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STRESZCZENIE 

Projekt prowadzony przez naukowców i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego składał się z dwóch 
zasadniczych etapów:  
- waloryzacji środowiska przyrodniczego na terenie kopalni oraz w jej otoczeniu, 
- działań mających na celu stworzenie atrakcyjnej oferty edukacyjnej w oparciu o uzyskane wyniki.  
Wielokryterialna waloryzacja została oparta na wybranych, reprezentatywnych gatunkach flory i fauny, a także 
biologicznej, fizycznej i chemicznej ocenie wód powierzchniowych w zbiornikach powyrobiskowych. Główną częścią 
opracowanej oferty edukacyjnej jest ścieżka przyrodniczo-edukacyjna. Oferta jest skierowana do odbiorców w każdym 
wieku. Przedstawia proces rekultywacji i rewitalizacji obszaru pogórniczego w sekwencji: "przed, w trakcie i po" 
wydobyciu, podkreślają zrównoważoną działalność człowieka w odniesieniu do przekształceń krajobrazu, uwzględnia 
fizjografię obszaru kopalni w regionie polodowcowym i bioróżnorodność obszaru zarówno w kopalni, jak i wokół. 
Przygotowane tablice dydaktyczne zwracają uwagę na niski poziom inwazyjności procesów wydobywczych w stosunku 
do środowiska, co skutkuje zachowaniem względnej równowagi ekologicznej. Przygotowana ścieżka stwarza 
możliwość wykorzystania terenu, na którym przebiega, jako "zielonej szkoły". Pozwala to również na przygotowanie 
dodatkowej oferty dydaktyczny w postaci scenariuszy zajęć terenowych. Dodatkowo, takie zagospodarowany teren 
sprzyja rozwojowi turystyki i rekreacji. Oprócz wymienionych aspektów, celem projektu było pokazanie potencjalnych 
korzyści dla środowiska, m.in. sposób ochrony obiektów przyrodniczych o szczególnej wartości, takich jak aleja drzew, 
pojedyncze drzewa, czy też  reprezentatywny ekosystem. 
 
 
1. WSTĘP 

Bioróżnorodność,  inaczej  różnorodność biologiczna to zróżnicowanie wszystkich żywych 
organizmów występujących na Ziemi.  W praktyce termin ten sugeruje też utrzymanie różnorodności 
gatunków w określonym  ekosystemie. Stąd też człowiek planuje tak swoje działania, by efektywnie 
wykorzystywać zasoby naturalne, jednak by ta działalność nie wpływała na zachwianie równowagi  
w środowisku przyrodniczym. Żywe organizmy, w tym oczywiście też człowiek, stanowią istotną część tego 
środowiska. W tym złożonym systemie każdy gatunek ma swoje miejsce na Ziemi i odgrywa istotną rolę  
w funkcjonowaniu  biosfery.  

Termin "bioróżnorodność" jest nadal dość nowy dla ogółu społeczeństwa.  
W dziedzinie ochrony przyrody, różnorodność biologiczna opisuje różnorodność gatunków występujących  
w obrębie ekosystemów i zespołów ekologicznych. Dotyczy ona różnorodności w obrębie gatunku 
(różnorodność genetyczna), pomiędzy gatunkami oraz różnorodności ekosystemów [Larsson 2001, Gaston 
2000].  Obecnie eksploatowane kamieniołomy i kopalnie  dzięki wielkiej różnorodności krajobrazów, 
stanowią idealne miejsca do zachowania i wspierania różnorodności biologicznej. Dla HeidelbergCement, 
bezpieczeństwo działalności górniczej oznacza także promowanie różnorodności gatunków we wszystkich 
kopalniach spółki. 

Z reguły większość osób uważa, że kamieniołomy i kopalnie wykorzystywane przez duże koncerny 
wydobywcze mają tylko destrukcyjny wpływ na charakter i utrzymanie różnorodności biologicznej (duże 
puste obszary) [Goudie 2006]. Trudno nie zgodzić się z tym przekonaniem, że przemysł wydobywczy 
ingeruje w środowisko naturalne, jednak jednocześnie kopalnie stanowią idealne miejsca dla rozwoju 
różnorodności biologicznej. Przez długi czas, górnictwo nie robiło wystarczająco dużo, aby  mieć swój 
udział w ochronie przyrody. Jest to jeden z głównych powodów, dla których ta gałąź przemysłu była  
w konflikcie ze społeczeństwem i organizacjami ochrony przyrody. W ostatnich latach ochrona i promocja 
różnorodności biologicznej stały się priorytetem w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego na 
Ziemi [James et al 2001]. W związku z tym, również górnictwo jest zobowiązane do podejmowania 
kompleksowych działań w tym zakresie. Liczne badania wskazują, że kamieniołomy i kopalnie mogą być 
ostoją dla rzadkich gatunków zwierząt i roślin, a co za tym idzie wspierać i chronić  różnorodność 
biologiczną. Niestety obszary kopalń postrzegane są jako "zdegradowane" i próba ich scharakteryzowania 
wiąże się z koniecznością uwzględnienia uwarunkowań społeczno-ekologicznych. W opisach takich 
obszarów bezwzględnie konieczne jest posługiwanie się spójną terminologią. Również działalność 
zmierzająca do ochrony bioróżnorodności na tych terenach  powinna odbywać się według określonych 
zasad.  Obszary tzw. zdegradowane, w powszechnym rozumieniu tego określenia,  stwarzają okazję do 
rozszerzenia strategii ochrony przyrody na szerszą skalę i mogą służyć jako bufor między obszarami 
chronionymi, a terenami intensywnie użytkowanymi [Plieninger i in 2011]. Badania bioróżnorodności  
w kamieniołomach i kopalniach muszą być przeprowadzane regularnie na każdym etapie procesu 
wydobywczego, czyli przed, podczas i po eksploatacji. W celu lepszego zrozumienia skuteczności ochrony 
środowiska naturalnego,  ochrona różnorodności biologicznej powinna być szeroko nagłaśniana zarówno 
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wśród pracowników kopalń, jak i na zewnątrz wśród lokalnej społeczności oraz wśród dzieci i młodzieży 
uczącej się [Foster 2014]. 
Wychodząc z tego założenia, mamy nadzieję, że nasze badania przyczynią się do pogłębienia  
i utrwalenia wiedzy na temat różnorodności biologicznej na terenach kopalnianych, a wiedza o tych 
zagadnieniach stanie się powszechna. 
 
2. CELE 

Projekt składał się z dwóch etapów, w obrębie których zostały określone cele główne. Cele pierwszego 
etapu obejmowały: waloryzację środowiska przyrodniczego w kopalni poprzez:  
• analizę fizyko-chemiczną wody, 
• ocenę biologiczną jakości wód powierzchniowych, 
• ocenę flory i fauny, 
• zgromadzenie dokumentacji fotograficznej i map,  
• opracowanie wyników. 
Celem drugiego etapu było: stworzenie atrakcyjnej oferty edukacyjnej, opartej o wcześniej uzyskane wyniki, 
w tym:  
• wytyczenie przebiegu edukacyjnej ścieżki przyrodniczej na badanym obszarze,  
• opracowanie tablic poglądowych i informacyjnych,  
• przygotowanie folderu informacyjnego (w wersji analogowej i elektronicznej),  
• opracowanie koncepcji infrastruktury ścieżki,  
• przygotowanie alternatywnych scenariuszy lekcji terenowych. 
Dodatkowe cele projektu obejmowały wskazanie jego potencjalnych korzyści środowiskowych, wskazanie 
kierunku konserwatorskiego w odniesieniu do obiektów przyrodniczych o szczególnych walorach, 
przybliżenie istoty ekosystemu reprezentatywnego znajdującego się w obrębie badanego obszaru, 
podkreślenie dorobku przyrodniczo-środowiskowego dawnych mieszkańców w zakresie tworzenia 
architektury zieleni wiejskiej, współpracę z władzami lokalnymi, szkołami, organizacjami i społecznością 
lokalną w zakresie ochrony bioróżnorodności. 
 
3. OPIS TERENU BADAŃ 

Obszar badanej kopalni znajduje się w Dolinie rzeki Bóbr. Bóbr na wysokości Nowogrodu 
Bobrzańskiego jest średniej wielkości rzeką nizinną z głęboko wciętym korytem i tarasami zalewowymi. 
Nowogród Bobrzański położony jest w zachodniej części Poland (ryc. 1, zał. 1). Specyfika 
geomorfologiczna gminy Nowogród Bobrzańskiego jest konsekwencją zlodowacenia północno-polskiego 
(zlodowacenie Wisły), jak również procesów związanych z erozją i akumulacyjną aktywnością rzeki, 
trwającą od  blisko  12 tysięcy lat. 
Pierwotnie szerokość rzeki obejmowała całą dolinę. Przez setki i tysiące lat następował jednak sukcesywny 
proces różnicującego się wypłycania dna. Nurt rzeki coraz bardziej meandrował, wielokrotnie zmieniając 
swój główny przebieg, ograniczony wzniesieniami morenowymi. Odwieczne procesy erozji oraz akumulacji, 
zachodzące równolegle ze sobą, powodowały systematyczne wypełnianie doliny rzecznej warstwami 
piasków i żwirów. Współcześnie sedymentacyjne osady rzeczne osiągają  tu poziom nawet do 30 m 
głębokości. 

Stosunki hydrologiczne zostały wyraźnie zmienione na przełomie XIX i XX wieku, w wyniku 
intensywnego rozwoju gospodarczego. W tym okresie w Sudetach miała miejsce nadmierna eksploatacja 
lasów. Intensywne wylesienia dramatycznie ograniczyły naturalną retencję terenów górzystych, spotęgowały 
erozję i powodzie na tych obszarach. Rzeka Bóbr, posiadająca szczególny charakter rzeki górskiej nawet na 
niżu, pomimo że od tysięcy lat niosła w swym nurcie sudecki, erozyjny rumosz skalny, zaczęła zagrażać 
spławnej Odrze zarówno falami powodziowymi jak i zanieczyszczeniem dna rzeki frakcjami skalnymi. Na 
początku XX wieku zaczęto budować wiele zbiorników i elektrowni wodnych na rzece Bóbr. W związku  
z tym, w 1933-1936 na badanym obszarze zbudowano wiele kilometrów wałów przeciwpowodziowych.  
W pobliżu wsi Zeschau (dziś Cieszów) powstało wtedy spiętrzenie jaz, który kierował wodę do nowo 
wybudowanego kanału nawadniającego (obecnie Kanał Dychowski). Jednocześnie usunięto około 30 
hektarów lasu w pobliżu Naumburg (dziś Nowogród Bobrzański). Miejscowo wydobywany żwir i piasek był 
wykorzystywany do budowy wałów przeciwpowodziowych. Regularne wydobycie kruszywa piaskowego 
rozpoczęto dopiero w roku 1963. Do tego okresu hydrografię terenu tworzyła głównie rzeka Bóbr oraz 
lokalny system rowów melioracyjnych, odwadniających grunty, użytkowane rolniczo – role, łąki i pastwiska 
IV-VI klasy bonitacji, jak również grunty leśne. We wczesnym okresie funkcjonowania kopalni, piasek 
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wydobywano w pobliżu wału przeciwpowodziowego. Kolejno wydobycie prowadzono w kierunku 
wschodnim (około 500 m), a następnie w północnym (około 1000 m).  
Eksploatowana kopalnia Turów znajduje się w północnej części starego obszaru wydobycia kruszywa  
w Nowogrodzie Bobrzańskim. W całości obejmuje teren około 26.7 ha (ryc. 2, zał. 1). Rozpoczęte w 2010 
roku wydobycie potrwa do 2035 roku. Bieżącą eksploatację prowadzi się sposobem odkrywkowym, spod 
lustra wody, przy pomocy koparki pływającej oraz pontonowych i stałych taśmociągów. Przy tym sztucznie 
powstałe zbiorniki wodne znacznie wzbogacają hydrografię terenu. Mapa 1 (zał.1) przedstawia lokalizację 
obszaru badań i zbiorników w trakcie i po eksploatacji (oznaczone literami A, B, C, D).  

W gminie Nowogród Bobrzańskiego istnieją trzy obszary Natura 2000: Mopkowy Tunel niedaleko 
Krzystkowic, Dolna Doliny Bobru, Nowogrodzkie Przygiełkowisko. Mopkowy Tunel obok Krzystkowic 
PLH080024 Natura 2000 położony jest w odległości ok. 1,5 km od eksploatowanego obszaru. Jest on 
podziemnym kanałem odpływowym z dawnej fabryki uchodzącym do rzeki Bóbr. Teren w pobliżu kanału 
jest rezerwuarem żywności dla nietoperzy jesienią i wiosną. Mopkowy tunel JEST największym, znanym  
w Polsce, miejscem zimowania nietoperzy Barbastella barbastellus  

Dolna Dolina Bobru PLH080068 Natura 2000 znajduje się w odległości około 2 km od miejsca 
wydobycia w Turowie. Obszar ten wraz z licznymi, dobrze zachowanymi borami Ficario-Ulmetum minoris 
(ok. 7% powierzchni) i Galio-Carpinetum betuli (4%), ma duże znaczenie dla zachowania ciągłości 
korytarza ekologicznego doliny rzeki Bóbr. W załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/ EWG odnotowano  
w sumie 15 rodzajów siedlisk , w tym siedlisko trzepli zielonej Ophiogomphus Cecilia, jelonka rogacza 
Lucanus cereus oraz bobra europejski Castor fiber. Obszar ten jest miejscem bytowania ryb, w tym  kozy 
złotawej Sabanejewia aurata. 

Nowogrodzkie Przygiełkowisko PLH080054 Natura 2000 znajduje się w odległości około 2,5 km od 
miejsca wydobycia w Turowie. Obszar ten obejmuje tereny bagienne z widocznym procesem sukcesji 
roślinnej. Nie ma tam otwartego lustra wody, a centralną część obiektu zajmują trzciny.  
W niektórych latach zbiornik prawie całkowicie wysycha, ujawniając amorficzny, lepki torf. Jest położonym 
najdalej na północny - wschód miejscem, gdzie można spotkać ponikło wielołodygowe Eleocharis 
multicaulis i przygiełkę brunatną Rhynchospora fusca. 
Wszystkie te obszary mają ogromne znaczenie dla zachowania ciągłości korytarza ekologicznego doliny 
rzeki Bóbr. 
 
 
4. WYNIKI 
 
4.1. FIZYKO-CHEMICZNA I BIOLOGICZNA ANALIZA WODY 
 
4.1.1. CELE 

Celem tego etapu jest analiza wody w istniejących zbiornikach w oparciu o wybrane parametry fizyko-
chemiczne. Uwzględnia on również ocenę właściwości biologicznych (wskaźnik saprobowości i stopień 
troficzności wody). 
 
4.1.2. METODY 

Oceną jakości objęto cztery zbiorniki, oznaczone na mapie symbolami A, B, C, D (mapa 2, ryc. 3, 4, 
zał. 2). Próbki wody pobierano w okresie 1.03 – 30.06.2014, w odstępach dwutygodniowych (Ryc. 5, zał. 3). 
Objętość każdej z próbek wyniosła 300 ml. Pobór próbek z każdego miejsca wykonano dwukrotnie (ryc. 6, 
zał. 3). Oznaczono następujące parametry wody: kolor, przejrzystość, pH, GH, KH, NO2-, NO3-, Cl2-, SO4-2. 
Wybrane parametry fizykochemicznie oznaczono organoleptycznie oraz przy użyciu pasków 
wskaźnikowych firmy Quantofix oraz Merck (ryc. 7, 8, zał. 3). Ocenę biologiczną oparto na badaniach 
jakościowych planktonu, przy użyciu mikroskopu optycznego MF-246 oraz stereoskopowego NIKON SMZ 
745T (ryc. 9, zał. 4). 
 
4.1.3. WYNIKI 

W żadnym z badanych zbiorników nie stwierdzono występowania azotanów i azotynów. W oparciu  
o wskaźnik twardości wody zbiorniki A i D sklasyfikowano jako wody o średniej twardości, natomiast B i C 
jako wody miękkie. Odczyn pH oraz wartości chlorków i siarczanów, we wszystkich zbiornikach 
odpowiadają normom charakterystycznym dla II klasy jakości. (zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną 
2000/60 / WE). Szczegółowe wyniki przedstawiono w tab. 1 (zał. 3).  
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Na podstawie składu jakościowego planktonu (tab.2, zał. 4) zbiorniki B, C, D sklasyfikowano jako 
mezosaprobowe, a zbiornik A jako oligosaprobowy. Pod względem trofii, zbiornik A oceniono jako 
oligotroficzny, B jako mezotroficzny, natomiast zbiorniki C i D jako formy przejściowe pomiędzy 
mezotroficznymi a eutroficznymi. Podsumowanie wyników tej części badania przedstawiono w tab. 3  
(zał. 5). Ryc. 9-14 (zał. 5) przedstawiają przykłady organizmów planktonowych występujących w badanych 
zbiornikach. 
 
4.1.4. DYSKUSJA 

W oparciu o uzyskane wyniki, można stwierdzić, że różnice między zbiornikami (w trakcie i po 
eksploatacji) są niewielkie. Może to wskazywać na fakt, iż charakter górniczej działalności nie wpływa 
znacząco na ekosystem wodny w odniesieniu do parametrów fizyko-chemicznych. Niewątpliwie proces 
działalności górniczej, zwłaszcza w przypadku wydobycia piasku rzecznego, skutkuje zmianami poziomu 
niektórych parametrów wody (takich jak TSS, mętności oraz stężenia azotanów) [Peck Yen i Rohasliney 
2013]. Zminimalizowanie negatywnych skutków eksploatacji wymaga skutecznego zarządzania 
działalnością wydobywczą. Stąd wymagane jest odpowiednie przygotowanie, planowanie i zarządzanie, 
które uniemożliwi potencjalne uszkodzenia ekosystemu wodnego. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, 
że przywracanie naturalnego charakteru w środowisku kopalnianym jest procesem wieloletnim i zależnym 
od specyfiki środowiska. 
Na podstawie odnotowanej bioróżnorodności organizmów planktonowych można stwierdzić, że w badanych 
zbiornikach istnieją korzystne warunki dla pełnego rozwoju ekosystemu wodnego. Biorąc pod uwagę 
strukturę troficzną, badane organizmy tworzą zarówno poziom producentów (autotroficzne pierwotniaki) 
oraz poziom konsumentów (heterotroficzne pierwotniaki i małe bezkręgowce). 
 
4.2. INWENTARYZACJA FLORYSTYCZNA  
 
4.2.1. CELE 

Celem tej części badania było określenie zasobów roślinnych, uwzględniając przy tym aspekt ich 
naturalnych wartości. Szczególny akcent położono na zidentyfikowanie gatunków chronionych oraz wybór 
drzew o wymiarach pomnikowych. 
 
4.2.2. METODY  

Botaniczną waloryzację obszaru górniczego i najbliższej okolicy przeprowadzono w oparciu  
o powtarzane badania terenowe. Zostały one uzupełnione pracą laboratoryjną (praca z kluczami do 
oznaczania roślinnych taksonów). Badania terenowe przeprowadzono w miesiącach wiosennych i letnich, 
uwzględniając przy tym kalendarz kwitnienia poszczególnych roślin. Na zewnątrz, oprócz kopalni 
przeprowadzono Szczegółowe badania metodą zdjęć fitosocjologicznych przeprowadzono zarówno  
w obrębie kopalni jak i poza nią. Analizowano cztery kwadraty, każdy z nich o powierzchni 20 m x 20 m 
(powierzchnia całkowita - 400 m2). 
  
4.2.3. WYNIKI 

W wyniku inwentaryzacji botanicznej w kopalni oraz w bezpośrednim sąsiedztwie zidentyfikowano 
łącznie 128 gatunków roślin, w tym 15 gatunków roślin z grupy krzewów i drzew, 97 gatunków roślin 
łąkowych, 8 gatunków z grupy trawy i turzyce i 8 gatunków wilgotnych siedlisk. Wśród zidentyfikowanych 
roślin, dwa gatunki są prawnie chronione: pięciornik skalisty Potentilla rupestris L. - znajduje się na 
Czerwonej liście roślin i grzybów Polski (2006) w grupie gatunków zagrożonych wyginięciem (kategoria V), 
kruszyna pospolita (Rhamnus kruszyny L.) - objęta w Polsce częściową ochroną (ryc. 15, 16, zał. 6) . Ponadto 
aż 58  zidentyfikowanych gatunków ma właściwości lecznicze.  

Obserwacje terenowe wykazały obecność dwóch okazów dębu szypułkowego Quercus robur L.  
o monumentalnych wymiarach (ryc. 17, zał. 7) oraz około 100-letniej daglezji Pseudotsuga menziesii 
Carriere. Ponadto badania wykazały wyraźną obecność elementów zieleni wiejskiej - rurarystyki, w formie 
alei składającej się z 50 okazów dębów czerwonych Quercus rubra L. Szczegółową listę zidentyfikowanych 
roślin przedstawiono w tab. 4 (zał. 6). Drzewa o wymiarach pomnikowych przedstawiono w tab. 5 I 6   
(zał. 7). 
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4.2.4. DYSKUSJA 

Przeprowadzona waloryzacja botaniczna dowodzi florystycznej atrakcyjności badanego obszaru. który 
bez wątpienia jest pod wpływem antropopresji. Odnotowane zmiany środowiska wynikające bez wątpienia  
z antropopresji mają pozytywny charakter. Wcześniej płaski krajobraz doliny rzecznej został przekształcony 
w krajobraz zbiorników wodnych, zróżnicowanych zarówno pod względem powierzchni jak i głębokości. 
Konsekwencją naturalnej sukcesji i rekultywacyjnych zabiegów jest więc zwiększenie udziału ekosystemu 
wodnego i tworzenie bogatych siedlisk wilgotnych w lokalnej biocenozie.  
Należy zauważyć, że dostępna dokumentacja (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański, 2011) potwierdza, że ostatnia inwentaryzacja środowiska 
przyrodniczego gminy Nowogród Bobrzański miała miejsce w latach 1993-1994. Dokument ten kładzie 
akcent na powinność objęcia różnymi formami ochrony przyrody zbiorniki, które powstały po eksploatacji 
kopalni. Warto zauważyć, że we wspomnianym dokumencie wskazano 18 drzew pomnikowych lecz nie ma 
wśród nich  zabytkowych zinwentaryzowanych w trakcie naszych badań. 
 
4.3. INWENTARYZACJA FAUNISTYCZNA  
 
4.3.1.CELE 

Celem tej części badania było przeprowadzenie inwentaryzacji kręgowców, z wyłączeniem ssaków bez 
nietoperzy Chiroptera, czyli ryb, płazów, gadów, ptaków i nietoperzy. Nacisk położono na znalezienie 
zagrożonych i chronionych gatunków żyjących na badanym obszarze.  
 
4.3.2. METODY 

Waloryzację zoologiczna obszaru kopalni i okolic prowadzono w czasie wielokrotnych kontroli 
terenowych. Badania terenowe przeprowadzono w miesiącach wiosennych i letnich, w czasie całodziennych 
lub całonocnych kontroli. Aby określić gatunki nietoperzy (Chiroptera) żyjących na terenie badań 
wykorzystano ultradźwiękowy rejestrator EM3 (Wildlife Acoustics Inc, USA). Następnie głosy nietoperzy 
analizowano stosując oprogramowanie BatExplorer. W celu uzupełnienia listy gatunków ptaków, 
wykorzystane zostały dane zebrane na terenie badań w ciągu kilku ostatnich lat.  
  
4.3.3. WYNIKI  

Inwentaryzacja zoologiczna terenu kopalni i jej bezpośredniego sąsiedztwa wykazała obecność  
w sumie 225 gatunków kręgowców.  
Stwierdzono występowanie 20 gatunków ryb, z których większość należy do powszechnie występujących  
w Polsce i Europie Środkowej (tab. zał. 8). Wszystkie z nich można złapać w zbiornikach wodnych na 
terenie badań lub pobliskiej rzece Bóbr.  
Na obszarze badań zanotowano dziesięć gatunków płazów (tab. 8, zał. 8). Wszystkie są ściśle chronione 
przez polskie prawo (ryc. 18, zał. 8). Jeden z nich, kumak nizinny, znajduje się w Załączniku nr 2 
Dyrektywy Siedliskowej UE. Interesującym gatunkiem, znalezionym w pobliżu obszaru kopalni jest ropucha 
paskówka, zasiedlająca piaszczyste tereny w pobliżu zbiorników wodnych.  
Cztery gatunki gadów zostały stwierdzone na badanym obszarze (tab. 9, zał.8). Były to 3 gatunki jaszczurek 
i 1 gatunek węża (ryc. 19, zał. 8). Wszystkie są ściśle chronione w Polsce.  

Spośród 180 gatunków ptaków, 126 było lęgowych lub prawdopodobnie lęgowych na terenie kopalni  
i w jej okolicach (tab. 10, zał. 8). Kolejne 54 gatunki można uznać za ptaki nielęgowe lub pojawiające się na 
obszarze badań podczas migracji i zimowania. Większość ptaków (161 gatunków) jest ściśle chroniona w 
Polsce. Kolejne 8 gatunków jest częściowo chronionych a 11 gatunki ptaków to gatunki łowne. 22 gatunki 
ptaków są zarejestrowane w Polskiej Czerwonej Liście zagrożonych gatunków, w tym są rzadkie gatunki 
ptaków lęgowych w Polsce jak rybołów czy bekasik. 32 gatunki są zarejestrowane w załączniku nr 1 do 
Dyrektywy Ptasiej UE.  

Na obszarze badań stwierdzono 11 gatunków nietoperzy (tab. 11, zał. 8). Wszystkie z nich są ściśle 
chronione w Polsce. Wśród nich, dwa (mopek i borowiaczek) są zarejestrowane w Polskiej Czerwonej Liście 
gatunków zagrożonych. Natomiast mopek i nocek duży zarejestrowane są w Załączniku nr 2 Dyrektywy 
Siedliskowej UE.  
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4.3.4. DYSKUSJA 
Obszar kopalni i jej okolice są bardzo bogate w gatunki kręgowców. W szczególności, wykaz 

gatunków ptaków jest długi. Uzyskane wyniki wskazują, że obszar badań jest ważnym miejscem dla ochrony 
różnorodności biologicznej. Na obszarze tym żyje wiele gatunków zagrożonych i chronionych w Polsce  
i Europie. Istnieją dziesiątki gatunków kręgowców zarejestrowanych w Załącznikach do Dyrektywy 
Siedliskowej  i Dyrektyw Ptasiej. Należy podkreślić, że bogaty świat zwierząt może być łatwo wykorzystany 
do edukacji ekologicznej w społeczeństwie. 
 
4.4. OFERTA EDUKACYJNA  NA BAZIE OTRZYMANYCH WYNIKÓW 
 
4.4.1. PROJEKT ŚCIEŻKI  DYDAKTYCZNO-PRZYRODNICZEJ.  

Przedstawione wyniki stały się podstawą opracowania atrakcyjnej oferty edukacyjnej, której istotną 
częścią jest ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna jest jego istotną częścią.  Oferta jskierowana jest do 
odbiorców w każdym wieku, w tym uczniów i studentów. Nasza propozycja uwzględnia szereg aspektów 
dotyczących walorów przyrodniczych badanego obszaru. Ścieżka nosi nazwę "Powrót do natury", a logo 
projektu to liść koniczyny, którego  kształt odnosi się do kształtu zbiorników znajdujących się na terenie 
kopalni. Przebieg ścieżki przedstawia mapa 3 (zał. 9). Jej długość wynosi około. 5 km i dzieli się na 15 
miejsc przystankowych. Miejsce startu zlokalizowane jest na parkingu, znajdującym się  obok  alei 
zabytkowych dębów. Specjalnie opracowane tablice tematyczne pozwolą zwiedzającym poznać walory 
przyrodnicze terenu, w tym przedstawicieli lokalnej fauny i flory. Tablice  będą umieszczone  
w wytypowanych miejscach trasy ścieżki. Lokalizację stanowisk z tablicami przedstawia ryc. 20, zał. 9. 
Każda tablica, przedstawiona w zał. 10 A i B, ma własny tytuł i są to odpowiednio: 
1. Tablica witająca, 2. Zabytkowa Aleja Dębów, 3. Teren przed Eksploatacja kopalin, 4. Ekosystem 
reprezentatywny, 5. Zniszczony żelbetonowy najbardziej, 6. Schemat wydobycia Kruszywa, 7. Morenowe 
Wzgórza w Turowie, 8.Bezpieczeństwo nad wodą, 9., 10. Wyspa Wodowskaz łabędzi, 11. Platforma 
Widokowa, 12. Pomnikowe Dęby, 13. 100-letnia Daglezja, 14. Teren poeksploatacyjny - kierunki 
rekultywacji, 15. Świat Roślin i zwierząt. W przypadku grup zorganizowanych, będących pod opieką 
merytorycznie przygotowanej osoby, która poprowadzi zajęcia, planowana jest praca w terenie  
z wykorzystaniem opracowanych kart pracy. Idąc wzdłuż ścieżki, uczestnicy zajęć będą aktywnie poznawać 
środowisko przyrodnicze. Przykładowa karta praca - dla uczniów w wieku 10-15 lat, znajduje się w zał.11. 
 
4.4.2. INRASTRUKTURA ŚCIEŻKI 

Ścieżka, oprócz celów  edukacyjnych, ma za zadanie stworzenie miejsca rekreacji i turystyki. Z tego 
względu, nie należy zapominać o infrastrukturze technicznej. Propozycja zagospodarowania terenu ma na 
celu stworzenie miejsca wypoczynku, nie ingerującego zbytnio w krajobraz. Elementy infrastruktury 
powinny być,  w miarę możliwości z materiałów naturalnych, głównie drewna, które będą harmonizować  
z otoczeniem. Autorzy projektując infrastrukturę ścieżki, mieli na uwadze osoby niepełnosprawne. 
Zaprojektowane podjazdy pozwolą tym osobom na korzystanie z tego typu projektu. Propozycje 
zagospodarowania terenu przedstawiono w zał. 12 (ryc. 21 A-C).  

Planowane tablice informacyjne, od strony technicznej, powinny być trwale, w obudowie  
z drewna. Nadleśnictwo Krzystkowice  posiada bogate doświadczenie w tej dziedzinie. Na terenie tego 
nadleśnictwa znajduje się ścieżka dydaktyczna z tablicami, wykonanymi przez lokalnego producenta.  
Dla młodszych dzieci powinny być przygotowane tablice interaktywne np. typu puzzle, co powinno być 
uwzględnione na etapie realizacji projektu. Po spotkaniu z leśnikami i wymianie doświadczeń, planujemy 
nawiązać ścisłą współpracę również i w tym zakresie.  
 
4.4.3. INNE FORMY OFERTY EDUKACYJNEJ I PROEKOLOGICZNEJ  

Zadaniem projektu jest poszerzenie wiedzy ogólnej oraz edukacja ekologiczna, oparta na wartościach 
przyrodniczych obszaru kopalni. Trudno jest umieścić wszystkie informacje na przygotowanych tablicach.  
Z tego względu, na każdej  tablicy umieszczono kod QR. Stwarza to możliwość uzyskania dodatkowych 
danych, zapisanych w tym kodzie. Kod QR stosowany jest  powszechnie i pozwala na uzyskanie różnego 
typu informacji. Jako skaner kodów QR wykorzystuje się zwykle smartfon, urządzenie tak popularne wśród 
młodych ludzi.. Zeskanowanie kodu zapewnia dostęp do danych umieszczonych na stronie internetowej. 
Kod QR kod zapewnia dostęp do strony szybciej niż poprzez ręczne wpisanie adresu URL.  
W związku z tym,  planujemy  stworzyć specjalną stronę internetową, na której każdy powinien znaleźć 
więcej ciekawych informacji na temat walorów przyrodniczych obszaru kopalni. 
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4.4.4. EWALUACJA OFERTY EDUKACYJNEJ 
Wychodząc z założenia, że osoby związane z edukacja ekologiczną i działaniami proekologicznymi 

powinny zapoznać się z naszą propozycja i ocenić ją, pod koniec września 2014 r. zaprosiliśmy uczniów 
gimnazjum wraz z nauczycielami oraz przedstawicieli Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego, członków 
LOP oraz leśników z Nadleśnictwa Krzystkowice, na spacer naszą ścieżką. Uczestnicy otrzymali specjalne 
foldery (zał. 13). opisujące szlak, a dla młodzieży dodatkowo przygotowaliśmy karty pracy. Cała grupa  
w trakcie spaceru ścieżką poznawała wybrane elementy środowiska przyrodniczego, słuchając wyjaśnień 
autorów projektów. Prezentacja przygotowanych, wydrukowanych w formacie A-3 plansz,  uzupełniała 
zajęcia. Na koniec spotkania odbiorcy naszego projektu wypełnili kwestionariusz oceny. Wyrażane 
pozytywne opinie na temat naszego projektu w trakcie zajęć, zostały potwierdzone w kwestionariuszu. 
Uczestnicy zajęć wyrazili zainteresowanie udziałem w różnego rodzaju przedsięwzięciach - seminariach, 
konkursach, happeningach.itp  Władze lokalne i leśnicy wyrazili  poparcie dla idei utworzenia ścieżki na tym 
terenie i zadeklarowali chęć współpracy (ryc. 22 A-D, zał. 14). 
 
5. ANALIZA SWOT 
 
 
 Pozytywy Negatywy 
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Mocne strony 
- siedlisko odpowiednie dla życia roślin i 
zwierząt, 
- miejsce występowania chronionych gatunków   
roślin i zwierząt, 
- miejsce występowania okazów pomnikowych 
drzew, 
- obszar badawczy o wysokim potencjale 
edukacyjnym i rekreacyjnym, 
- przygotowana, aktualna inwentaryzacja fauny  
 i flory, 
- możliwość prowadzenia prac badawczych, 
- atrakcyjne formy ukształtowania terenu. 

Słabe strony 
- brak rozwiniętej infrastruktury turystycznej, 
- brak parkingu, 
- charakter obwodowego terenu kopalnianego, 
- brak mostka pomiędzy zbiornikami A i D 
(opóźnienie w realizacji inwestycji), 
- obszar zagrożony podtopieniami i powodziami. 

Ze
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Szanse: 
- wsparcie od koncernu -HeidelbergCement   
Group, który promuje ochronę 
bioróżnorodności, 
- wsparcie i zainteresowanie tematem 
lokalnych władz, 
- wsparcie przedstawicieli Nadleśnictwa 
Krzystkowice i LOP-u,  
- zainteresowanie uczniów, studentów  
i nauczycieli potwierdzona pozytywną oceną 
prezentowanych propozycji edukacyjnych, 
- rozwój turystyki w regionie gminy Nowogród 
Bobrzański, 
- odtworzenie zagrożonych populacji flory  
i   fauny, 
- wykorzystanie potencjału edukacyjnego 
obiektu przez szeroką grupa odbiorców 
(specjalna strona internetowa), 
- zgodność projektu z celami dokumentu 
dotyczącego rozwoju Gminy Nowogród 
Bobrzański (Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Nowogród Bobrzański 2011). 

Zagrożenia: 
- brak informacji o walorach tego obszaru, 
- trudności organizacyjne w realizacji zajęć  
dla uczniów, 
- trudności w pozyskiwaniu środków finansowych  
na organizację ścieżki edukacyjnej. 
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6. WNIOSKI 
Badania prowadzone w ramach tego projektu, w okresie od lutego do września 2014 roku, są 

pierwszymi działaniami na terenie kopalni kruszywa w Nowogrodzie Bobrzańskim. Umożliwiły one zebranie 
dużej ilości interesujących materiałów do badań i na podstawie uzyskanych wyników utworzenie oferty 
edukacyjnej. 
Pierwszy krok naszego projektu pozwolił na sformułowanie ogólnych wniosków:  
1. Eksploatacja kopalin zmienia hydrografię terenu kopalnianego. 
2. Zbiorniki, które zostały utworzone w wyniku eksploatacji są korzystne środowiska i sprzyjają rozwojowi 
ekosystemu wodnego. 
3. Badany obszar charakteryzuje się bogactwem ekosystemów - od jezior, przez las do łąk. 
4. Teren kopalni jest bogaty pod względem różnorodności biologicznej flory i fauny. 
5. Na badanym obszarze są chronione gatunki flory i fauny oraz drzewa pomnikowe. 
 
Nasza propozycja – projekt ścieżki edukacyjnej- zwraca uwagę na niski poziom dewastacji środowiska 
podczas wydobycia kruszywa, co powoduje zachowanie względnej równowagi ekologicznej.  
Oprócz wymienionych aspektów, nasz projekt pokazuje potencjalne korzyści środowiskowe i turystyczne  
przekształconego antropogenicznie środowiska. Przedstawia on sposób ochrony obiektów przyrodniczych  
szczególnej wartości, takie jak drzewa rosnące w alei dębowej, czy też pojedyncze drzewa o wyjątkowych 
walorach. Projekt opisuje istniejący na tym obszarze reprezentatywny ekosystem, podkreśla naturalne 
dziedzictwo środowiska byłych mieszkańców w stosunku do tworzenia architektury wiejskiej zieleni 
(rurarystyki), głównie przez sadzenia drzew wzdłuż dróg. 
Podjęte działanie wpływa na szeroko rozumiany rozwój gminy, wzbogaca ofertę turystyczną i rekreacyjną 
dla mieszkańców, stwarza możliwość rozszerzenia oferty edukacyjnej dla uczniów i podkreśla 
zaangażowanie koncernu HeidelbergCement Grupa w ochronę przyrody. Powrót do natury jest możliwy! 
 
 
PODZIĘKOWANIA 
Dziękujemy Pani Jadwidze Nikitiuk i Panu Jarosławowi Kaziów za wsparcie podczas realizacji projektu.  
 
7. ZAŁĄCZNIKI 
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Załącznik 1

Ryc. 1. Lokalizacja Nowogrodu           

Bobrzańskiego na mapie Polski

współrzędne:  51°48′N 15°14′E 

Mapa 1. Mapa satelitarna badanego obszaru z zaznaczonymi zbiornikami wodnymi

Ryc. 2.  Widok na Nowogród Bobrzański i kopalnię

Teren kopalni Turów

Nowogród Bobrzański  

Bóbr

D

A

B

C

Budynki  

kopalni

Jezioro Zeki

/www.google.pl/maps



Załącznik 2

Ryc 3. Zbiornik B podczas eksploatacji

Mapa 2. Miejsce poboru próbek wody na terenie kopalni

Ryc 4. Zbiornik  A po eksploatacji



A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D

NO3
- [mg/l] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NO2
- [mg/l] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GH (twardość 
całkowita) [ d]

10 10 10 6 6 6 <7 <7 <7 10

KH (twardość
węglanowa) [ d]

7 7 7 4 4 4 6 6 6 6

Odczyn pH 6,8 6,8 6,8 6,4 6,4 6,4 6,8 6,8 6,8 7,2

Cl2
- [mg/l] 0 0 0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 <0,8

SO4 
-2[mg/l]

20

0
200 200 200 200 200 200 200 200 210

barwa
zielono-

niebieskawa
zielonkawa zielonkawa

zielonka

-wa

przejrzystość duża średnia średnio duża średnia

Parametry
Próbki

Załącznik 3 Tab. 1. Fizykochemiczna analiza wody pobranej ze zbiorników

na terenie kopalni – wybrane parametry 

Ryc. 8. Zestaw testów paskowych Quantofix Ryc. 7. Pomiar stężenia jonów za pomocą 

testów paskowych

Ryc. 5. Pobór próbek

Ryc. 6. Kontrola stężenia jonów



Załącznik 4
Tab. 2. Organizmy planktonowe występujące w badanych zbiornikach 

na terenie kopalni

Takson 
A B C D

Bacillariophyceae

Diatoma elongata

Fragilaria 

crotonensis

Melosira granulata

Cymbella tumida

Eunotia bilunaris

Nitzschia sigmoidea

Synedra acus

Asterionella formosa 

Cymbella excisa

Cymbella tumida

Fragilaria 

crotonasis

Gomphonema 

truncatum 

Navicula gregaria

Navicula lancelota

Navicula lancelota

Naviculla phyllepta 

Melosira varians

(Chlorophyta)

Gloetila protogenita

Interfilum 

paradoxum

Mougeotia

Spirogyra

Westella

Koliella longiseta

(Rotifera)
Kellicotia longispina

Keratella cochlearis

Lepadella sp.

Proales sp.

Lepadella sp.

Brachionus 

havanaensis

Lecane sp.

Lepadella sp.

(Cladocera) Cladocera Daphnia

Copepoda) Cyclops

Zbiorniki

Ryc. 9. Mikroskopowa analiza

wody



Załącznik 5 Tab. 3. Wskaźnik saprobowości, stopień troficzności i dominujące organizmy planktonowe 

występujące w zbiornikach na terenie kopalni

Ryc. 9. Chlorophyta sp.

Ryc. 11. Naviculla phyllepta L.

Ryc. 10. Asterionella formosa L..

A B C D

Wskaźnik 

saprobowości

oligosaprobowe mezosaprobow

e

mezosaprobow

e

mezosaprobowe

Stopień 

troficzności

oligotroficzne mezotroficzne mezo-

eutroficzne

mezo-

eutroficzne

Dominujące 

organizmy 

planktonowe:

wioślarki 

okrzemki 

wrotki

okrzemki 

wrotki

wioślarki

widłonogi

okrzemki

zielenice

wrotki

widłonogi 

wrotki

Ryc. 12. Copepoda Ryc. 13. Rotifera Ryc. 14. Cladocera



 

 

 

Tab. 4 Gatunki roślin odnotowane na badanym obszarze kopalni kruszywa "Nowogrodu Bobrzaoskiego" 

 

Lp. 
Gatunki 

  

 Rośliny wodne 

1.  Iris pseudacorus L. 

2.  Elodea canadensis 

3.  Typha L. 

4.  Juncus effusus L. 

5.  Acorus calamus L. 

6.  Phragmites australis 

7.  Juncus conglomeratus L. 

8.  Lythrum salicaria L. 

  

 Trawy i turzyce 

9.  Dactylis glomerata L. 

10.  Avena fatua L. 

11.  Corynephorus canescens L. 

12.  Deschampsia caespitosa 

13.  Carex hostiana 

14.  Calamagrostis epigejos L. 

15.  Poa pratensis L. 

16.  Agrostis gigantea Roth 

  

 Rośliny łąk, pól i lasów 

17.  Melandrium album Mill. 

18.  Geranium robertianum L. 

19.  Artemisia absinthium L. 

20.  Artemisia vulgaris L. 

21.  Centaurea cyanus L. 
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22.  Humulus lupulus 

23.  Armoracia rusticana 

24.  Securigera varia 

25.  Cichorium intybus L. 

26.  Hypericum perforatum L. 

27.  Campanula patula L. 

28.  Viola arvensis Murr. 

29.  Viola tricolor L. 

30.  Lychnis flos-cuculi L. 

31.  Chelidonium majus L. 

32.  Sinapis arvensis 

33.  Barbarea vulgaris 

34.  Stellaria holostea L. 

35.  Stellaria nemorum L. 

36.  Stellaria media L. 

37.  Jasione montana L. 

38.  Ranunculus bulbosus 

39.  Ranunculus acris L. 

40.  Ranunculus repens  L. 

41.  Hieracium pilosella L. 

42.  Hieracium caespitosum Dumort. 

43.  Agrostemma githago L. 

44.  Calystegia sepium (L.) R.Br 

45.  Trifolium repens L. 

46.  Trifolium pratense L. 

47.  Trifolium arvense L. 

48.  Lotus corniculatus L. 

49.  Tragopogon pratensis L. 

50.  Achillea ptarmica L. 

51.  Achillea millefolium L. 

52.  Medicago lupulina L. 

53.  Lupinus polyphyllus L. 

54.  Papaver rhoeas L. 



55.  Daucus carota L. 

56.  Tripleurospermum maritimum L. 

57.  Taraxacum officinale F. H. 

Wigg. 

58.  Solidago canadensis L. 

59.  Solidago virgaurea L. 

60.  Impatiens parviflora DC. 

61.  Melilotus albus 

62.  Pteridium aquilinum L. 

63.  Carduus L. 

64.  Cirsium Mill. 

65.  Cardaria draba L. Desv. 

66.  Potentilla erecta 

67.  Potentilla rupestris L 

68.  Aegopodium podagraria L. 

69.  Tussilago farfara L. 

70.  Urtica dioica L. 

71.  Convolvulus arvensis L. 

72.  Hypochaeris radicata L. 

73.  Veronica chamaedrys L. 

74.  Erigeron annuus (L.) Pers 

75.  Galium aparine L. 

76.  Erysimum cheiranthoides L. 

77.  Cerastium arvense L. 

78.  Sedum acre L. 

79.  Cardamine pratensis L. 

80.  Matricaria discoidea DC. 

81.  Equisetum arvense 

82.  Spergula morisonii 

83.  Oxalis acetosella L. 

84.  Rumex obtusifolius L. 

85.  Rumex acetosa L. 

86.  Capsella bursa pastoris 

87.  Thlaspi arvense 



88.  Lysimachia vulgaris L. 

89.  Anthriscus sylvestris L. 

90.  Verbena officinalis 

91.  Oenothera biennis 

92.  Chamaenerion angustifolium 

93.  Euphorbia cyparissias 

94.  Tanacetum vulgare L. 

95.  Vicia cracca L. 

96.  Vicia angustifolia 

97.  Leucanthemum vulgare Lam. 

98.  Cytisus scoparius 

99.  Echium vulgare 

100.  Symphytum officinale L. 

101.  Plantago lanceolata L. 

102.  Plantago maior L. 

103.  Dianthus carthusianorum 

  

 Drzewa i krzewy 

104.  Sambucus nigra L. 

105.  Padus avium Mill. 

106.  Malus sylvestris 

107.  Sorbus aucuparia L. 

108.  Rubus caesius L. 

109.  Frangula alnus Mill. 

110.  Rubus idaeus L. 

111.  Rosa canina L. 

112.  Rosa rugosa Thunb. 

113.  Prunus cerasifera 

114.  Prunus spinosa L. 

115.  Salix alba L. 

116.  Salix cinerea 

117.  Salix viminalis L. 

118.  Syringa vulgaris L. 



119.  Betula pendula 

120.  Quercus rubra 

121.  Quercus robur L. 

122.  Acer pseudoplatanus L. 

123.  Tilia cordata Mill. 

124.  Alnus glutinosa Gaertn. 

125.  Robinia pseudoacacia L. 

126.  Pinus sylvestris L. 

127.  Populus tremula L. 

128.  Pseudotsuga Carriere 

 (rośliny lecznicze) 

 

 

- gatunki objęte ochroną częściową  

 

- gatunki objęte ochroną ścisłą 

 

 

Ryc. 15 Potentilla rupestris L.  

 

Ryc. 16 Frangula alnus.  

 



 
 

Tab. 5. Wyniki pomiarów obwodu i wysokości (najwyższych osobników) dębów czerwonych  
             (Quercus rubra) tworzących aleję w Nowogrodzie Bobrzaoskim w obrębie kopalni  
             kruszywa. 
 
 

Lp.: Obwód mierzony 

w pierśnicy [cm] 

Wysokość [m] 

1 200  

2 265  

3 335  

4 285  

5 300  

6 250  

7 294  

8 246  

9 252  

10 253  

11 287 17 

12 160  

13 262  

14 223  

15 271  

16 230 17 

17 207  

18 234  

19 271  

20 242  

21 268  

22 243  

23 308  

24 309  

25 366 23 

26 254  

27 220  

28 231  

29 250  

30 240  

31 217  

32 210  

33 200  

34 194 14 

35 155  

36 211  

37 237  

38 216 19 

39 178  

40 238  
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41 331  

42 278  

43 248  

44 247  

45 294  

46 267  

47 272  

48 297  

49 248  

50 301  

Średni 

obwód 

252  

 

 
 

Tab. 6. Wyniki pomiarów obwodu i wysokości drzew pomnikowych rosnących w kopalni  
             Nowogród Bobrzaoski. 
 

 

Lp.  

 

Gatunek 

Obwód 

mierzony 

w pierśnicy 

[cm] 

Wysokość 

[m] 

1 Pseudotsuga menziesii 238 18 

2 Quercus robur 421 27 

3 Quercus robur 355 (niemożliwe do 

zmierzenia) 

 

 

 

 
 

Ryc. 17 Qercus robur o pomnikowym wymiarze (421 cm - obwód w pierśnicy) 



 
 

Tab 7. Gatunki ryb odnotowane na badanym terenie. 
 

 Gatunek 

1 Abramis bjoerkna  

2 Abramis brama  

3 Alburnus alburnus  

4 Anguilla anguilla  

6 Carassius carassius  

7 Ctenopharyngodon idella  

8 Cyprinus carpio  

9 Esox lucius  

10 Gasterosteus aculaetus  

11 Gymnocephalus cernuus  

12 Hypophthalmichthys molitrix  

13 Leuciscus cephalus  

14 Leuciscus idus  

15 Perca fluviatilis  

16 Rutilus rutilus  

17 Sander lucioperca  

18 Scardinius erythrophthalmus  

19 Silurus glanis  

20 Tinca tinca  

 

 

 

Tab. 8. Gatunki płazów odnotowane na badanym terenie. W kolumnie “Ochrona” - +++ -   
             Oznacza gatunek ściśle chroniony w Polsce, ++ - oznacza gatunek częściowo  
              chroniony w Polsce. W kolumnie “APP 2 HD” - + - oznacza gatunek zarejestrowany  
               w Załączniku 2 Dyrektywy 92/43/EWG. 
 

 Gatunek Ochrona 
APP 2 

HD 

1 Bombina bombina +++ + 

2 Bufo bufo +++  

3 Bufo calamita +++  

4 Bufo viridis +++  

5 Hyla arborea +++  

6 Rana esculanta +++  

7 Rana lessonae +++  

8 Rana ridibunda +++  

9 Rana temporaria +++  

10 Rana arvalis +++  
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Tab. 9. Gatunki gadów odnotowane na badanym terenie. W kolumnie “Ochrona” - +++ -   
             Oznacza gatunek ściśle chroniony w Polsce, ++ - oznacza gatunek częściowo  
              chroniony w Polsce. W kolumnie “APP 2 HD” - + - oznacza gatunek zarejestrowany  
             w Załączniku 2 Dyrektywy 92/43/EWG. 
 
 

 Gatunek Ochrona 
APP 2 

HD 

1 Angius fragilis +++ + 

2 Lacerta agilis +++  

3 Lacerta vivipara +++  

4 Natrix natrix +++  

 

 

 

     
 

Ryc. 18 Pelophylax kl. esculentus,                              Ryc. 19 Lacerta agilis 

 

 

 

Tab. 10. Gatunki ptaków odnotowane na badanym terenie. W kolumnie “Status” – b –  
                oznacza gatunki gniazdujące lub prawdopodobnie gniazdujące, - m – oznacza  
                gatunki odnotowane podczas migracji i/lub zimujące na badanym terenie, - nb –  
                oznacza gatunki całoroczne, ale nie gniazdujące na badanym terenie.  
                W kolumnie “Ochrona” - +++ - oznacza gatunek ściśle chroniony w Polsce, ++ -  
                oznacza gatunek częściowo chroniony w Polsce. + - oznacza ptaki łowne w Polsce.  
                W kolumnie RDL - + - Oznacza gatunki zarejestrowane w Polskiej Czerwonej Liście  
                Gatunków Zagrożonych. W kolumnie “APP 1 BD” - + - Oznacza gatunki  
                zarejestrowane w Załączniku 1  Dyrektywy 2009/147/WE. 
 

 Gatunek Status Ochrona RDL 
APP1 

BD 

1 Accipiter gentilis b +++   

2 Accipiter nisus b +++   

3 
Acrocephalus 
arundinaceus 

b +++   



4 
Acrocephalus 

palustris 
b +++   

5 
Acrocephalus 

schoenobaenus 
b +++   

6 
Acrocephalus 

scirpaceus 
b +++   

7 Actitis hypoleucos b +++   

8 Aegithalos caudatus b +++   

9 Alauda arvensis b +++   

10 Alcedo atthis b +++  + 

11 Anas acuta m +++ +  

12 Anas clypeata m +++   

13 Anas crecca m +   

14 Anas penelope m +++ +  

15 Anas platyrhynchos b +   

16 Anas querquedula m +++   

17 Anas strepera m +++   

18 Anser albifrons m +   

19 Anser anser b +   

20 Anser fabalis m +   

21 Anthus pratensis b +++   

22 Anthus spinoletta m +++   

23 Anthus trivialis b +++   

24 Apus apus b +++   

25 Ardea cinerea nb ++   

26 Asio otus b +++   

27 Aythya ferina nb +   

28 Aythya fuligula nb +   

29 Bombycilla garrulus m +++   

30 Bucephala clangula b +++   

31 Buteo buteo b +++   

32 Buteo lagopus m +++   

33 Calidris alpina m +++ + + 

34 Calidris minuta m +++   

35 
Caprimulgus 
europaeus 

b +++  + 

36 Carduelis cannabina b +++   

37 Carduelis carduelis b +++   

38 Carduelis chloris b +++   

39 Carduelis flammea m +++ +  

40 Carduelis flavirostris m +++   

41 Carduelis spinus m +++   

42 
Carpodacus 
erythrinus 

b +++   

43 
Certhia 

brachydactyla 
b +++   



44 Certhia familiaris b +++   

45 Charadrius dubius b +++   

46 Charadrius hiaticula m +++ +  

47 Chlidonias hybrida m +++ + + 

48 
Chlidonias 

leucopterus 
m +++ +  

49 Chlidonias niger m +++  + 

50 Ciconia ciconia b +++  + 

51 Ciconia nigra nb +++  + 

52 Circus aeruginosus b +++  + 

53 Circus cyaneus m +++ + + 

54 Circus pugargus m +++  + 

55 
Coccothraustes 
coccothraustes 

b +++   

56 
Columba livia forma 

urbana 
b +++   

57 Columba oenas b +++   

58 Columba palumbus b +   

59 Corvus corax b ++   

60 Corvus cornix b ++   

61 Corvus frugilegus m ++   

62 Corvus monedula b +++   

63 Coturnix coturnix b +++ +  

64 Crex crex b +++ + + 

65 Cuculus canorus b +++   

66 Cyanistes caeruleus b +++   

67 Cygnus cygnus m +++  + 

68 Cygnus olor b +++   

69 Delichon urbicum b +++   

70 Dendrocopos major b +++   

71 Dendrocopos medius b +++  + 

72 Dendrocopos minor b +++   

73 Dryocopus martius b +++  + 

74 Egretta alba nb +++  + 

75 Emberiza calandra b +++   

76 Emberiza citrinella b +++   

77 Emberiza hortulana b +++  + 

78 Emberiza schoeniclus b +++   

79 Erithacus rubecula b +++   

80 Falco columbarius m +++  + 

81 Falco subbuteo b +++   

82 Falco tinnunculus b +++   

83 Ficedula hypoleuca b +++   

84 Fringilla coelebs b +++   

85 
Fringilla 

montifringilla 
m +++   



86 Fulica atra b +   

87 Gallinago gallinago b +++   

88 Gallinula chloropus b +++   

89 Garrulus glandarius b +++   

90 Grus grus b +++  + 

91 Haliaeetus albicilla nb +++ + + 

92 Hippolais icterina b +++   

93 Hirundo rustica b +++   

94 Jynx torquilla b +++   

95 Lanius collurio b +++  + 

96 Lanius excubitor b +++   

97 Larus argentatus nb ++   

98 Larus cachinnans nb ++   

99 Larus canus nb +++   

100 Larus ridibundus nb +++   

101 Locustella fluviatilis b +++   

102 
Locustella 

luscinioides 
b +++   

103 Locustella naevia b +++   

104 
Lophophanes 

cristatus 
b +++   

105 Loxia curvirostra nb +++   

106 Lullula arborea b +++  + 

107 Luscinia luscinia b +++   

108 
Luscinia 

megarhynchos 
b +++   

109 
Lymnocryptes 

minimus 
m +++ +  

110 Mergus albellus m +++  + 

111 Mergus merganser b +++   

112 Milvus migrans b +++ + + 

113 Milvus milvus b +++ + + 

114 Motacilla alba b +++   

115 Motacilla cinerea b +++   

116 Motacilla flava b +++   

117 Muscicapa striata b +++   

118 Oenanthe oenanthe b +++   

119 Oriolus oriolus b +++   

120 Pandion haliaetus nb +++ + + 

121 Panurus biarmicus nb +++ +  

122 Parus major b +++   

123 Passer domesticus b +++   

124 Passer montanus b +++   

125 Perdix perdix b +   

126 Periparus ater b +++   

127 Pernis apivorus b +++  + 



128 Phalacrocorax carbo nb ++   

129 Phasianus colchicus b +   

130 Philomachus pugnax m +++ + + 

131 Phoenicurus ochruros b +++   

132 
Phoenicurus 
phoenicurus 

b +++   

133 Phylloscopus collybita b +++   

134 Phylloscopus sibilatrix b +++   

135 
Phylloscopus 

trochilus 
b +++   

136 Pica pica b ++   

137 Picus viridis b +++   

138 Pluvialis apricaria m +++ + + 

139 Pluvialis squatarola m +++   

140 Podiceps cristatus b +++   

141 Podiceps grisegena m +++   

142 Podiceps nigricollis m +++   

143 Poecile montanus b +++   

144 Poecile palustris b +++   

145 Prunella modularis b +++   

146 Pyrrhula pyrrhula nb +++   

147 Rallus aquaticus b +++   

148 Regulus ignicapilla b +++   

149 Regulus regulus b +++   

150 Remiz pendulinus b +++   

151 Riparia riparia b +++   

152 Saxicola rubetra b +++   

153 Saxicola rubicola b +++   

154 Serinus serinus b +++   

155 Sitta europaea b +++   

156 Sterna hirundo b +++  + 

157 Sternula albifrons m +++ + + 

158 Streptopelia decaocto b +++   

159 Streptopelia turtur b +++ +  

160 Strix aluco b +++   

161 Sturnus vulgaris b +++   

162 Sylvia atricapilla b +++   

163 Sylvia borin b +++   

164 Sylvia communis b +++   

165 Sylvia curruca b +++   

166 Sylvia nisoria b +++  + 

167 Tachybaptus ruficollis b +++   

168 Tringa erythropus m +++   

169 Tringa glareola m +++ + + 

170 Tringa nebularia m +++   



171 Tringa ochropus b +++   

172 Tringa totanus m +++   

173 
Troglodytes 
troglodytes 

b +++   

174 Turdus iliacus m +++   

175 Turdus merula b +++   

176 Turdus philomelos b +++   

177 Turdus pilaris b +++   

178 Turdus viscivorus b +++   

179 Upupa epops b +++ +  

180 Vanellus vanellus b +++   

 

Tab. 11. Gatunki nietoperzy odnotowane na badanym terenie. W kolumnie “Ochrona” - +++ -   
             Oznacza gatunek ściśle chroniony w Polsce, ++ - oznacza gatunek częściowo  
             chroniony w Polsce. W kolumnie “APP 2 HD” - + - oznacza gatunek zarejestrowany  
             w Załączniku 2 Dyrektywy 92/43/EWG. 
 
 

 Gatunek Ochrona RDL 
APP 2 

HD 

1 Barbastella barbastellus +++ + + 

2 Eptesicus serotinus +++   

3 Myotis daubentoni +++   

4 Myotis myotis +++  + 

5 Myotis nattereri +++   

6 Nyctalus leisleri +++ +  

7 Nyctalus noctula +++   

8 Pipistrellus nathusii +++   

9 Pipistrellus pipistrellus +++   

10 Plecotus auritus +++   

11 Plecotus austriacus +++   
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Mapa 3. Przebieg ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej

wokół kopalni Nowogród Bobrzański

Ryc. 20. Lokalizacja tablic poglądowych

na trasie ścieżki



1. Ścieżka edukacyjna „Powrót do Natury”

Teren kopalni to wielkie bogactwo krajobrazów 
i naturalnych siedlisk, 

w niewielkim stopniu zakłócanych 
działalnością człowieka. Koncern

HeidelbergCement  zarządza ponad 1000 
kamieniołomami i kopalniami  na całym 

świecie, w tym kopalnią kruszywa 
w Nowogrodzie Bobrzaoskim. Poprzez 

organizację konkursu „Quarry Life Award” 
promuje on zachowanie wyjątkowej flory 
i fauny oraz propaguje wiedzę na temat 
wartości biologicznej terenów kopalni. 
Warto poznad bogactwo tego terenu! 

Zapraszamy na spacer.

Jeśli chcesz wiedzied więcej pobierz aplikację 

Trasa ścieżki obejmuje 15. stanowisk:
1. Tablica witająca, 
2. Zabytkowa aleja dębów, 
3. Teren przed eksploatacją kopalin, 
4. Ekosystem reprezentatywny,  
5. Zniszczony żelbetonowy most 

na rzece Bóbr,   
6. Schemat wydobycia kruszywa, 
7. Morenowe wzgórza w Turowie, 
8. Bezpieczeostwo nad  wodą,
9. Ocena jakości wód i odczyt 

ich stanu, 
10. Wyspa łabędzi, 
11. Platforma widokowa, 
12. Pomnikowe dęby, 
13. Wiekowa daglezja, 
14. Teren poeksploatacyjny 

– kierunki rekultywacji, 
15. Świat roślin i zwierząt.

Proponowana ścieżka to efekt pracy w ramach projektu „Waloryzacja środowiska przyrodniczego 
i działania edukacyjne o charakterze proekologicznym na terenie Kopalni Surowców Mineralnych 

Nowogród Bobrzaoski”, zgłoszonego  II edycji konkursu „Quarry Life Award”. 



Spacer naszą ścieżką  rozpoczynamy w alei 
zabytkowych dębów czerwonych (Quercus 

rubra). Aleję tworzy 50. okazów drzew, 
a ich obwód w pierśnicy,  tj. na wysokości

130 cm, mieści się w przedziale
od 194 do 366 cm. Wybrane okazy osiągnęły 

wymiary pomnikowe.
Wysokośd najwyższego drzewa wynosi 23 m.

RETURN TO NATURE

2. Zabytkowa aleja dębów

Jeśli chcesz wiedzied więcej pobierz aplikację 

Tutaj jesteś 

Czy  wiesz, że…
Gatunek ten pochodzi ze wschodniej części 

Ameryki Północnej, gdzie jest najpospolitszym 
gatunkiem dębu. W Polsce jest gatunkiem 

introdukowanym. Został sprowadzony do Polski 
w XIX w. Zaliczany jest do roślin inwazyjnych -

niebezpiecznych dla rodzimej flory. 



Czy wiesz że…
W plejstocenie wystąpił cykl 
kilku zlodowaceo, podczas 

których obszar Polski częściowo 
lub niemal całkowicie pokryty 
był lądolodem. W tym czasie 
lądolód okresowo narastał 

i topniał, przez co na terenie 
prawie całego kraju znajdują się 

plejstoceoskie osady
lodowcowe 

i wodnolodowcowe.

RETURN TO NATURE

Zakres zlodowaceo w Polsce

http://www.adam.krynicki.net/lo/mapy/pol_lodowiec.jpg

3. Teren przed eksploatacją

Regularne wydobycie kruszywa 
rozpoczęto w roku 1963 r. Do tego 
okresu hydrografię terenu tworzyła 

głównie rzeka Bóbr oraz lokalny 
system rowów melioracyjnych, 

Sukcesywnie wydobycie przesuwało 
się od wału przeciwpowodziowego w 
kierunku wschodnim (około 500 

m), a następnie w kierunku 
północnym (około 1000 m). 

W miejscu obecnej eksploatacji kruszywa jeszcze 
kilka lat nie było zbiornika wodnego. Przy linii 

brzegowej istniejącego wówczas zbiornika, 
zwanego jeziorem Turowskim (Zeki), rosły  trzciny, 

gnieździło się ptactwo wodne. Zbiorniki 
powstające na terenie kopalni w sposób sztuczny, 

wzbogacają hydrografię tego terenu.

Jezioro Zeki i teren przed 
eksploatacją w 2010 roku

Tutaj jesteś 

Jeśli chcesz wiedzied więcej pobierz aplikację 

Nowogród 

Bobrzański



Więcej niż obowiązek…
Ekosystemy reprezentatywne to 

obszary oddane we władanie natury, 
pozostające celowo bez ingerencji 

człowieka. 
W Lasach Paostwowych, na terenach       

o mocno utrudnionym dostępie, 
rezygnuje się z działao gospodarczych, 

chociażby poprzez pozostawienie 
drewna do jego naturalnego rozkładu.
Działanie takie wspomaga biologiczną  

różnorodnośd ekosystemu leśnego.  

RETURN TO NATURE

W roku 2012 w tutejszym Nadleśnictwie 
Krzystkowice odnotowano wielkie szkody, 

wyrządzone przez huraganowy wiatr. Ucierpiał 
wówczas także pobliski las. Wiele drzew uległo 

wyrwaniu z korzeniami bądź złamaniu. 
Pozostawione martwe drewno stanowi istotny 

element ekosystemu leśnego.

Czy wiesz, że…

W martwym drewnie może 
żyd:

- 1500 gatunków grzybów,

- 1300 gatunków owadów,

- ponad 100 gatunków      
zwierząt bezkręgowych.

4. Ekosystem reprezentatywny 

Jeśli chcesz wiedzied więcej pobierz aplikację 

Tutaj jesteś 
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Most, widoczny na zdjęciach          
i zaznaczony na mapie 

pochodzącej z 1937 roku, to most 
wschodni, który łączył dawną 

miejscowośd Theuern (dziś Turów) 
z miejscowością Zeschau (dziś 

Cieszów) poprzez wyspę 
na Bobrze i most zachodni.

Czy wiesz, że…
Rzeka Bóbr bierze początek z Gór Izerskich   

w Karkonoszach Wschodnich, niedaleko czeskiej 
miejscowości Bóbr. Rzeka w całym swym biegu 

(272 km) zachowuje charakter rzeki górskiej, aż do 
ujścia do Odry. Wały przeciwpowodziowe 

zbudowane zostały w latach 1933 – 1936. Przybory 
wody na rzece osiągają wysokośd 7 m.

5. Zniszczony żelbetonowy 
most na rzece Bóbr

Mosty (wschodni i zachodni) zbudowane zostały na początku XX 
wieku. Oba posiadają konstrukcję żelbetową. W roku 1945 wojska 

niemieckie wysadziły kilka przęseł na obu mostach, utrudniając 
Rosjanom dojazd do fabryki amunicji, usytuowanej w pobliskich 

lasach.

Jeśli chcesz wiedzied więcej pobierz aplikację 

Tutaj jesteś 



Czy wiesz że…
Złoże kruszywa naturalnego 

tworzą czwartorzędowe osady 
akumulacji rzecznej, 

wykształcone w postaci utworów 
piaszczysto-żwirowych i piasków 

różnoziarnistych. Kruszywo 
wydobywane jest z dna 
zbiorników wodnych. 

RETURN TO NATURE

6. Schemat wydobycia 
kruszywa

Jeśli chcesz wiedzied więcej pobierz aplikację 

Tutaj jesteś 



Czy wiesz że…
Wzgórza  morenowe 

w Polsce występują głównie 
na pojezierzach, jako efekt 

działalności lodowca. 
W Polsce najwyższym 

wzniesieniem morenowym 
jest Wieżyca na Pomorzu.

RETURN TO NATURE

http://3.bp.blogspot.com/-1GIlZa6nsgI/UNS6jTmkqRI/AAAAAAAAAGE/z6s-vSNVQ9s/s1600/lskan.jpg

7. Morenowe wzgórze 
w Turowie

Materiał skalny osadzony przez lodowiec 
lub przemieszczony pod jego naciskiem, 

tworzy zróżnicowane formy, takie jak 
wzgórza, pagórki, wały itp. 

Jeśli chcesz wiedzied więcej pobierz aplikację 

Tutaj jesteś 



Nie lekceważ tego zakazu!
To nie przypadek, że wzdłuż brzegu  

ustawiono tak wiele 
ostrzegawczych tablic. Kąpiel 

w wodach żwirowni jest bardzo 
niebezpieczna: tutejsze zbiorniki 

osiągają głębokośd do 18 m, 
a miejscami nawet do 26 m. Brzegi 
są strome i osuwając się stwarzają 

zagrożenie. 
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Woda, tak przyjazna wędkarzom,  
zachwycająca swym pięknem, 

wkomponowanym w krajobraz, 
posiada potęgę, wymagającą 

należytego szacunku oraz 
wyobraźni.

Jej lekceważenie zebrało już 
tragiczne żniwo ludzkiej brawury...

Nie ulegaj zgubnej pokusie!
Niedaleko stąd jest miejsce równie piękne,  
a przy tym - bezpieczne, ponieważ jest to 

kąpielisko, które spełnia warunki 
bezpiecznego odpoczynku nad wodą. 

8. Bezpieczeostwo nad wodą

Jeśli chcesz wiedzied więcej pobierz aplikację 

Tutaj jesteś 



Analiza wody polega na ocenie parametrów fizyko-
chemicznych, jak również biologicznej ocenie jakości 

wody, w oparciu o organizmy wskaźnikowe. 
Gatunkiem wskaźnikowym może byd pojedynczy 
gatunek jak i grupy gatunków z grupy protistów, 

roślin i zwierząt. Ich  obecnośd lub jej brak, a także 
poziom liczebności świadczą o stanie jakości wód.

RETURN TO NATURE

Wybrane 
parametry

fizyko-
chemiczne 

wody

Zbiorniki 
w trakcie

eksploatacji

Zbiorniki po 
eksploatacji

Odczyn pH 6,4 6,8

Twardośd woda miękka

Przejrzystośd średnia duża

Chlorki 
[mg/l]

0,8 0

Siarczany 
[mg/l]

200

9. Ocena jakości wód 
i odczyt ich stanu

Warto zauważyd, że proces eksploatacji nie wpływa 
znacząco na parametry fizyko-chemiczne wód.

Czy wiesz że…
Do pomiarów 

stanów wód służy 
wodowskaz. 

Najważniejszą jego 
częścią składową 

jest łata 
wodowskazowa 
oraz podziałka.  

Jeśli chcesz wiedzied więcej pobierz aplikację 

Tutaj jesteś 



Łabędź niemy (Cygnus olor) jest największym 
gatunkiem ptaka występującym na terenie 
naszego kraju. Na początku XX wieku areał 

lęgowy tego gatunku był ograniczony do Polski 
północno-wschodniej i Śląska. Poczynając od lat 

50-tych XX wieku rozpoczęła się ekspansja 
gatunku na terenie całego kraju. 

RETURN TO NATURE

10. Wyspa łabędzi 

Jeśli chcesz wiedzied więcej pobierz aplikację 

Gniazdo łabędzia niemego to rozległa platforma 
zbudowana z roślin wodnych, położona 

najczęściej na skraju szuwarów, ale gniazda 
tworzone są też na  na wyspie lub na otwartej 

wodzie.

Tutaj jesteś 
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Punkt widokowy usytuowany jest 
na szczycie wzniesienia 

morenowego o łagodnych zboczach 
i niewielkich wysokościach.

Krajobraz ma charakter antropogeniczny,
co oznacza, że zmiany w środowisku 

powstały w konsekwencji działalności 
ludzkiej. Na terenie  kopalni efektem tej 
działalności jest powstanie zbiorników 

wodnych.

Teren znajduje się    
w dolinie rzeki, 

otoczony przez łąki, 
lasy i pola uprawne.

Zbiornik wodny 
poddawany jest 

rekultywacji.

Akwen wydobywczy jest 
sukcesywnie powiększany.

11. Punkt widokowy 

JEST

 Czyste powietrze

 Zielony las

 Błękitna woda

 Cisza

NIE MA

Zanieczyszczonego powietrza

Zamierającego lasu

Zanieczyszczonej wody

Hałasu

Oprócz pięknych widoków teren 
wokół kopalni ma też inne 
walory, co widad powyżej.

Teren wokół kopalni 
charakteryzuje duża 

bioróznorodnośd

Jeśli chcesz wiedzied więcej pobierz aplikację 

Tutaj jesteś 



Pomnik przyrody to prawnie chroniony twór 
przyrody, szczególnie cenny ze względów 

naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych. 
Według danych z 2012 roku liczba pomników 

przyrody w Polsce wynosiła 36316.

RETURN TO NATURE

12. Pomnikowe dęby 

Jeśli chcesz wiedzied więcej pobierz aplikację 

Tak oznaczamy 

pomnik przyrody

Dęby o wymiarach pomnikowych rosnące 
niedaleko zabudowao kopalnianych należą do 

gatunku  dąb szypułkowy Quercus robur.Są to dwa 
okazy o wymiarach obwodu w pierśnicy – 421 i

355 cm. Grubszy dąb ma wysokośd 27 m. 

Tutaj jesteś 



Daglezja  zielona, zwana tez jedlicą,  została 
w 1833 roku wprowadzona do uprawy 

w polskich lasach i jest uważana za jeden 
z najcenniejszych gatunków obcego 

pochodzenia. Na  obszarach Ameryki Płn. , 
z których została sprowadzona dorasta
do 100 m wysokości. W Polsce osiąga 

maksymalną wysokośd ok. 50 m.

RETURN TO NATURE

13. Wiekowa daglezja  

Jeśli chcesz wiedzied więcej pobierz aplikację 

Okazała daglezja zielona Pseudotsuga 
menziesii rosnąca w pobliżu terenów 
eksploatacyjnych kopalni ma obwód 
pnia w pierśnicy - 238 cm i wysokośd

- 18 m.

Tutaj jesteś 
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Metody rekultywacji zbiorników 
wodnych to: 
• usuwanie z wód hypolimnionu
(dolnej warstwy jeziora), 

• przepłukiwanie,
• sztuczne napowietrzanie jezior, 
• inaktywacja fosforu, 
• obróbka i usuwanie osadów dennych,
• usuwanie sestonu (zawiesiny), 
• gospodarka makrofitami, 
• biomanipulacje rybackie.

Czy wiesz że…
Rekultywacja jest to 

przywracanie wartości 
użytkowych 

i przyrodniczych terenom 
zdewastowanym 

i zdegradowanym przez 
działalnośd człowieka.

14. Teren poeksploatacyjny 
– kierunki rekultywacji

Teren wokół kopalni to 
atrakcyjne miejsce aktywnej 

rekreacji i wypoczynku. 
Powstało kąpielisko, zbiorniki 

wodne są zarybiane przez 
PZW – sukcesywnie teren 

nabiera charakteru 
ukształtowanego ekosystemu.  

Jeśli chcesz wiedzied więcej pobierz aplikację 
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Czy wiesz że…
Gatunek inwazyjny jest to  gatunek obcy, który szybko rozprzestrzenia 

się i stanowi zagrożenie dla fauny i flory danego ekosystemu, 
konkurując z gatunkami  rodzimymi o niszę ekologiczną, a także 

przyczyniając się do wyginięcia gatunków miejscowych, np.robinia 
akacjowa lub krwawnica pospolita.

RETURN TO NATURE

Roślina częściowo chroniona 
występująca na terenie kopalni -

kruszyna pospolita
Frangula alnus

Krwawnica pospolita 
Lythrum salicaria

Robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia

Czy wiesz że…
Ochrona gatunkowa roślin  to 
prawny sposób zabezpieczenia 

rzadko występujących, dziko 
rosnących roślin zagrożonych 

wyginięciem. 
GATUNKÓW CHRONIONYCH NIE 

WOLNO NISZCZYD, ZRYWAD, 
ZBIERAD, NISZCZYD ICH SIEDLISK, 
SPRZEDAWAD, NABYWAD ORAZ 

PRZEWOZID PRZEZ GRANICĘ 
PAŃSTWA !!!

15. Świat roślin i zwierząt (I)

Bioróżnorodnośd obejmuje wszystkie organizmy 
żywe na analizowanym terenie. Wszystkie gatunki 
odgrywają swoją rolę w złożonym systemie,  jakim 

jest środowisko przyrodnicze, nie wyłączając 
człowieka.  Na terenie kopalni i wokół spotkad 

można setki ciekawych gatunków roślin i zwierząt, 
w tym gatunki chronione. 

Roślina umieszczona na Czerwonej 
liście roślin i grzybów Polski, w 

grupie gatunków narażonych na 
wyginięcie – pięciornik skalny 

Potentilla rupestris L.

Na terenie kopalni licznie reprezentowane są 
gatunki flory wiosennej, z barwnymi, 

cieszącymi oko kwiatami – raj dla owadów.

Fiołek trójbarwny 
Viola tricolor L

Dzwonek rozpierzchły  
Campanula patula L 

Jeśli chcesz wiedzied więcej pobierz aplikację 

Tutaj jesteś 
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Ropucha paskówka
Epidalea calamita 

15. Świat roślin i zwierząt (II)

Grupą szczególnie zagrożonych zwierząt są płazy.
Na terenie kopalni zinwentaryzowano  10 gatunków, 

w tym: żaby z rodzaju  Pelophylax, Rana, Hyla, 
ropucha paskówka Epidalea calamita i kumaki 

Bombina species

Żaba wodna
Pelophylax kl. esculentus,

W grupie gadów spotkano: 
jaszczurkę  zwinkę Lacerta agilis, 
i żyworódkę  Zootoca vivipara, 
padalca zwyczajnego Anguis

fragilis i zaskrooca zwyczajnego
Natrix natrix.

Jeśli chcesz wiedzied więcej pobierz aplikację 

Tutaj jesteś Jaszczurkia zwinka
Lacerta agilis

W grupie ptaków oznaczono ponad 
180 gatunków.

Na szczególną uwagę zasługują 
bytujące na tym terenie nietoperze. Gacek brunatny 

Plecotus auritus



     
     

  

KARTA PRACY 
Ścieżka edukacyjna 
"Powrót do Natury"  

1. Teren kopalni to wielkie bogactwo krajobrazów i naturalnych siedlisk,  
w niewielkim stopniu zakłócanych działalnością człowieka.  
Jaki koncern zarządza ponad 1000 kamieniołomami i kopalniami  na całym świecie, 

w tym kopalnią kruszywa w Nowogrodzie Bobrzańskim i promuje ochronę 
bioróżnorodności poprzez organizację konkursu „Quarry Life Award”  ? 

 

           ………………………………………………………………………………………………………… 

 

           ………………………………………………………………………………………………………… 

2. Gatunek ten pochodzi ze wschodniej części Ameryki Północnej, gdzie jest najpospolitszym 

gatunkiem dębu. W Polsce jest gatunkiem introdukowanym. Został sprowadzony do Polski  
w XIX w. Zaliczany jest do roślin inwazyjnych - niebezpiecznych dla rodzimej flory.  

     Podaj nazwę (polską i łacińską) tego drzewa, którego liście i owoce widzisz na   

     rysunku. 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
………………………………………………………………………..… 

 
 

 
 

3. Pokłady kopalin w Nowogrodzie Bobrzańskim to efekt działalności lodowca.  
Kiedy zaczęła się eksploatacja kruszywa w kopalni?  

 
            ………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. W roku 2012 w tutejszym Nadleśnictwie Krzystkowice odnotowano wielkie szkody, 

wyrządzone przez huraganowy wiatr. Ucierpiał wówczas także pobliski las. Wiele drzew uległo 
wyrwaniu z korzeniami bądź złamaniu. Pozostawione martwe drewno stanowi istotny element 
ekosystemu leśnego a caly ten teren nazywany jest ekosystemem reprezentatywnym. 

Czy na terenie ekosystemu reprezentacyjnego możemy wykonywać prace 
porządkowe np. usuwać połamane gałęzie?   
 

           ………………………………………………………………………………………………... 
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5. Krajobraz, który obserwujemy na terenie kopalni powstał w konsekwencji działalności 
ludzkiej.  
Jak możemy określić charakter tego krajobrazu, czyli krajobrazu przekształconego 

przez człowieka? 
 

            ………………………………………………………………………………………………... 

6. Jeżeli na drzewie umieszczona jest tablica z wizerunkiem naszego godła tj. orła 
na zielonym tle to co to oznacza?  
 

            ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 
7. Teren wokół kopalni to atrakcyjne miejsce aktywnej rekreacji  
i wypoczynku. Powstało kąpielisko, zbiorniki wodne są zarybiane  

przez PZW.  
Jak nazywa się działalność człowieka, która zmierza do  
przywracania wartości użytkowych i przyrodniczych terenom  

zdewastowanym i zdegradowanym?   
 

          ……………………………….…………………………………………………………... 

 

8. Wymień chronione gatunki roślin spotykane na terenie kopalni (dwa) oraz 

chronione gatunki zwierząt (cztery) 
 

            ………………………………………………………………………………………………………. 

 

            …………………………………………………………………………………………………….… 

 

            ………………………………………………………………………………………………………. 

 

            …………………………………………………………………………………………………….… 

 

9. Dwa okazy tego gatunku rosnące na terenie kopalni mają wymiary pomnikowe.   
Na jakiej wysokości mierzono obwód tych drzew i co to za gatunek drzewa?  
 

 
 

…………………………………………………………………………………………………….… 

 
 
Kartę pracy przygotowała: K. Walińska.  

 



Załącznik 12 Infrastruktura  ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej

Ryc. 21. Zaprojektowane elementy ścieżki  A – rampa przystosowana

dla osób niepełnosprawnych  B – utwardzona ścieżka i ławki, 

C – platforma widokowa  

A

B

C



Teren kopalni to wielkie bogactwo 
krajobrazów i naturalnych siedlisk, 
w niewielkim stopniu zakłócanych 
działalnością człowieka. Koncern 

HeidelbergCement, który zarządza ok. 
1000 kamieniołomami 

i kopalniami  na całym świecie, poprzez 
organizację konkursu „Quarry Life 

Award” stara się promowad zachowanie 
wyjątkowej flory i fauny oraz 

propagowad wiedzę na temat wartości 
biologicznej terenów kopalni. Zespół 

pracowników i studentów UZ oraz 
przedstawiciel nadleśnictwa Gubin, w 

ramach 2. edycji tego konkursu”, 
przygotował projekt pt. „Waloryzacja 
środowiska przyrodniczego i działania 

edukacyjne 
o charakterze proekologicznym na 

terenie Kopalni Surowców Mineralnych 
Nowogród Bobrzaoski’. 

Warto poznad bogactwo tego terenu! 
Zapraszamy serdecznie.

Kopalnia 
Surowców Mineralnych 
Nowogród Bobrzaoski

Walory przyrodnicze



Ścieżka edukacyjna
„Górażdże – Powrót do Natury”

Trasa ścieżki obejmuje 15 stanowisk:
1. Tablica witająca, 2. Zabytkowa aleja dębów, 3. Teren 

przed eksploatacją kopalin, 4. Ekosystem reprezentatywny,  
5. Zniszczony żelbetonowy most,   

6. Schemat wydobycia kruszywa, 7. Morenowe wzgórza 
w Turowie, 8.Bezpieczeostwo nad wodą, 9. Wodowskaz, 

10. Wyspa łabędzi, 11. Platforma widokowa, 
12. Pomnikowe dęby, 13. 100-letnia daglezja, 14. Teren 

poeksploatacyjny – kierunki rekultywacji, 
15. Świat roślin i zwierząt

Spacerując po naszej ścieżce edukacyjnej: 
odkryjesz tajemnice geologiczne sprzed tysięcy lat, 

uzyskasz odpowiedź na zagadkę historyczną  
z okresu II wojny światowej, zobaczysz w jaki sposób  

wydobywany jest  żwir i piasek, dostrzeżesz 
przyrodnicze bogactwo okolicznego terenu.

Zapewniamy, że krajobraz przekształcony 
z uszanowaniem praw przyrody, potrafi zachwycid. 

Powracamy do natury – zarówno przez naukę 
i technologię, jak i przez turystykę, rekreację oraz 

zabawę.



Załącznik  14 Ewaluacja oferty edukacyjnej 

Fig. 22. Spotkanie z uczniami, 

przedstawicielami Urzędu Miasta 

Nowogród Bobrzański, Nadleśnictwa 

Krzystkowice i LOP. 

A – materiały przygotowane

na spotkanie,

B – spacer ścieżką dydaktyczną,

C – praca z kartami pracy,

D – wspólna fotografia przy

monumentalnym dębie 

A

B

CA
B

C D
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