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Dolina Kłodnicy w Katowicach – wybrane
aspekty
Купка Р., Щипек Т. Долина р. Клодницы г. Катовице – избранные аспекты. Oбсуждены основные
геолого-геоморфологические черты долины р. Клодницы в чертах г. Катовице и локализация на фоне
примыкающих единиц. Обращено внимание на: 1) избранные морфологические последствия, связанные с антропогенным (горным) воздействием, 2) имеющиеся на некоторых участках долины квазиестественные геоморфолого-природно/ботанико-метеоролого-гидрологические черты.
Kupka R., Szczypek T. Klodnica river valley in Katowice – selected aspects. The main geological and geomorphological features of the Kłodnica valley within the borders of Katowice and the location of the valley
against the background of neighboring units were discussed. Attention was paid to: 1) selected morphological effects associated with anthropogenic (mining) interactions, 2) quasinatural geomorphological-natural/
botanical-meteorological-hydrological features occurring in some parts of the valley,
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Zarys treści

– wskutek trwającej już około 30 lat restrukturyzacji przemysłu i górnictwa węgla kamiennego – wyraźnie zmieniły swoje oblicze. Katowice uzyskały prawa miejskie w roku 1865, ale
już przed rokiem 1657 rozpoczęło się na obszarze istniejącej tu wcześniej osady wydobywanie węgla kamiennego. Pierwsze kopalnie z prawdziwego zdarzenia (w tym najstarsza, także
na Górnym Śląsku, „Emanuelssegen”, czyli
„Murcki”, założona w roku 1754) funkcjonowały w granicach dzisiejszych Katowic już pod
koniec XVIII oraz na przełomie XVIII i XIX w.
Kolebką górnictwa węglowego były dzisiejsze
Murcki. Analizy materiałów historycznych i kartograficznych wskazują, że na obszarze współczesnych Katowic w różnym czasie działało 57

Omówiono główne cechy geologiczno-geomorfologiczne doliny Kłodnicy w granicach Katowic
oraz lokalizację doliny na tle jednostek sąsiednich.
Zwrócono uwagę na: 1) wybrane skutki morfologiczne związane z oddziaływaniami antropogenicznymi (górniczymi), 2) występujące w niektórych fragmentach doliny quasinaturalne cechy geomorfologiczno-przyrodniczo/botaniczno- meteorologiczno-hydrologiczne.

Wstęp
Katowice jeszcze niedawno były typowym miastem górniczo-przemysłowym, obecnie jednak
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kopalń. Obecnie węgiel na terenie Katowic wydobywają jeszcze 3 kopalnie: KWK „Wujek”,
KWK „Staszic-Murcki”, KWK „Wieczorek” –
w likwidacji (BRZOZA, BOGDAN, 2003; KUPKA,
SZCZYPEK , WACH , 2005a, b; CHMIELEWSKA,
2010 i in.).
Ponad 200-letnia eksploatacja węgla spowodowała na obszarze Katowic różnorakie skutki,
m.in. morfologiczne: np. różne antropogeniczne
formy terenu z materiału odpadowego. Pod koniec lat 1990. skończył się w Katowicach okres
klasycznego składowania odpadów pogórniczych na powierzchni (m.in. z powodu braku
miejsca), a materiał ten był i jest na bieżąco wykorzystywany do celów przemysłowych (podsadzka) i nieprzemysłowych (np. kształtowanie
powierzchni gruntów) (BŁAŻ, KUPKA, 2001).
Innym powszechnym morfologicznym skutkiem eksploatacji węgla są obniżenia powierzchni terenu. Jak wskazują obliczenia na podstawie ilości wyeksploatowanego węgla wraz z materiałem odpadowym, średnie (teoretyczne) obniżenie powierzchni całych Katowic za czas wydobywania węgla wynosi 2,8 m, a wskutek oddziaływania tylko najstarszej kopalni Murcki
(obecnie Staszic-Murcki) – 0,6 m.
Oprócz teoretycznych (średnich) obniżeń
powierzchni terenu istnieją też na obszarze
Katowic realne osiadania terenu, wywołane
podziemną eksploatacją węgla, z powodu uginania się lub zapadania warstw skalnych nad
niezapełnionymi pustkami. Dotychczasowa eksploatacja górnicza w Katowicach spowodowała
maksymalne osiadania gruntu rzędu 17 m, co
miało miejsce na byłym terenie górniczym
KWK „Katowice-Kleofas”. Podobne (około 15 m)
obniżenia występują w granicach Katowickiego
Parku Leśnego, zwłaszcza w Dolinie Trzech
Stawów, na dawnym terenie górniczym KWK
„Katowice”. Trzeba jednak zaznaczyć, że – jak
wskazują dotychczasowe obserwacje i prognozy – wspomniane wyżej wielkości osiadań nie
spowodują zasadniczej przebudowy powierzchni terenu i sieci hydrograficznej, bowiem są
one zbyt małe w stosunku do wysokości
względnych występujących na terenie miasta

(30–40 m) (B ŁAŻ , K UPKA , 2001; K UPKA ,
SZCZYPEK, WACH, 2005a, b).
Przedmiotem analiz niniejszej pracy jest
jeden elementów geomorfologiczno-hydrograficznych, który został w określonym stopniu dotknięty zaburzeniami wynikającymi z działalności wydobywczej węgla kamiennego w Katowicach: dolina jednej z najbardziej znanych
tutaj i daleko poza granicami miasta rzek –
Kłodnicy. Celem tych analiz jest zwrócenie
uwagi na:
1. wybrane skutki morfologiczne związane
z oddziaływaniami antropogenicznymi
(górniczymi),
2. występujące w niektórych fragmentach doliny quasinaturalne cechy geomorfologiczno-przyrodniczo/botaniczno-meteorologiczno-hydrologiczne.

Materiał badawczy
Materiał do analiz stanowiły: różnowiekowe mapy w różnych podziałkach, ortofotomapa Katowic, własne skośne zdjęcia lotnicze, dane dotyczące temperatury powietrza i opadów
z IMGiW-PIB w Katowicach, różnorodne dokumentacyjne opracowania botaniczne, geodezyjne i geologiczne, wyniki własnych obserwacji,
publikacje itp.

Ogólna charakterystyka obszaru
Zgodnie z klasyfikacją geomorfologiczną przedstawioną przez K. KLIMKA (1972), dolina Kłodnicy wchodzi w skład Kotliny RaciborskoOświęcimskiej (w ramach Kotlin Podkarpackich), która od północo-wschodu graniczy z Wyżyną Śląską, w związku z czym obszar Katowic
w tym ujęciu – jak się zazwyczaj przyjmuje –
nie w całości należy do tej ostatniej jednostki (rys. 1).
Zasadnicze rysy ukształtowania terenu Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej powstały w neogenie wskutek przedtortońskich (środkowy miocen) ruchów orogenezy alpejskiej (LEWIŃSKI,
1914; JAHN, 1955; KARAŚ-BRZOZOWSKA, 1960;
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Rys. 1. Jednostki geomorfologiczne i typy rzeźby Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej (wg K. KLIMKA, 1972):
1 – wysoczyzny lessowe, 2 – wysoczyzny płaskie gliniaste, 3 – wysoczyzny pagórkowate, 4 – równiny
piaszczyste, 5 – dna dolin (kolor żółty – dolina górnej Kłodnicy), 6 – granice prowincji, 7 – granice
mezoregionów, 8 – granice regionów, 9 – granica państwowa, 10 – Przełomowa dolina górnej Wisły,
11 – Wysoczyzna Tyska
Рис. 1. Геоморфологические единицы и типы рельефа Рацибужско-Освенцимской котловины
(по: K. KLIMЕK, 1972):
1 – лессовые плато, 2 – плоские глинистые плато, 3 – холмистые плато, 4 – песчаные равнины,
5 – днища долин (эелтый цвет – долина верхней Клодницы), 6 – праницы провинций, 7 – границы
мезорегионов, 8 – границы регионов, 9 – государственная граница, 10 – долина прорыва верхней
Вислы, 11 – Тыское плато
Fig. 1. Geomorphological units and relief types of Racibórz-Oświęcim Basin (after: K. KLIMEK, 1972):
1 – loess plateau, 2 – flat and clay plateau, 3 – hilly area, 4 – sandy plains, 5 – valley floors (yellow colour –
valley of upper Vistula river, 6 – borders of provinces, 7 – borders of mesoregions, 8 – borders of regions,
9 – state border, 10 – river gap of upper Vistula, 11 – Tychy Plateau

KLIMEK, 1972 i in.). Występujące tu podłoże karbonu zostało rozcięte erozyjnie, a także zaburzone tektonicznie (np. LEWIŃSKI, 1914; SZAFLARSKI, 1955; ALEXANDROWICZ, 1964).
Podłoże czwartorzędu cechuje się dużymi
deniwelacjami – do ponad 70 m. Pod obecnymi
dolinami rzecznymi, m.in. Kłodnicy, występują
głębokie kopalne rynny (KOTLICKA , 1964;
KLIMEK, 1972 i in.).

Przez obszar Katowic przebiega fragment
działu wodnego między dorzeczem Wisły
(na wschodzie) i dorzeczem Odry (na zachodzie). W związku z tym na powierzchni tego
miasta funkcjonuje 5 zlewni: Mlecznej, Boliny,
Rawy z Potokiem Leśnym, Brynicy (odwadnianie w kierunku Wisły), a także Kłodnicy ze Ślepiotką (odwadnianie w kierunku Odry (rys. 2).
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Rys. 2. Zlewnie rzek na obszarze
Katowic (wg: TOKARSKA-GUZIK
i in., 2002)
Рис. 2. Речные бассейны на территории г. Катовице (по: TOKARSKA-GUZIK и др., 2002)
Fig. 2. River basins of Katowice
(after: TOKARSKA-GUZIK et al.,
2002)

Rys. 3. Ukształtowanie powierzchni i sieć rzeczna Katowic (wg:
TOKARSKA-GUZIK i in., 2002)
Рис. 3. Рельеф местности и речная сеть г. Катовице (по: TOKARSKA-GUZIK и др., 2002)
Fig. 3. Landform and river network of Katowice (after: TOKARSKA-GUZIK et al., 2002)
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Część zlewni omawianej w niniejszej pracy
Kłodnicy leży we wspomnianym wyżej, tektonicznie ukształtowanym Rowie Kłodnicy. W granicach Katowic ma on przebieg równoleżnikowy i występuje między Wzgórzami Kochłowickimi na północy a Garbem Mikołowskim i Obniżeniem Górnej Mlecznej na południu. Od
wschodu przylega doń najwyższy fragment Katowic w postaci Płaskowyżu Murcek z kulminacją Wzgórze Wandy (357,6 m n.p.m.) (rys. 3 i 4)
(KARAŚ-BRZOZOWSKA, 1960; TOKARSKA-GUZIK

i in., 2002). Źródła Kłodnicy, podobnie jak jej
dopływu Ślepiotki, znajdują na północnowschodnich stokach Płaskowyżu Murcek na wysokości – jak wynika z rysunku przedstawionego przez S. CZAJĘ, O. RAHMONOVA i J. WACHA (2001) – 299,5 m n.p.m. (wypływy wody
z czterech rowów o długości kilkuset metrów,
wpadających do źródłowego odcinka tej rzeki, znajdują się na wysokości: 297,0, 296,8,
296,5 i 296,1 m n.p.m.).

Rys. 4. Jednostki geomorfologiczne
na obszarze Katowic (wg: KARAŚ,
BRZOZOWSKA, 1960; TOKARSKAGUZIK i in., 2002):
1 – Płaskowyż Bytomski, 2 – Płaskowyż Katowicki
Рис. 4. Геоморфологические единицы на территории г. Катовице
(по: KARAŚ, BRZOZOWSKA, 1960;
TOKARSKA-GUZIK и др., 2002):
1 – Бытомское плато, 2 – Катовицкое плато
Fig. 4. Geomorphological units of
Katowice area (after: KARAŚ,
BRZOZOWSKA, 1960; TOKARSKAGUZIK et al., 2002):
1 – Bytom Plateau, 2 – Katowice
Plateau

Rów Kłodnicy jest w przekroju poprzecznym asymetryczny (północne zbocza strome,
południowe – łagodniejsze). Współcześnie powierzchnia Rowu Kłodnicy znajduje się na wysokości 240–290 m n.p.m. (KARAŚ-BRZOZOWSKA, 1960). Jest on wypełniony osadami czwartorzędowymi o zróżnicowanej miąższości: od kilku do 19 m (w niektórych miejscach na zboczach
doliny czwartorzędu brak, a na powierzchni odsłaniają się osady karbonu górnego). Materiał
plejstoceński, to przede wszystkim iły, żwiry,
piaski i gliny morenowe zlodowacenia środko-

wopolskiego, holoceński, współczesny – piaski
i żwiry. Utwory czwartorzędowe są najczęściej
podścielone osadami neogeńskimi – mioceńskimi, także o zmiennej miąższości (piaski, piaskowce, iły, wapienie i gipsy), a pod nimi zalegają wapienie, margle i dolomity triasu dolnego i środkowego. Poniżej występuje już karbon
górny (łupki, piaskowce, iłowce, pokłady węgla
kamiennego). Zarówno skały triasowe, jak i karbońskie są pocięte licznymi uskokami (KARAŚBRZOZOWSKA, 1960; Aktualizacja inwentaryzacji<,
2018; FAJER, 2020 i in.) (rys. 5).
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Rys. 5. Przykładowy przekrój geologiczny przez dolinę Kłodnicy (wg: Aktualizacja inwentaryzacji<, 2018,
uproszczone):
1 – piaski drobnoziarniste, 2 – piaski średnioziarniste,3 – piaski różnoziarniste, 4 – piaski i żwiry, 5 – gliny,
6 – pyły, 7 – iły, 8 – iły i pyły, 9 – wapienie, margle, dolomity, 10 – piaski, piaskowce, iły, iłowce, 11 –
mułowce, iłowce, рiaskowce, 12 – dyslokacje pewne, 13 – dyslokacje niepewne, 14 – poziom wód
gruntowych; Q – czwartorzęd, Ng – neogen, T1, T2 – trias dolny i środkowy, C3 – karbon górny
Рис. 5. Примерный геологический разрез долины р. Клодницa (по: Aktualizacja inwentaryzacji<, 2018,
упрощенное):
1 – мелкозернистые пески, 2 – среднезернистые пески, 3 – разнозернистые пески, 4 – песок о гравий,
5 – глины, 6 – пыль, 7 – суглинки, 8 – суглинок и пыль, 9 – известняки, мергели, доломиты, 10 – пески,
песчаники, суглинки, аргиллиты, 11 – алевриты, аргиллиты, песчаники, 12 – дислокации
достоверные, 13 – дислокации недостоверные, 14 – горизонт грунтовых вод; Q – квартер, Ng – неоген,
T1, T2 – нижний триас и средний триас, C3 – верхний карбон
Fig. 5. Sample geological cross-section through the Kłodnica river valley (after: Aktualizacja inwentaryzacji<,
2018, simplified):
1 – fine-grained sands, 2 – medium-grained sands, 3 – multi-grained sands, 4 – gravel, 5 – clay, 6 – dust, 7 –
loam, 8 – loam and dust, 9 – limestones, marles, dolomites, 10 – sands, sandstones, loams, claystones, 11 –
siltstones, claystones, sandstones, 12 – certain dislocations, 13 – uncertain dislocations, 14 – groundwater
level; Q – Quaternary, Ng – Neogene, T1, T2 – Early Triassic and Middle Triassic, C3 – Upper Carboniferous
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Już starsze badania, w odniesieniu do dłuższego odcinka Kłodnicy, wykonane na podstawie analizy map topograficznych i różnych materiałów dokumentacyjnych, wykazywały duże
zmiany w dolinie tej rzeki wynikające z osiadań
górniczych (WACH, 1987, 1991). Konieczne były regulacje koryta rzecznego, które prowadziły do skracania jego długości, obwałowywania
i betonowania, co powodowało utratę kontaktu
hydraulicznego w wodami podziemnymi i powierzchniowymi, natomiast bezpośrednio za
obwałowaniami tworzyły się rozlewiska o zwiększających się powierzchniach (por. rys. 6).
Obniżanie się powierzchni wskutek osiadań zachodzi nierównomiernie, co powodowało w profilu podłużnym przegłębienia w korycie rzecznym (por. rys. 7).

Osiadania górnicze w dolinie
Kłodnicy w Katowicach – zarys
Zlewnia Kłodnicy jest – jak już wspomniano –
jednym z najbardziej zmienionych przez człowieka obszarów Katowic i Wyżyny Śląskiej (jako regionu fizycznogeograficznego, a nie jednostki geomorfologicznej). Koryto tej rzeki na
wielu odcinkach jest przebudowane i uszczelnione i w związku z tym nie stanowi waloru
krajobrazowego. Przyczyną takiej sytuacji jest
m.in. wieloletnie – intensywne przez dziesięciolecia – oddziaływanie górnictwa węgla kamiennego, objawiające się w postaci wspomnianego
wcześniej osiadania powierzchni terenu.

Rys. 6. Rozwój rozlewisk w dolinie Kłodnicy i regulacja rzeki (wg: WACH, 1987):
Rozlewiska w dolinie Kłodnicy: 1 – wg mapy 1 : 25 000 (przełom lat 1950./1960.), 2 – wg mapy 1 : 10 000 , 3 –
prognoza na rok 1990, 4 – prognoza docelowa, 5 – regulacje koryta, 6 – obwałowania koryta, 7 – odcinek
rzeki Katowicach
Рис. 6. Развитие заводей в долине р. Клодница и регулирование реки (по: WACH, 1987):
Заводи в долине р. Клодницы: 1 – по карте м. 1 : 25 000 (на рубеже 1950./1960. гг.), 2 – по карте м. 1 :
10 000, 3 – прогноз на год 1990, 4 – конечный прогноз, 5 – регулирование русла, 6 – прирусловые
насыпи, 7 – участок реки в г. Катовице
Fig. 6. Development of backwaters of Kłodnica river valley and river regulation (after: WACH, 1987):
Backwaters in Kłodnica river valley: 1 – after map 1 : 25 000 (at the turn of the years 1950./1960.), 2 – after
map 1 : 10 000, 3 – forecast for 1990, 4 – target forecast, 5 – river bed regulations, 6 – embankments of the
riverbed, 7 – section of the river in Katowice
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Rys. 7. Zmiany profilu podłużnego Kłodnicy (wg: WACH, 1987):
1 – wg mapy 1 : 25 000 (przełom lat 1950./1960.), 2 – wg mapy 1 : 10 000, 3 – prognoza na rok 1990
(bez planowanych regulacji), 4 – prognoza docelowa (bez planowanych regulacji), 5 – prognoza docelowa
po ostatecznej regulacji, 6 – odcinek rzeki w Katowicach
Рис. 7. Изменения продольного пофиля р. Клодницы (по: WACH, 1987):
1 – по карте м. 1 : 25 000 (на рубеже 1950./1960. гг.), 2 – по карте м. 1 : 10 000, 3 – прогноз на год 1990
(без планируемых регулирований), 4 – конечный прогноз (без планируемых регулирований),
5 – конечный прогноз после окончательного регулирования, 6 – участок реки в г. Катовице
Fig. 7. Changes in longitudinal profile of Kłodnica river (after: WACH, 1987):
1 – after map 1 : 25 000 (at the turn of the years 1950./1960.), 2 – after map 1 : 10 000, 3 – forecast for 1990
(without planned regulations), 4 – target forecast (without planned regulations), 5 – target forecast after
final regulation, 6 – section of the river in Katowice

Ówczesna intensywna eksploatacja węgla
kamiennego i wynikające z niej niebezpieczne,
z gospodarczego punktu widzenia, skutki morfologiczne i hydrologiczne stały się impulsem
do opracowywania różnego rodzaju prognoz
rozwoju krajobrazu antropogenicznego, również dla górnego odcinka Kłodnicy (np.
SZCZYPEK, WACH, 1987). Jak w przypadku każdych prognoz, część zawartych w nich przewidywań została potwierdzona, a część nie sprawdziła się.

w zasięgu relatywnie niewielkich deformacji:
od 0,0–0,2 m do 1,0–2,0 m (rys. 8).
Z kolei współczesne wieloletnie badania
w źródłowym odcinku Kłodnicy (ŹRÓBEK,
2013; CZAJA i in., 2014), podlegającym wpływom KWK „Murcki” (KWK „Staszic-Murcki”),
wykazują, że w okresie 2000–2006 maksymalne osiadania osiągnęły wartość 1,78 m, natomiast w okresie 2007–2013, wskutek ograniczenia eksploatacji, były zdecydowanie niższe i sięgnęły maksymalnie 0,15 m (rys. 9). Ta antropogeniczna deformacja powierzchni terenu przyczyniła się do tego, że źródłowy odcinek Kłodnicy dysponował sporymi zasobami wody gruntowej i częściowo powierzchniowej. W okresie
obserwacji, w roku 2006, maksymalna głębokość
poziomu wód gruntowych na stokach niewielkich grzbietów sięgała 2,4 m, w dolinie natomiast – 1 m, co miało (i ma) znaczenie dla wegetacji.

Współczesne analizy osiadań górniczych
w dolinie Kłodnicy na pograniczu Katowic i Rudy Śląskiej (KWK „Śląsk) (Opracowanie dokumentacji<, 2018), a więc i w Starym Panewniku,
uwzględniające sumaryczne skutki tego procesu w ciągu ponad 40 lat wskazują, że ten odcinek doliny analizowanej rzeki znalazł się
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Rys. 8. Izolinie obliczonych obniżeń powierzchni terenu za cały okres działalności górniczej dla wszystkich
eksploatacji prowadzonych na terenach górniczych KWK „Śląsk” (1974–2017) w sąsiedztwie doliny
Kłodnicy (wg: Opracowanie dokumentacji<, 2018)
Рис. 8. Изолинии вычисленных понижений местности за период разработки каменного угля (1974–
2017) шахтой „Силезия” („Śląsk”) близ долины р. Клодницы (по: Opracowanie dokumentacji<, 2018)
Fig. 8. Land subsidence isolines in the vicinity of a Kłodnica river valley during the period of operation of
hard coal exploitation (1974–2017) on mining areas of the mine “Śląsk” (“Silesia”) (after: Opracowanie
dokumentacji<, 2018)

Rys. 9. Osiadania terenu w górnym odcinku Kłodnicy w okresie 01.2000–09.2012 (profil podłużny doliny)
(na podstawie: CZAJA et. al., 2014):
1 – powierzchnia: 01.2000, 2 – powierzchnia: 05.2006, 3 – powierzchnia: 09.2012, 4 – poziom wody
gruntowej – stan na 05.2006
Рис. 9. Оседание грунта в верхнем участке р. Клодницы за период 01.2000–09.2012 (продольный
профиль долины) (на основании: CZAJA et. al., 2014):
1 – поверхность местности: 01.2000 г., 2 – поверхность местности: 05.2006 г., 3 – поверхность местности:
09.2012 г., 4 – уровень грунтовой воды – состояние на 05.2006 г.
Fig. 9. Subsidence of the ground in the upper section of Kłodnica river in the period of 01.2000–09.2012
years (longitudinal profile in valley) (after: CZAJA et. al., 2014):
1 – profile line – state form 01.2000, 2 – profile line – state from 05.2006, 3 – profile line – state from 09.2012,
4 – the level of groundwater – state from 05.2006.
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naturalny – meandrujący z towarzyszącymi mu
starorzeczami, które w większości są częściowo
lub całkowicie zarośnięte. Ten meandrujący typ
koryta jest bardzo dobrze widoczny na współczesnej ortofotomapie Katowic (fot. 1) oraz na
fotografii wykonanej z samolotu lecącego na niewielkiej wysokości (fot. 2), a także na fragmencie mapy Katowice sprzed prawie 40 lat
(rys. 10). Skutki procesów meandrowania koryta Kłodnicy są też obserwowane bezpośrednio
w terenie: podcinanie przez nurt i osuwanie się
dużych ilości materiału wyższych, piaszczystych zboczy doliny (co wymusza przesuwanie
się koryta rzecznego w przeciwnym kierunku),
przewracanie się bardzo wielu drzew i tarasowanie przez nie koryta. Powoduje to tamowanie przepływu wody i akumulację niesionego materiału w korycie (łachy). Rezultatem
tego jest rozdwajanie się koryta na określonej
długości (fot. 3–5).

Quasinaturalne cechy gomorfologiczno-przyrodniczo/botaniczno-meteorologicznohydrologiczne w analizowanej
części doliny Kłodnicy
Mimo omówionych pokrótce zmian antropogenicznych, w niektórych miejscach, np. w Starym
Panewniku (na granicy z Rudą Śląską) oraz
w odcinku źródłowym, Kłodnica częściowo zachowała dawne naturalne walory (ROSTAŃSKI,
TOKARSKA-GUZIK, GORCZYCA, 1998; ŹRÓBEK,
2013; CZAJA i in., 2014).

Dolina Kłodnicy w Starym Panewniku
Przebieg koryta wspomnianej rzeki jest w Starym Panewniku w większości wyraźnie kręty:

Fot. 1. Dolina meandrującej Kłodnicy na granicy Katowic i Rudy Śląskiej, prawy fragment fotografii –
uregulowane koryto rzeki (Ortofotomapa Katowic, 2018 r., wykonana na zlecenie Prezydenta miasta
Katowice)
Фот. 1. Долина меандрующей р. Клодницы на границе г. Катовице и г. Руда Сленска, правый
фрагмент фотографии – регулированное русло реки (источник: Ортофотокарта г. Катовице, 2018 г.,
выполненная по заказу Президента г. Катовице)
Photo 1. Valley of meandering Kłodnica river on the border of Katowice with Ruda Śląska, right side of the
picture – regulated Kłodnica river (source: Orthophoto map of Katowice, 2018, made to the order of President
of Katowice)
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Fot. 2. Meandry Kłodnicy
w Katowicach-Starym Panewniku (fot. R. Kupka,
23.05.2010)
Фот. 2. Меандры Клодницы в г. Катовице-Старый
Паневник (фот.: Р. Купка,
23.05.2010)
Photo 2. The meanders of
Kłonica river in KatowiceStary Panewnik (phot. by
R. Kupka, 23.05.2010)

Rys. 10. Obszar obserwowanej
powodzi w maju 2010 roku
w Rudzie Śląskiej przy granicy z Katowicami: Kłodnica meandrująca – Kłodnica
uregulowana (1) (stan terenu na 1982 rok, wg:
Miasto Katowice<, 1985)
Рис. 10. Территория наблюдаемого наводнения в мае
2010 г. в г. Руда Слжнска
на границе с г. Катовице:
р. Клодница меандруюшая – р. Клодница регулируемая (1) (состояние
местности на 1982 г., по:
Miasto Katоwice<, 1985)
Fig. 10. Flood area observed
in May 2010 in Ruda Śląska on the border with Katowice: meandering Kłodnica river – regulated Kłodnica river (1) (condition of
the area for the year 1982,
after: Miasto Katowice<,
1985)
(bez legendy – без легенды –
without legend)
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3

Fot. 3, 4 i 5. Skutki erozji bocznej w korycie Kłodnicy w lesie w Katowicach-Starym Panewniku
(fot. R. Kupka, 2021)
Фот. 3, 4 и 5. Последствия боковой эрозии в русле Клодницы в лесу в г. Катовице-Старый
Паневник (фот.: Р. Купка, 2021)
Photo. 3, 4 and 5. Results of lateral erosion in the
bed of Kłodnica river in forest in Katowice-Stary
Panewnik (phot. by R. Kupka, 2021)

4

5
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Na odcinkach między poszczególnymi meandrami koryto Kłodnicy jest niemal prostolinijne lub cechuje się łagodnymi zakolami, brak
w jego obrębie znaczących śladów erozji bocznej (fot. 6).

nadrzeczne z masowym udziałem wiązówki
błotnej Filipendula ulmaria.
Charakter zbiorowisk łąkowych zależy od
zmian siedliskowych oraz od ingerencji człowieka. Do najbardziej wartościowych pod
względem florystycznym należą płaty żyznych
łąk z udziałem ostrożnia łąkowego Cirsium rivulare. Występują tu też trawy, np. kłosówka
wełnista Holcus lanatus, tomka wonna Antoxanthum odoratum, turzyce wielkokępowe, byliny łąkowe: firletka poszarpana Lychnis floscuculi, jaskier ostry Ranunculus acer, kuklik
zwisły Geum rivale i in., a także rzadkie gatunki:
storczyk szerokolistny Dactylorhiza majalis, siedmiopalecznik błotny Comarum palustre, bobrek
trójlistkowy Menyathes trifoiliata. Dużym udziałem cechują się też rośliny wilgociolubne: skrzyp
błotny Equisetum palustre i bagienny E. limosum,
niezapominajka błotna Myosotis palustris, knieć
błotna Caltha palustris, mięta długolistna Mentha
longifolia i in. Kompleksy roślinności łąkowotorfowiskowej porastają kępy wierzb (wierzba
iwa Salix caprea, purpurowa S. purpurea, rokita
S. repens, pięciopręcikowa S. pentandra, witwa
S. viminalis), a na kępach torfowca Sphagnum
rosną rzadkie rośliny: tojeść bukietowa Lisymachia thyrsiflora, fiołek błotny Viola palustris, przytulia bagienna Galium palustre, kozłek całolistny
Valeriana simplicifolia, żurawina błotna Vaccinium
oxycoccos = Oxycoccus palustris.
Roślinność wodna tego odcinka Kłodnicy
rozwija się przede wszystkim w starorzeczach.
Są to zarówno zbiorowiska roślin wodnych zakorzenionych, jak pływających. Należą do nich:
rzęsa drobna Lemna minor i trójrowkowa L.
trisulca, rdestnica pływająca Potamogeton natans,
grzebieniasta P. pectinatus, kędzierzawa P. crispus, a na brzegach starorzeczy: pałka wąskolistna Typha angustifolia, kosaciec żółty Iris pseudacorus = Iris pseudoacorus, mięta wodna Mentha
aquatica, ponikło błotne Heleocharis palustris.
Na terasie nadzalewowej funkcjonują, zmienione przez gospodarkę leśną, młode mieszane
drzewostany z dominującą brzozą Betula, osiką
Populus tremula i dębem Quercus oraz sosną
Pinus sylvestris (ROSTAŃSKI, TOKARSKA-GUZIK,
GORCZYCA, 1998).

Fot. 6. Łagodne zakola Kłodnicy między meandrami w Starym Panewniku (fot. R. Kupka, 2021)
Фот. 6. Пологие изгибы Клодницы между меандрами в Старый Паневник (фот.: Р. Купка, 2021)
Photo 6. Gentle bends of Kłodnica river between meanders in Stary Panewnik (phot. by R. Kupka, 2021)

Podobnie jak procesy fluwialne w dolinie
Kłodnicy, również roślinność w dolinie tej rzeki w Starym Panewniku ma w dalszym ciągu
charakter półnaturalny i naturalny. Dominują
tu zbiorowiska szuwarowe, łąkowe i torfowiskowe z towarzyszącymi im zaroślami wierzbowymi (ROSTAŃSKI, TOKARSKA-GUZIK, GORCZYCA, 1998).
Dno doliny jest opanowane głównie przez
szuwar trzcinowy z trzciną pospolitą Phragmites
australis. Występuje tu też szuwar trawiasty
z manną mielcem Glyceria aquatica oraz szuwar mozgowy z mozgą trzcinowatą Phalaris
arundinacea. Szuwarom towarzyszą ziołorośla
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Dolina i koryto Kłodnicy w okolicach Starego Panewnika doświadcza od czasu do czasu – w zależności od warunków pogodowych
(meteorologicznych), zwłaszcza opadowych –
wysokich stanów wody, które prowadzą do wezbrań i powodzi. Przykładem takiej sytuacji może być maj 2010 roku, kiedy w Katowicach i okolicy wystąpiły ekstremalnie wysokie opady
w stosunku do średnich wieloletnich dla tego
miesiąca. Średnia wieloletnia suma opadów
w maju za lata 1981–2010 wynosi tu 77,6 mm,
a za okres 1961–2010 – 80,0 mm. Tymczasem
w maju 2010 roku suma opadów wyniosła
w Katowicach aż 247,6 mm, czyli stanowiła ponad 3-krotność średniej wieloletniej. W dniu
maksymalnych opadów: 16.05 i 17.05 zanotowano tu – odpowiednio – 51,8 mm i 62,1 mm
(IMGW PIB), a więc po 65–77% średniej wieloletniej sumy opadów dla tego miesiąca. Biorąc
pod uwagę oba dni maksymalnych opadów:

113,9 mm – stanowi to 142% średniej wieloletniej dla maja i jednocześnie 46% sumy opadów
w maju 2010 roku. Takie opady, co oczywiste,
spowodowały niemal natychmiastowe wystąpienie wód z koryta Kłodnicy – powódź. Doskonale ilustruje to fot. 7, wykonana w dniu
23.05.2010 r. w dolinie tej rzeki, praktycznie
na granicy Rudy Śląskiej i Katowic, gdzie woda wystąpiła z uregulowanego (wyprostowanego) koryta rzeki i zalała tereny użytkowane
przez człowieka. W dnie doliny zajętej przez
naturalnie płynącą – meandrującą rzekę woda
też wystąpiła z brzegów, ale objęła obszar w miarę naturalnej terasy zalewowej, w zasadzie nie
przynosząc strat materialnych (pojawiło się tu
więc wezbranie wody). Ilustruje to wcześniej
wspomniana fot. 2, wykonana w tym samym
czasie, jak poprzednia (23.05.2010) (omówiony
wyżej przypadek obejmował obszar przedstawiony na fot. 1 i na rys. 10).

Fot. 7. Powódź w dolinie
Kłodnicy w Rudzie Śląskiej
tuż za granicą z Katowicami
(fot. R. Kupka, 23.05.2010)
Фот. 7. Наводнение в долине р. Клодницы в г. Руда
Слжнска совсем рядом с
границей с г. Катовице
(фот.: Р. Купка, 23.05.2010)
Photo 7. Flood in the Kłodnica valley in Ruda Śląska
right on the order with Katowice (phot. by R. Kupka,
23.05.2010)

zowy „Źródła Kłodnicy”, zajmujący 98,26 ha
powierzchni. Najważniejsze znaczenie z przyrodniczego punktu widzenia mają: hydrologiczna i gospodarcza funkcja źródeł (zasoby wodne), a także rodzime drzewostany z wieloma
pomnikowymi okazami (75 cm średnicy i więcej) olczy czarnej Alnus glutinosa w wieku
100–120 lat. Funkcjonują one w obrębie łęgu
Fraxino-Alnetum (fot. 8), oprócz tego istnieją tu
też inne zbiorowiska roślinne, np. bór sosnowy,
z dominacją Betula pendula, z dominacją Quercus

Obszar źródliskowy Kłodnicy
Obszar źródliskowy Kłodnicy przez dłuższy
czas – jak już wspomniano – znajdował się pod
wpływem oddziaływania eksploatacji węgla kamiennego przez KWK „Staszic” („Staszic-Murcki”). Mimo takiej sytuacji zachował on różnorakie walory, zwłaszcza hydrologiczne i botaniczne, które zostały docenione przez odpowiednie
władze miejskie, które od września 2002 roku
ustanowiły tu Zespół Przyrodniczo-Krajobra-
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rubra (rys. 11), a także chronione i rzadkie gatunki roślin: ciemiężyca zielona Veratrum lobelianum (fot. 9), czosnek niedźwiedzi Allium
ursinum (fot. 10), kopytnik pospolity Asarum
europaeum, wawrzynek wilcze łyko Daphne mezereum, zimowit jesienny Colchicum autumnale,
oraz chronione i rzadkie gatunki zwierząt, wśród
których na szczególną uwagę, ze względu na

charakter opisywanego terenu, zasługują płazy:
ropucha Bufo sp., traszka zwyczajna Lissotriton
vulgaris, rzekotka drzewna Hyla arborea. Wspomniane wyżej gatunki roślin i zwierząt, a także
wiele innych, funkcjonują tu na wilgotnych siedliskach podtrzymywanych przez oddziaływania wspomnianej wyżej KWK „Staszic-Murcki” (ŹRÓBEK, 2013; CZAJA i in., 2014 i in.).

Fot. 8. Zespół Fraxino-Alnetum w żródłowym odcinaku Kłodnicy (fot. O. Rahmonov, 2013)
Фот. 8. Сообщество Fraxino-Alnetum в родниковой
зоне р. Клодницы (фот.:
O. Рахмонов, 2013)
Photo 8. Community Fraxino-Alnetum in the source
zone of Kłodnica river
(phot. by O. Rahmonov,
2013)

Rys. 11. Roślinność
na obszarze źródliskowym Kłodnicy
(wg: ŹRÓBEK, 2013):
1 – granica obszaru
badań, 2 – poziomice, 3 – sieć wodna,
4 – pomnikowe okazy Alnus glutinosa
o średnicy> 25 cm,
5 – zespół FraxinoAlnetum, 6 – las
mieszany z dominacją Betula pendula,
7 – las mieszany z dominacją Quercus
rubra, 8 – bór sosnowy, 9 – sztuczne
nasadzenia sosnowe,
10 – szkółka leśna
Рис. 11. Растительность родниковой зоны р. Клодницы (по: ŹRÓBEK, 2013):
1 – граница территории исследований, 2 – горизонтали, 3 – водная сеть, 4 – монументальные образцы Alnus glutinosa
диаметром > 25 cм, 5 – растительная ассоцияция Fraxino-Alnetum, 6 – смешанный лес с преобладанием Betula pendula, 7 – смешанный лес с преобладанием Quercus rubra, 8 – сосновый бор, 9 – искусственныве насаждения сосны,
10 – лесной питомник
Fig. 11. Vegetation of the source zone of the Kłodnica river (after: ŹRÓBEK, 2013):
1 – the border of area, 2 – contour lines, 3 – water net, 4 – the monumental specimens of Alnus glutinosa with diameters
> 25 cm, 5 – Fraxino-Alnetum, 6 – mixed forest with domination of Betula pendula, 7 - mixed forest with domination of
Quercus rubra, 8 – pine forest, 9 – artificially planted pine, 10 – plantation forestry
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Fot. 9. Młode okazy Veratrum lobelianum w źródłowym odcinku Kłodnicy
(fot. O. Rahmonov, 2013)
Фот. 9. Молодые образцы
Veratrum lobelianum в родниковой зоне р. Клодницы (фот.: O. Рахмонов,
2013)
Photo 9. The young specimens of Veratrum lobelianum in the source zone of
Kłodnica river (phot. by O.
Rahmonov, 2013)

Fot. 10. Płat Allium ursinum
w żródłowym odcinku
Kłodnicy (fot. O. Rahmonov, 2013)
Фот. 10. Участок Allium ursinum в родниковой зоне
р. Клодницы (фот.: O.
Рахмонов, 2013)
Photo 10. The path of Allium
ursinum in the source zone
of Kłodnica river (phot. by
O. Rahmonov, 2013)

Fot. 11 i 12. Prostolinijny, uregulowany
przebieg koryta
Kłodnicy w Rudzie
Śląskiej przy granicy z Katowicami (11)
i Katowicach (12)
(fot. R. Kupka, 2021)
Фот. 11 и 12. Прямолинейное, регулируемое русло р.
Клодницы в г. Руда Слёнска нa границе с Катовицами (11) и в г. Катовице (12) (фот.: Р.
Купка, 2021)
11

12

Photo 11 and 12. Straight-line, regulated bed of Kłodnica river in Ruda Śląska on the border with Katowice (11) and in
Katowice (12) (phot. by R. Kupka, 2021)
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Kłodnica w granicach Katowic, a także na
przylegającym doń obszarze Rudy Śląskiej, ma
na wielu odcinkach, jak już wcześniej wspomniano, koryto uregulowane (fot. 11 i 12). Regulacja i prostowanie koryt rzecznych, czyli skracanie ich długości ma z jednej strony zapobiegać powodziom, z drugiej jednak – na co już od
kilkudziesięciu lat zwraca się coraz większą
uwagę (ŁAJCZAK , 2004, 2005; BAJKIEWICZ GRABOWSKA, 2020 i bardzo wielu innych autorów) – wyraźnie sprzyja (nie wdając się
w szczegóły) powstawaniu powodzi (co w przypadku Kłodnicy udokumentowano wyżej). Zaleca się więc, by nie dokonywać w nadmiarze
regulacji koryt, a raczej pozostawiać ich naturalny przebieg.

bliższej przyszłości zupełnej degradacji i zanikowi.
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Uwagi końcowe
1. Kłodnica jest jedyną rzeką na terenie Katowic, która odwadnia to miasto w kierunku zachodnim – do Odry.
2. Mimo zdecydowanych przeobrażeń antropogenicznych, w niektórych fragmentach
doliny Kłodnicy zachowały się (quasi)naturalne walory botaniczne i geomorfologiczne. Te ostatnie (w Starym Panewniku), chociażby w postaci efektów erozyjnej działalności rzeki, sprawiają wrażenie, że występują one na jakimś naturalnym, „dzikim”
terenie, a nie na obszarze (niemal) całkowicie przeobrażonym antropogenicznie.
3. Walory botaniczne źródłowego odcinka doliny Kłodnicy są obecnie chronione w postaci zespołu przyrodniczo-krajobrazowego
(mimo że wartości są podtrzymywane przez
antropopresję – działalność kopalni), natomiast podobne walory doliny w Starym Panewniku nie znalazły uznania w oczach decydentów i nie ma tu żadnego obiektu chronionego.
4. Obserwacje tempa postępującego zagospodarowania doliny Kłodnicy w kierunku Starego Panewnika zdają się wskazywać, że
istniejące tu jeszcze – wspomniane w tej pracy – quasinaturalne walory mogą ulec w naj-

21

Geomorfologický sborník, 4. ČAG, JČU, České
Budějovice: 11–13.
Kupka R., Szczypek T., Wach J., 2005b: Morphological
effect of 200-years long hard coal exploitation in
Katowice. In: Szabó J., Morkūnaitė R. (eds): Landscapes – nature and man. University of Debrecen
– Lithuanian Institute of Geology and Geography,
Debrecen-Vilnius: 95–100.
Lewiński J., 1914: Utwory dyluwialne i ukształtowanie
powierzchni przedlodowcowej dorzecza Przemszy.
Prace Tow. Nauk. Warsz., 7. Nakładem Tow. Nauk.
Warsz., Warszawa: 159 s.
Łajczak A., 2004: Negative consequences of regulation
of a meandering sandy river and proposals tending to diminish flood hazard. Case study of the
Nida river, southern Poland. Proc. of the Ninth
Intern. Symp. on River Sedimentation, Yichang,
China: 1773–1783.
Łajczak A., 2006: Regulacja rzeki a zagrożenie powodziowe, na przykładzie Nidy. Infrastruktura i ekologia
terenów wiejskich, 4, 1. PAN, Kraków: 217–233.
Miasto Katowice – Mapa terenów zielonych i przeobrażeń powierzchni ziemi, arkusz 3, 1 : 10 000.
Urząd Wojewódzki, Wydział Ochrony Środowiska,
Katowice, OPGK Katowice, 1985.
Opracowanie dokumentacji określającej kategorię
przydatności terenu do zabudowy po zakończeniu działalności górniczej w granicach OG „Ruda
Śląska-Radoszowy”, „Ligota” i „Ruda ŚląskaPanewniki II” dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk”.
GIG, Katowice, 2018.
Rostański A., Tokarska-Guzik B., Gorczyca J., 1998:
Dokumentacja przyrodnicza projektowanego użytku ekologicznego Dolina Kłodnicy w Starym
Panewniku. WBiOś UŚ, Katowice.

Szaflarski J., 1955: Zarys rozwoju ukształtowania Wyżyny Śląskiej. W: Wrzosek A. (red.): Górny Śląsk.
Prace i materiały geograficzne. Wyd. Literackie,
Kraków: 65–123.
Szczypek T., Wach J., 1987: Prognoza rozwoju krajobrazu antropogenicznego na przykładzie rzeki Kłodnicy (Górnośląski Okręg Przemysłowy). W: Gardavský V., Kříž V. (ed.): Kulturní krajiny v průmyslových oblastech. Sborník ref. k XVII sjezdu
ČGS v Ostravĕ ve dnech 6–10.7.1987. Svazek IV:
Sekce pro školskou geografii, Sekce pro geografii
životního prostředí, Příspĕvky ze zahraničí. ČGS
při ČSAV, Ped. fak. Ostrava – katedra geografie,
Geogr. ústav ČSAV v Brnĕ, Brno: 680–685.
Tokarska-Guzik B., Rostański A., Kupka R. i in.
(Dulias R., Fojcik B., Gorczyca J., Trząski L.), 2002:
Katowice – przyroda miasta. Wyd. Kubajak, Krzeszowice: 128 s.
Wach J., 1987: Zmiany profilu podłużnego Kłodnicy
w wyniku osiadań górniczych. W: Trembaczowski
J. (red.): Problemy geograficzne górnośląsko-ostrawskiego regionu przemysłowego. Materiały
sympozjum polsko-czechosłowackiego. ODN IKN,
WNoZ UŚ, Katowice-Sosnowiec: 126–130.
Wach J., 1991: Wpływ antropopresji na kształtowanie
się rzeźby województwa katowickiego. W: Trembaczowski J. (red.): Człowiek i jego środowisko w górnośląsko-ostrawskim regionie przemysłowym.
Materiały sympozjum polsko-czeskiego. WNoZ
UŚ, Sosnowiec: 115–119.
Źróbek R. (ed.), 2013: Management of real estate resources. Croatian Information Technology Society
(GIS Forum), University of Warmia and Mazury
in Olsztyn, University of Silesia, Zagreb: 101 p.

Wpłynął do redakcji: 28 września 2021
Поступила в редакцию: 28 сентября 2021
Received: 28 September 2021

22

