
wych i formierskich. Z³o¿a i³ów wystêpuj¹ na niewielkiej powierzchni obecnie nieza-
gospodarowanej. Z³o¿a piasków zlokalizowane s¹ na terenach nieu¿ytków oraz obsza-
rach leœnych o niskiej jakoœci.
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— Z³o¿a konfliktowe (klasa B), których eksploatacja mo¿liwa jest warunkowo, to z³o¿a
rud cynku i o³owiu, ze wzglêdu na du¿¹ uci¹¿liwoœæ dla œrodowiska zarówno samej
eksploatacji, jak i przeróbki.

5. Zmiany œrodowiska naturalnego wywo³ane przez górnictwo

Obszar gminy Bukowno nale¿y do terenów szczególnie rozwiniêtej dzia³alnoœci gór-
nictwa rud cynku i o³owiu oraz piasku podsadzkowego, która w konsekwencji doprowa-
dzi³a do wielu zmian w œrodowisku naturalnym.

5.1. Eksploatacja rud cynku i o³owiu

Oba z³o¿a rud cynku i o³owiu („Boles³aw”, „Olkusz”), których fragmenty znajduj¹ siê
w granicach Bukowna, by³y eksploatowane przez ostatnie kilkadziesi¹t lat. Kopalnia na tere-
nie z³o¿a „Boles³aw” uleg³a ca³kowitej likwidacji w 1998 r., natomiast kopalnia na terenie
z³o¿a „Olkusz” jest w stanie likwidacji .

ZGH „Boles³aw” – kopalnia „Boles³aw”

Eksploatacja z³o¿a „Boles³aw” by³a prowadzona, pocz¹wszy od XVI wieku, a na skalê
przemys³ow¹ od XIX wieku, po wykonaniu sztolni odwadniaj¹cych. Na podstawie decyzji
MPiH w 1992 r. kopalnia zosta³a postawiona w stan likwidacji, która zakoñczy³a siê
w 1998 r., a obszar górniczy zosta³ zlikwidowany w 1999 r.

W latach 1953–1996 ze z³o¿a „Boles³aw” wydobyto 28 544 590 Mg rudy. Przeciêtna
zawartoœæ cynku w wydobytym surowcu wynosi³a 5,26%, a o³owiu 2,04%. Z³o¿e „Bole-
s³aw” by³o udostêpnione poprzez szyb wydobywczo-zjazdowy „Mieczys³aw”, upadow¹ ma-
teria³ow¹ „Ulisses” oraz poprzez osiem szybów pomocniczych wentylacyjno-podsadzko-
wych. Podziemna eksploatacja by³a prowadzona w czêœci centralnej i zachodniej Bukowna.
WskaŸnik wykorzystania zasobów geologicznych bilansowych na koniec eksploatacji z³o¿a
„Boles³aw” wynosi 0,87 [62, 70]. Obecnie zasoby z³o¿a nie s¹ wykazywane w [5].

Na powierzchni terenu ZGH „Boles³aw” w granicach Bukowna znajduj¹ siê obecnie:
zabudowania dawnej kopalni i zak³adu przeróbczego, obszary zniszczeñ morfologii terenu
spowodowanych podziemn¹ eksploatacj¹. Wody z ZGH „Boles³aw”, w tym wody pocho-
dz¹ce z kopalni, s¹ zrzucane do Kana³u Zachodniego i dalej do potoku Warwas, który prze-
p³ywa przez teren Bukowna.

ZGH „Boles³aw” – kopalnia „Olkusz-Pomorzany”, rejon „Olkusz”

Tradycje wydobycia rud o³owiu w rejonie Olkusza siêgaj¹ œredniowiecza [10, 13].
Formalnie jednak z³o¿e „Olkusz” jest eksploatowane od 1968 r. Maksymalne wydobycie
rudy w latach 1985–1988 wynios³o 600 tys. Mg. Ostatnio wydobycie wynosi³o [5] (w tys. Mg)
ruda cynku i o³owiu – 237; o³ów – 7; cynk – 14. Eksploatacja jest prowadzona na podstawie
koncesji na wydobycie rud cynku i o³owiu ze z³o¿a „Olkusz” (decyzja MOŒZNiL z 1993 r.).
Ustanowienie granic obszarów górniczych i terenu górniczego nast¹pi³o na podstawie de-
cyzji MOŒZNiL z 1996 r. Trwaj¹ aktualnie prace zwi¹zane z przed³u¿eniem terminu wa¿-
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noœci koncesji dla z³o¿a „Olkusz”. Z³o¿e posiada aktualny projekt zagospodarowania, za-
twierdzony decyzj¹ MOŒZNiL (1997 r.).

Z³o¿e „Olkusz” jest udostêpnione szybami „Bronis³aw” (wentylacyjny, zjazdowy),
„Stefan” (wentylacyjny, materia³owy) oraz dwoma szybami wentylacyjno-podsadzkowymi.
Rejon eksploatacji „Olkusz” powi¹zany jest systemem wyrobisk podziemnych z rejonem
„Pomorzany” [59]. Eksploatacja by³a prowadzona do 1995 r. systemem zawa³owym, a na-
stêpnie systemem filarowo-komorowym z podsadzk¹ hydrauliczn¹ [60]. Wydobycie ze z³o¿a
„Olkusz” nie by³o prowadzone pod terenem po³o¿onym w granicach miasta Bukowno, nie
spowodowa³o wiêc na tym obszarze zmian morfologii terenu. Natomiast wody odprowadza-
ne z kopalni s¹ czêœciowo zrzucane do rzeki Baby (Kana³u Po³udniowego).

5.2. Eksploatacja piasków czwartorzêdowych

Trzy z³o¿a piasków podsadzkowych i formierskich po³o¿one na terenie Bukowna s¹
eksploatowane przez Kopalniê Piasku Podsadzkowego „Szczakowa” S.A., która jest od-
krywkowym zak³adem górniczym. Piaski s¹ eksploatowane w trzech z³o¿ach.

Z³o¿e piasków formierskich „Szczakowa”

Eksploatowane jest od 1973 r., na obszarze górniczym „Szczakowa VI”, utworzonym
decyzj¹ MOŒZNiL (1996 r.). Powierzchnia OG (obszaru górniczego) wynosi 1,43 km2.
Eksploatacja jest prowadzona na dwóch poziomach, o wysokoœci skarp od 3 do 11 m, œred-
nio 7 m. Z³o¿e eksploatowane jest mechanicznie (koparkami). Eksploatacja w 2002 r. wy-
nosi³a 0,11 mln Mg. Przewiduje siê, ¿e z³o¿e bêdzie eksploatowane do 2011 r. [55].

Z³o¿e „Szczakowa-Pole I”

Eksploatowane jest od 1954 r., na obszarze górniczym „Szczakowa II”, utworzonym
decyzj¹ MOŒZNiL (1996 r.). Powierzchnia OG wynosi 6,4 km2. Eksploatacja jest prowa-
dzona dwoma poziomami o wysokoœci skarp od 3 do 10 m, œrednio 6 m. Z³o¿e eksploa-
towane jest mechanicznie (koparkami). Wydobycie w 2002 r. wynosi³o 200 tys. m3. Prze-
widuje siê, ¿e z³o¿e bêdzie eksploatowane (prawdopodobnie) do koñca 2005 r. [57].

Z³o¿e „Szczakowa-Pole II”

Eksploatowane jest od 1965 r., na obszarze górniczym „Szczakowa III”, utworzonym
decyzj¹ MOŒZNiL (1996 r.), o powierzchni (³¹cznie z równie¿ eksploatowanym z³o¿em
„Siersza-Misiury” po³o¿onym na terenie gminy Trzebinia) 12,2 km2. Eksploatacja z³o¿a
prowadzona jest na dwóch poziomach, o wysokoœci skarp od 2 do 13,5 m, œrednio 6 m,
Z³o¿e eksploatowane jest mechanicznie (koparkami). Wydobycie w 2002 r. wynosi³o
11 700 tys. m3. Zak³ada siê, ¿e eksploatacja bêdzie prowadzona do koñca 2005 r. [60]. Na
skutek intensywnej eksploatacji z³ó¿ piasków, powsta³ zespó³ wyrobisk, w którego grani-
cach nast¹pi³o znaczne obni¿enie powierzchni terenu od 5 do 10 m oraz jego ca³kowite
przekszta³cenie na obszarze prawie 20 km2. Morfologia dna wyrobisk jest ma³o zró¿nico-
wana, wystêpuj¹ sztuczne formy ukszta³towania powierzchni terenu, takie jak nasypy kole-
jowe, rowy odwadniaj¹ce, czêsto poroœniête krzewami. Zniszczeniu uleg³a pierwotna szata
roœlinna, gleba, obni¿one zosta³o zwierciad³o wód podziemnych.
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Problematyka zniszczeñ spowodowanych przez eksploatacjê piasku oraz zagospoda-
rowania (rekultywacji) obszarów poeksploatacyjnych powinna byæ rozpatrywana ca³oœcio-
wo dla wszystkich z³ó¿ piasku eksploatowanych na terenie Bukowna. Dlatego dla oceny za-
gro¿eñ œrodowiska naturalnego zosta³a przygotowana praca [68]. Zagadnienia rekultywacji
omawia natomiast szczegó³owo opracowanie [60].

Rekultywacja dotychczas powsta³ych wyrobisk, ogólnie rzecz bior¹c polega na odpo-
wiednim ukszta³towaniu skarp i sp¹gu wyrobisk, zabezpieczeniu ich przed erozj¹ oraz
stworzeniu warunków dla zainicjowania procesów odtwarzania gleb. Po przeprowadzeniu
tych zabiegów rekultywacyjnych prowadzi siê leœne zagospodarowanie terenów. Prace w tym
zakresie wykonywane s¹ przez przedsiêbiorstwo Lasy Pañstwowe.

Wyró¿niæ mo¿na nastêpuj¹ce szczegó³owe etapy prac rekultywacyjnych:
— ukszta³towanie rzeŸby i mikrorzeŸby sp¹gu wyrobiska;
— profilowanie skarp koñcowych;
— regulacja lokalnych stosunków wodnych (optymalny poziom wód gruntowych dla

upraw leœnych od 0,6÷1,0 m poni¿ej wyrównanego sp¹gu);
— budowa leœnych dróg gospodarczych;
— u¿yŸnianie ja³owych piasków poprzez uprawê roœlin motylkowych na tzw. zielony

nawóz (w ci¹gu dwóch lat);
— nawo¿enie mineralne;
— obudowa biologiczna oprofilowanych skarp wyrobiska (zadrzewianie).

6. Ochrona przyrody i krajobrazu na terenie Bukowna

Obszar Bukowna po³o¿ony jest, wed³ug podzia³u geobotanicznego Polski w Pasie
Wy¿yn Œrodkowych, w obrêbie dwóch krain: Wy¿yny Œl¹skiej (czêœæ zachodnia) i Wy¿yny
Krakowsko-Wieluñskiej (czêœæ wschodnia). Przyroda tego obszaru, na któr¹ sk³ada siê rzeŸ-
ba terenu, wody podziemne i powierzchniowa sieæ rzeczna, szata roœlinna oraz œwiat zwie-
rzêcy, zosta³a w okresie ostatnich 50 lat znacznie zdegradowana, co zwi¹zane by³o przede
wszystkim z rozwojem powierzchniowej eksploatacji kruszyw naturalnych oraz górnictwa
i przeróbki rud cynku i o³owiu, w mniejszym stopniu – z rozbudow¹ sieci komunikacyjnej
i rozwojem budownictwa komunalnego. Omawiany obszar zachowuje jednak nadal pewne
wartoœci przyrodnicze, zaœ szereg elementów jego przyrody zas³uguje na prawn¹ ochronê.
W rezultacie likwidacji w ostatnich latach górnictwa kruszców na terenie i w najbli¿szym
s¹siedztwie Bukowna oraz w miarê stopniowego wyczerpywania siê zasobów kruszywa
obszar ten bêdzie odzyskiwa³ swe walory przyrodnicze i funkcjê rekreacyjno-turystyczn¹,
jak¹ posiada³ jeszcze w po³owie XX wieku. Funkcja rekreacyjna ma strategicznie bardzo
du¿e znaczenie dla Bukowna ze wzglêdu na jego po³o¿enie na obrze¿u aglomeracji œl¹sko-
-d¹browskiej, pomiêdzy t¹ aglomeracj¹ a turystycznymi terenami Wy¿yny Krakowsko-
-Czêstochowskiej.

Ze wzglêdu na istniej¹ce i potencjalne walory przyrodnicze (a tak¿e w konsekwencji –
proponowane kierunki zagospodarowania) na obszarze Bukowna wyró¿niono opisane
w tym podrozdziale elementy krajobrazu.
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Wapienne wzgórza w po³udniowo-wschodniej czêœci miasta (Pagóry Jaworznickie)

Po³udniowo-wschodnia czêœæ Bukowna cechuje siê relatywnie najwy¿szymi wartoœcia-
mi przyrodniczymi i wchodzi w sk³ad obszaru wêz³owego o znaczeniu miêdzynarodowym
– Jura Krakowsko-Czêstochowska – sieci terenów ECONET. Obszar ten znalaz³ siê
w znacznej czêœci w granicach Parku Krajobrazowego „Dolinki Krakowskie” Zespo³u Ju-
rajskich Parków Krajobrazowych. Bogactwo florystyczne Parku Krajobrazowego oraz zró¿-
nicowanie ekologiczne jego flory nale¿y oceniæ jako wybitne w skali ogólnokrajowej. Obszar
ten jest objêty ochron¹ na podstawie rozporz¹dzenia Wojewody Katowickiego (1995 r.)
w sprawie ochrony krajobrazu jurajskiego na terenie województwa katowickiego. Park
Krajobrazowy zajmuje w granicach Bukowna powierzchniê 6342 ha, co stanowi 9,2% ob-
szaru tej miejscowoœci.

Obszar Bukowna po³o¿ony w granicach parku stanowi po³udniowo-wschodni¹ czêœæ
tzw. Pagórów Jaworznickich i jest prawie w ca³oœci zalesiony. W drzewostanie dominu-
j¹cymi gatunkami s¹ buk oraz sztucznie wprowadzona sosna. Do wartoœciowych elemen-
tów przyrody nieo¿ywionej fragmentu obszaru parku le¿¹cego w granicach Bukowna na-
le¿y pagórkowata rzeŸba powierzchni wapieni i dolomitów triasowych.

W tej czêœci Bukowna znajduj¹ siê te¿ obiekty przyrodnicze oraz ma³oobszarowe te-
reny proponowane do prawnej ochrony. Jest to drzewo pomnikowe – buk ko³o leœniczówki
Wapiennik a tak¿e projektowany u¿ytek ekologiczny w Borze Biskupim, projektowany
u¿ytek ekologiczny „Diabla Góra” oraz wschodni odcinek doliny rzeki Szto³y proponowa-
nej do ochrony jako zespó³ przyrodniczo-krajobrazowy lub u¿ytek ekologiczny.

Projektowany u¿ytek ekologiczny „Diabla Góra” obejmuje dwa wzgórza pokryte sta-
rodrzewem bukowym, reprezentuj¹cym zespo³y buczyny sudeckiej, buczyny storczykowej
oraz buczyny ni¿owej, które otoczone i rozdzielone s¹ borem sosnowym. Diabla Góra
o wysokoœci 382 m n.p.m. i Góra Stoskowa o wysokoœci 362 m n.p.m. s¹ to ostañcowe
wzniesienia zbudowane z wapieni œrodkowotriasowych, które – mimo zalesienia – s¹ wy-
raŸnie zaakcentowane w krajobrazie obszaru Bukowna (widoczne z odleg³oœci kilkunastu
kilometrów). Na szczycie Diablej Góry znajduje siê trudno dostêpna (ciasna) jaskinia o d³u-
goœci 107 m, natomiast u jej podnó¿a zinwentaryzowano relikty wa³ów obronnych. Pier-
wotnie proponowano tu utworzenie rezerwatu o powierzchni 14 ha z otulin¹ o powierzchni
12 ha. Granice projektowanego u¿ytku ekologicznego zbli¿one s¹ do granic proponowa-
nego rezerwatu.

Dolina rzeki Szto³y

Przecina prawie równole¿nikowo œrodkow¹ czêœæ obszaru Bukowna, a podstawowymi
wartoœciami przyrodniczymi s¹: morfologia i krajobraz, czyste wody oraz szata roœlinna.
Dolina ta rozpoczyna siê na zachodniej krawêdzi Wy¿yny Olkuskiej i biegnie w kierunku
pó³nocno-zachodnim, a nastêpnie, od wschodniego krañca zwartej zabudowy Bukowna –
w kierunku zachodnim przecina Kotlinê Biskupiego Boru i ³¹czy siê na zachodnim krañcu
miasta z dolin¹ Bia³ej Przemszy.

Ze wzglêdu na drena¿ wód spowodowany górnictwem rzeka nie wystêpuje jednak –
przynajmniej okresowo – na ca³ej d³ugoœci doliny. Wyschniête s¹ najwy¿sze Ÿród³a Szto³y
(w gminie Olkusz), a ponadto wody rzeki w ostatnich latach okresowo zanikaj¹ w okolicach
osiedla Podpolis oraz poni¿ej niego, do miejsca, w którym rzeka zasilana jest wodami pra-
wego dop³ywu – Baby.
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Wody Baby stanowi¹ 90% wód w dolnym biegu Szto³y. Prawie na ca³ej d³ugoœci rze-
ka tworzy liczne zakola, a w dolnym odcinku tak¿e rozlewiska. Poni¿ej ujœcia Baby, a¿ do
mostu w œrodkowej czêœci Bukowna po³udniowy, stromy i piaszczysty brzeg doliny, miej-
scami pozbawiony roœlinnoœci, stanowi wraz z meandruj¹cym korytem rzeki bardzo cieka-
wy, malowniczy element krajobrazowy. Efektem znacznej jednorodnoœci warunków sied-
liskowych jest niewielkie zró¿nicowanie roœlinnoœci. W w¹skiej i g³êboko wciêtej dolinie,
zbiorowiska roœlinne zwi¹zane z siedliskami wilgotnymi i ¿yznymi wykszta³cone s¹ na ogó³
fragmentarycznie. Wiêksze powierzchnie zajmuj¹ one jedynie w niedu¿ych rozszerzeniach
miêdzy osadami Polis i Podpolis, w centrum Bukowna oraz w dolnym biegu, gdzie rzeka
rozlewa siê najszerzej. W stosunkowo czystej wodzie Szto³y wystêpuj¹ p³aty roœlinnoœci
wodnej a tak¿e ryby, w tym pstr¹g, który ma tu swoje tarliska. Walory krajobrazowe, rzeŸba
i szata roœlinna doliny wymagaj¹ ochrony, dlatego te¿ proponowane jest utworzenie zespo-
³u przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Szto³y” [33].

W zwi¹zku z obni¿eniem poziomu zwierciad³a wód spowodowanym eksploatacj¹ ko-
palin istnienie rzeki Szto³y jest zagro¿one. Likwidacja podziemnych kopalñ rud cynku
i o³owiu w s¹siedztwie doliny Szto³y mo¿e przyczyniæ siê do zmniejszenia tego zagro¿enia,
zw³aszcza w najwy¿szym odcinku doliny. Jednak istnienie wyrobisk „Szczakowa-Pole II”
Kopalni Piasku Podsadzkowego „Szczakowa” S.A. bêdzie stanowiæ zagro¿enie dla doliny
nawet po zaprzestaniu wydobycia piasku, bowiem planuje siê jedynie czêœciowe wype³-
nienie wyrobisk wod¹.

Doliny Bia³ej Przemszy oraz Warwasu

Bia³a Przemsza wyznaczaj¹ca zachodni¹ granicê Bukowna p³ynie na tym odcinku sto-
sunkowo szerok¹ dolin¹ wy¿³obion¹ w ilasto-piaszczystych utworach karbonu, permu, tria-
su i wype³nion¹ czwartorzêdowymi piaskami oraz mu³kami rzecznymi. Te ostatnie tworz¹
rozleg³e terasy zalewowe i nadzalewowe poroœniête roœlinnoœci¹ ³¹kow¹, z p³atami lasów
³êgowych i borów. Rzeka meandruje, tworz¹c liczne zakola, miejscami zaœ w obrêbie tara-
sów wystêpuj¹ zabagnione starorzecza. Na zboczach doliny wystêpuj¹ miejscami zbiorowi-
ska roœlinnoœci kserotermicznej. Krajobraz i szata roœlinna predestynuj¹ ten obszar do
prawnej ochrony, proponowanej w formie zespo³u przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina
Bia³ej Przemszy”. Wystêpuj¹ca w jego obrêbie skarpa pokryta roœlinnoœci¹ kserotermiczn¹
z omiegiem wytypowana zosta³a do ochrony jako u¿ytek ekologiczny „Chromiska”.

Podobny charakter ma dolina Warwasu (Sztolni) – wschodniego dop³ywu Bia³ej Prze-
mszy przecinaj¹cego œrodkowo-zachodni¹ czêœæ Bukowna. Dno doliny pokrywaj¹ g³ównie
podmok³e ³¹ki, miejscami torfowiskowe tworz¹ce siê na pod³o¿u permskich „glin s³aw-
kowskich”, natomiast piaszczyste zbocza poroœniête s¹ p³atami ³¹k, roœlinnoœci krzewiastej
i lasów. Wody potoku s¹ jednak silnie zanieczyszczone œciekami przemys³owymi ZGH
„Boles³aw” S.A. oraz komunalnymi z terenu Bukowna odprowadzanymi z oczyszczalni ko-
munalnej. Mimo to, ze wzglêdu na walory krajobrazowe, proponuje siê ochronê doliny jako
obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Warwasu” lub zespo³u przyrodniczo-krajobrazowego.

Do bardzo interesuj¹cych naturalnych elementów przyrody nieo¿ywionej i ¿ywej do-
liny Warwasu nale¿¹ Ÿród³a oraz wysiêki wodne usytuowane na jej pó³nocnych zboczach
w rejonie Jamnej Góry (wapiennika). S¹ to wyp³ywy wód podziemnych wystêpuj¹cych na
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granicy „glin s³awkowskich” oraz wêglanowych utworów dolnego triasu. �ród³a zachowa³y
w wiêkszoœci naturalny charakter, zaœ poni¿ej wysiêków, na wychodni glin wystêpuj¹
zbiorniki wodne z interesuj¹c¹ faun¹ p³azów, m.in. traszek. Zespó³ istniej¹cych tu Ÿróde³
zas³uguje przede wszystkim na ochronê prawn¹ jako pomnik przyrody, natomiast zbiorniki
wodne powinny byæ chronione jako u¿ytek ekologiczny „�ródliska pod Jamn¹ Gór¹”.

U zbiegu dolin Bia³ej Przemszy i Warwasu istnieje rozleg³e obni¿enie dolinne, w któ-
rego obrêbie projektowane jest utworzenie sztucznego zbiornika wodnego, co wydaje siê
sprzeczne z g³ównymi celami ochrony doliny.

Wapienno-dolomitowe wzniesienia nale¿¹ce do Garbu Z¹bkowickiego
(wschodniego odcinka Garbu Tarnogórskiego)

Odrêbny charakter krajobrazowy ma obszar pó³nocnej czêœci Bukowna, obejmuj¹cy
centrum miasta oraz osiedla Bukowno Stare i Wod¹ca. Wschodnia czêœæ tego obszaru sta-
nowi centrum komunalne miasta oraz tereny przemys³owej zabudowy ZGH „Boles³aw” S.A.,
natomiast zachodnia jego czêœæ, dawniej zagospodarowana rolniczo, obecnie w coraz wiêk-
szym stopniu zajmowana jest przez budownictwo jednorodzinne. Stopniowa eliminacja rol-
nictwa spowodowana jest – oprócz ogólnych trendów gospodarczych – nisk¹ jakoœci¹ gleb,
wœród których dominuj¹ gleby klasy V i VI, oraz ich ska¿eniem metalami (o³owiem, kad-
mem i arsenem) spowodowanym eksploatacj¹ i przeróbk¹ rud cynku i o³owiu [30]. Jedynie
w zachodniej czêœci Bukowna Starego znajduj¹ siê wydajniejsze gleby lekkie, klasy IV i V,
z enklawami, o powierzchni 6,2 ha, klasy IIIb, które tworz¹ przestrzennie zwarty, korzy-
stny gospodarczo kompleks uprawowy.

Mimo zagospodarowania (zabudowy) obszaru, wystêpuj¹ce tu wzniesienia, osi¹gaj¹ce
wysokoœci wzglêdne rzêdu 50 m, stanowi¹ charakterystyczny element morfologiczny, który
powinien nadal dominowaæ w krajobrazie tego terenu. Wzniesienia te zbudowane s¹ z wa-
pieni i dolomitów œrodkowotriasowych, które ods³aniaj¹ siê w niewielkich ³omach. Doœæ
intensywna dzika eksploatacja tych kopalin prowadzona na wzniesieniu Jamnej Góry wy-
maga uporz¹dkowania, tak by nie zagra¿a³a utrzymaniu linii krajobrazowej tego wzgórza,
zabytkowego muru kamiennego oraz pozosta³oœci dawnej kopalni. Mo¿e byæ ona prowadzo-
na na potrzeby lokalne w jednym, wiêkszym wyrobisku, co uzasadnione jest miejscowymi
potrzebami, tradycjami wydobycia kamienia ³amanego oraz znaczeniem edukacyjno-nauko-
wym powstaj¹cego w ten sposób ods³oniêcia geologicznego.

Starsze, nieeksploatowane wyrobiska stopniowo zarastaj¹, staj¹c siê obszarami wzbo-
gacaj¹cymi bioró¿norodnoœæ (zró¿nicowanie zbiorowisk roœlinnych) oraz ciekawym elemen-
tem krajobrazu. Las liœciasty porastaj¹cy zespó³ starych ³omików na pó³nocno-zachodnim
krañcu Bukowna zosta³ zaproponowany do ochrony jako u¿ytek ekologiczny „Stary Ka-
mienio³om”.

Wschodni fragment omawianego obszaru, zajêty w znacznej czêœci przez zabudowê
przemys³ow¹ i komunaln¹, prawie zatraci³ wartoœci przyrodnicze. Zachowane s¹ tu jednak
œwiadectwa historycznej dzia³alnoœci górniczej (zabytki techniki) – pozosta³oœci sztolni
i szybów. W tej czêœci obszaru znajduje siê te¿ lipa o œrednicy 430 cm w pierœnicy, propono-
wana do ochrony jako pomnik przyrody.
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Obszary piaszczyste Kotliny Biskupiego Boru i Pustyni Starczynowskiej

Po³udniowo-zachodnia czêœæ obszaru Bukowna, wchodz¹ca w sk³ad Wy¿yny Katowi-
ckiej, uleg³a w rezultacie d³ugoletniej eksploatacji piasków znacznym zmianom przyrodni-
czym i krajobrazowym. Przed rozpoczêciem eksploatacji z³ó¿ piasków podsadzkowych
teren, stanowi¹cy dno rozleg³ej Kotliny Biskupiego Boru, zamkniêtej od zachodu, po³udnia
i wschodu wzgórzami rejonu Pieczysk, Ciê¿kowic, Podlesia i Boles³awia, posiada³ charakter
niemal równinny, lekko falisty, urozmaicony wzniesieniami lokalnych wydm i rozciêciami
w¹skich dolin, przep³ywaj¹cych ze wschodu na zachód rzek zasilaj¹cych Bia³¹ Przemszê.
Rzêdne wysokoœci terenu mieœci³y siê w przedziale od +265 m do +303 m, a generalny kie-
runek nachylenia terenu przebiega³ ze wschodu na zachód.

Obecnie na skutek intensywnej eksploatacji z³ó¿ piasków, która objê³a niemal 1/6 ob-
szaru Bukowna, powsta³ zespó³ wyrobisk, w którego granicach nast¹pi³o znaczne obni¿enie
powierzchni terenu (od 5 do 10 m) oraz jego ca³kowite przekszta³cenie. Morfologia dna
wyrobisk jest ma³o zró¿nicowana, aczkolwiek wystêpuje na niej szereg sztucznych form
ukszta³towania powierzchni terenu, takich jak nasypy kolejowe, rowy odwadniaj¹ce. Poza
eksploatacj¹ znalaz³y siê jedynie wschodni kraniec tego obszaru – Pustynia Starczynowska,
oraz fragment pó³nocnej jego czêœci na wschód od Przymiarek. Jednak równie¿ te tereny
przeznaczone s¹ do eksploatacji, stanowi¹c udokumentowane z³o¿a: „Szczakowa-Bukow-
no” oraz „Szczakowa-Pole I”. W celu ochrony resztek pierwotnej rzeŸby tego terenu oraz
wód powierzchniowych (rzeki Szto³y) uzasadniona wydaje siê rezygnacja z planów rozpo-
czynania eksploatacji na terenie Pustyni Starczynowskiej.

Najwa¿niejsze niekorzystne zmiany w œrodowisku, które wystêpuj¹ podczas eksploa-
tacji piasków, to: przekszta³cenie geomechaniczne powierzchni ziemi ³¹cznie z gleb¹,
rzeŸb¹ terenu i œwiatem roœlinnym, zmiany stosunków wodnych w glebie oraz obni¿enie
zwierciad³a wód podziemnych, zanieczyszczenie powietrza py³ami b¹dŸ spalinami, powsta-
wanie ha³asu podczas pracy maszyn i urz¹dzeñ. Obni¿enie zwierciad³a wód spowodowa³o
drena¿ wód z cieków powierzchniowych pozostaj¹cych poza wyrobiskami, np. Szto³y,
a tak¿e ze stawów.

Rekultywacja i zagospodarowanie obszarów poeksploatacyjnych – prowadzone ju¿ od
pewnego czasu na omawianym terenie – polega na kszta³towaniu („porz¹dkowaniu”) mor-
fologii dna i skarp wyrobisk, kszta³towaniu sieci cieków odwadniaj¹cych obszar oraz dróg
dojazdowych, a nastêpnie odtwarzaniu warstwy glebowej i wprowadzaniu zbiorowisk leœ-
nych – drzewostanów mieszanych z sosn¹, brzoz¹ i olch¹ [2]. W dalszej perspektywie pro-
ponuje siê utworzenie w czêœci tego rejonu zbiornika wodnego o powierzchni 67,6 ha
o rekreacyjnym charakterze.

W miarê porastania roœlinnoœci¹ obszar ten bêdzie odzyskiwa³ pewne wartoœci przy-
rodnicze. Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e pocz¹tkowo ca³kowicie sztuczne zbiorowiska roœlinne
nabieraæ bêd¹ stopniowo cech naturalnych. Przemiany tych zbiorowisk mog¹ stanowiæ in-
teresuj¹cy przedmiot badañ naukowych oraz pokazów edukacyjnych. W 1995 r. powsta³
projekt przeprowadzenia œcie¿ek dydaktycznych na terenach zdewastowanych przez eks-
ploatacjê i nastêpnie rekultywowanych [33, 47].

Planuje siê równie¿ ochronê prawn¹ okreœlonych obszarów. Zespó³ zakrzewieñ o cha-
rakterze pionierskim z du¿ym udzia³em ja³owców proponowany jest do ochrony jako
u¿ytek ekologiczny „Ja³owce”. Równoczeœnie pojawienie siê lasów oraz zbiornika wod-
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nego stworzy warunki do rekreacyjnego i turystycznego zagospodarowania terenu, a wiêc
co najmniej czêœciowego przywrócenia mu jednej z funkcji, jakie spe³nia³ przed rozpoczê-
ciem eksploatacji piasków.
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