Skutki 200-letniej eksploatacji w gla kamiennego w Katowicach
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Jednym z wa niejszych problemów współczesnej geomorfologii jest okre lenie wielko ci denudacji.
Prowadzone studia obejmuj ró ne strefy klimatyczne. Podejmowane s te próby okre lenia wielko ci
denudacji antropogenicznej (Jania, 1978; Klimaszewski, 1978 i in.). Dotyczy ona nie tylko gruntów rolnych, ale
te obszarów przemysłowych, w tym zwłaszcza terenów obj tych powierzchniow i wgł bn eksploatacj
surowców mineralnych.
Katowice s gmin górnicz , na której terenie znajduje si w cało ci lub w cz ci 14 obszarów
górniczych i 11 kopal w gla kamiennego, zajmuj cych obecnie 84% powierzchni miasta. Ł cznie
oddziaływaniom górniczym w ró nych okresach poddane było 91% powierzchni miasta. Ocenia si , i do chwili
obecnej ze złó w gla zalegaj cych pod Katowicami wyeksploatowano około 55% zasobów.
Na terenie dzisiejszych Katowic górnictwo w gla kamiennego rozpocz ło si przed rokiem 1657.
Kolebk górnictwa w glowego na Górnym l sku były Murcki. Eksploatacj rozpocz to w osadzie zwanej
kiedy Rudne Kotliska. Obecnie jest to obszar poło ony mi dzy małym stawem na terenie szpitala a „nowym”
cmentarzem w Murckach. W ci gu 350-letniej historii obecna kopalnia „Murcki” (dawniej „Murcki” i „Bo e
Dary”) wydobyła 155 mln ton w gla, co mo e da wi cej ni 200 mln ton kopaliny wydobytej brutto (w giel
plus skały pochodz ce z prac udost pniaj cych i wydobywczych; por. Bła , Kupka, 2001). Masami skalnymi o
takiej obj to ci mo na pokry obszar całych Katowic warstw o mi szo ci około 0,85 m. Wydobycie w gla
przez t kopalni spowodowało obni enie powierzchni o 0,60 m.
Mniej wi cej w tym samym czasie przyst piono do działalno ci górniczej w południowym Zał u
(Zał ska Hałda). Analiza wydobycia w gla w kopalni „Katowice” w latach 1823–1996, a potem w kopalni
„Katowice-Kleofas” pozwala poda nast puj ce wielko ci: około 125 mln ton wydobycia w gla, około 155 mln
ton kopaliny wydobytej brutto oraz obj to mas skalnych wystarczaj ca do pokrycia całych Katowic warstw o
mi szo ci około 0,65 m. Przy uwzgl dnieniu zastosowanej podsadzki powierzchnia terenu uległa obni eniu o
0,25 m.
Od 1834 roku wydobycie prowadzone jest równie na terenie górniczym kopalni „Wieczorek”. Kopalnia
ta dotychczas wydobyła 250 mln ton w gla, co daje 290 mln ton kopaliny brutto. Wydobycie to spowodowało
obni enie powierzchni o 0,75 m w przeliczeniu na cał powierzchni miasta.
Z ko cem XIX w. (w 1899 r.) rozpoczyna eksploatacj w gla kamiennego kopalnia „Wujek”. Kopalnia ta
wydobyła dotychczas około 160 mln ton w gla (180 mln ton kopaliny brutto), co spowodowało obni enie
powierzchni o 0,45 m.
Od 1952 r. wydobycie na terenie Katowic prowadzi kopalnia „Wesoła”. Jej wydobycie w obr bie
Katowic wynosi 90 mln ton w gla (105 mln ton kopaliny brutto). Osiadania terenu zwi zane z tym wydobyciem
wynosz 0,30 m.
Najmłodsz kopalni na terenie Katowic jest „Staszic”. Kopalnia ta prowadzi wydobycie od 1964 r. Jej
dynamiczny rozwój spowodował, i w tak krótkim czasie wydobyła ona 130 mln ton w gla (180 mln ton
kopaliny brutto). Efektem tego s rednie osiadania terenu o wielko ci 0,45 m.
Ł cznie dotychczasowe wydobycie w gla kamiennego na terenie Katowic wynosi wi c około 910 mln
ton (1 110 mln ton kopaliny brutto), co spowodowało rednie obni enie powierzchni o 2,80 m w przeliczeniu na
cał powierzchni miasta. Z tej wielko ci około 90% przypada na wiek XX.
Według obecnego rozpoznania w granicach Katowic znajduje si jeszcze około 750 mln ton w gla (tzw.
zasoby operatywne). Przy zało eniu, e roczne wydobycie na terenie Katowic wynosi b dzie 10 mln ton, w gla
powinno wystarczy na około 75 lat. Całkowite wyeksploatowanie w gla spowoduje dodatkowe rednie
obni enie powierzchni miasta o 2,60 m. Ł cznie zatem w ci gu 200 lat powierzchnia obni y si rednio o około
5,4 m. Daje to współczynnik denudacji równy 27 m/1000 lat.
Dla porównania mo na dla obszaru Katowic mo na przyj wielko naturalnej denudacji chemicznej
rz du 22 mm/1000 lat i naturalnej denudacji mechanicznej 19–32 mm/1000 lat (Pulina, 1974), co daje denudacj
całkowit równ 41–54 mm/1000 lat. Zatem przytoczone wcze niej wielko ci wskazuj , e denudacja
antropogeniczna jest około 500 razy wi ksza od denudacji naturalnej. Nale y jednak zdawa sobie spraw , e
okres oddziaływania tej denudacji (antropogenicznej – górniczej) jest, z geologicznego punktu widzenia, bardzo
krótki.
Wpływ eksploatacji górniczej to nie tylko teoretyczne i rednie obni enie powierzchni terenu, ale tak e
realnie istniej ce na pewnych obszarach osiadania gruntu.

Dotychczas przeprowadzona na obszarze Katowic eksploatacja górnicza spowodowała obni enia terenu
si gaj ce maksymalnie 17 m. Osiadania takie wyst piły na terenie górniczym KWK „Katowice-Kleofas” w
rejonie autostrady A4 i skrzy owania ulic Boche skiego i Upadowej. Równie du e (około 15 m) obni enia
wyst puj w Dolinie Trzech Stawów i Katowickiego Parku Le nego na dawnym terenie górniczym KWK
„Katowice”.
Z uwagi na fakt, i zakres dotychczasowej eksploatacji był bardzo rozległy, zarówno w czasie jak i w
przestrzeni, nie zachowała si pełna dokumentacja eksploatacji dokonanej. St d niemo liwe jest dokładne
oszacowanie sumarycznych oddziaływa górniczych na wielko
obni enia powierzchni topograficznej.
Przeprowadzenie takich szacunków mo liwe jest dopiero od roku 1970, bowiem od tego czasu prowadzi si
systematyczne pomiary geodezyjne powierzchni topograficznej. Dzi ki nim mo na okre li rzeczywiste wpływy
eksploatacji górniczej na powierzchni w ci gu ostatnich 34 lat.
W wyniku przeprowadzonych analiz nie stwierdzono sytuacji, w których – na skutek oddziaływa
górniczych na powierzchni terenu – powstan deformacje terenu (niecki osiadania, zalewiska itp.),
uniemo liwiaj ce grawitacyjne jego odwodnienie. Nie przewiduje si równie zniekształce sieci rzecznej
prowadz cych do utraty funkcji dolin rzecznych i uniemo liwienia odprowadzenia grawitacyjnego wód
opadowych i cieków z terenu Katowic. Realnym zagro eniem dla powierzchni terenu s natomiast deformacje
nieci głe, wyst puj ce w obr bie stref uskokowych i płytkiej eksploatacji. Zgodnie z dotychczasowymi
obserwacjami i prognozami, w strefach tych w dalszym ci gu mog pojawia si zapadliska i uskoki
spowodowane naruszeniem górotworu przez planowan eksploatacj .
Przedstawione wy ej wielko ci osiada górniczych terenu nie spowoduj przebudowy powierzchni
topograficznej. Wpływaj na to uwarunkowania hipsometryczne i wysoko ci wzgl dne. Najwi ksze osiadania
b d wyst powały w obszarach o znacznym nachyleniu powierzchni, w terenach wyniesionych (wzgórza i ich
stoki) lub w strefach wododziałowych. Osiadania lokalnie doprowadz do zwi kszenia nachyle terenu lub
obni enia wysoko ci w strefach wododziałowych. Zasadniczy rys rze by nie zostanie zmieniony. Na terenach o
mniejszych spadkach (KWK „Wesoła”) prognozowane osiadania nie b d przekraczały 2–3 m, co b dzie
sprzyja zachowaniu dotychczasowych głównych elementów rze by terenu.
Przeprowadzone analizy zmian topograficznych terenu wywołanych eksploatacj górnicz , zarówno
dotychczasow jak i przyszł wskazuj , i dokonuj ce si zmiany rze by zachodz w obr bie form
drugorz dnych, nie powoduj c naruszenia zasadniczego szkieletu rze by. Widoczne s jedynie zmiany spadków,
poszerzenia dolin, nie nast puje natomiast likwidacja wzgórz, czy zmiany w układzie głównych dolin rzecznych.
Wielko ci prognozowanych osiada s zbyt małe (do 9 m) w stosunku do wysoko ci wzgl dnych wyst puj cych
na terenie Katowic (30–40 m), aby spowodowa przekształcenia głównych elementów rze by. wiadczy o tym
prognozowany przebieg poziomic na wybranych polach testowych oraz analiza zmian profilów podłu nych
potoków (Wach, 1987).
rednia wysoko Katowic obliczona na podstawie mapy 1 : 25 000 (tzw. „obr bówka” z przełomu lat
1950/1960) wynosi 278,4 m n.p.m., za rednia wysoko obliczona na podstawie mapy topograficznej
1 : 10 000 (opracowanie topograficzne w 1993 r.) – 276,5 m n.p.m. Wielko obni enia redniej wysoko ci
Katowic według tych map wynosi zatem 1,9 m. Jest to wi c warto zbie na z warto ci obliczon na podstawie
bilansu wydobycia w gla. Mo na wi c stwierdzi , e obie metody okre lania zmian powierzchni terenu wskutek
oddziaływa górniczych mog odgrywa istotn rol w analizie tego zagadnienia.
Literatura:
Bła J., Kupka R. (2001): Odpady pogórnicze wytwarzane na terenie miasta Katowice. W: Kształtowanie
rodowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych.
WBiO , WNoZ U , Katowice-Sosnowiec.
Jania J. (1978): Antropogeniczne zmiany niektórych elementów rodowiska geograficznego we wschodniej
cz ci Wy yny l skiej. Archiwum Inst. Geogr. Uniw. Wrocławskiego, Sosnowiec-Wrocław
(maszynopis pracy doktorskiej).
Klimaszewski M. (1978): Geomorfologia. PWN, Warszawa.
Pulina M. (1974): Denudacja chemiczna na obszarach krasu w glanowego. IG PAN, Prace Geograficzne nr 105.
Zakład Narodowy im. Ossoli skich.
Wach J. (1987): Zmiany profilu podłu nego Kłodnicy w wyniku osiada górniczych. W: Problemy geograficzne
górno l sko-ostrawskiego regionu przemysłowego, Materiały sympozjum polsko-czechosłowackiego,
ODN IKN-WNoZ U , Katowice-Sosnowiec.

200-

#

$
! "

–# #

.

%
&

!,
#

.

–
! "

!
&

.

