
  

Ochrona Bioróżnorodności 
w kopalniach Grupy Górażdże

 



Slajd nr 2 - 18.11.2009
Badanie opinii pracowników Grupy Górażdże 2009

HeidelbergCement na świecie 

Cement & grinding plants 
Aggregates

 Nr 1 - kruszywa 
 Nr 3 - cement
 Nr 4 – beton towarowy



Slajd nr 3 - 18.11.2009
Badanie opinii pracowników Grupy Górażdże 2009

HeidelbergCement – ogólne informacje 

 53  700 pracowników
 Główne linie biznesowe 

– Kruszywa
– Cement
– Beton towarowy 

 2 550 zakładów w ponad 40 krajach 
– 566 kopalni piasku, żwiru i kruszyw łamanych 
– 103 cementownie i przemiałownie  
– 1 353 wytwórni betonu towarowego 
– 106 zakładów produkujących asfalt 

 Zdolności produkcyjne cementu - 118 milionów ton rocznie 
 Złoża kruszyw - 19 miliardów ton



 Górażdże Cement 

Cementownia Górażdże 
+ Ekocem

Górażdże Beton Górażdże Kruszywa 

BKSM BT Poznań

BT Topbeton

HeidelbergCement w Polsce - Grupa Górażdże 



Cementownie i przemiałownia

Betoniarnie
Kopalnie kruszyw
Składy kruszyw

Siedziba Zarządu

  1 cementownia  

  1 przemiałownia cementu 

 14 kopalni odkrywkowych

  49 wytwórni betonu        
          towarowego

Gdańsk

Warszawa

Łódź

Kraków

Katowice

Bydgoszcz

  Wrocław

Poznań

Szczecin
Białystok

  Lokalizacja zakładów Grupy Górażdże 

Lublin

Płock



Zarządzanie Bioróżnorodnością w HeidelbergCement



HeidelbergCement – lider w zarządzaniu bioróżnorodnością 

 Maj 2008 - podczas konferencji ONZ w Bonn  HC staje się  
sygnatariuszem międzynarodowego programu pod nazwą 
„Inicjatywa Biznesu na rzecz Bioróżnorodności” 
(Business and Biodiversity Initiative) 

HC zobowiązuje się do traktowania ochrony biologicznej 
różnorodności jako integralnego elementu działalności 
biznesowej 

 Ochrona Bioróżnorodności – kluczowy element strategii 
Zrównoważonego Rozwoju HeidelbergCement. W oparciu 
 o światową politykę w zakresie bioróżnorodności 
wypracowano własne cele, zapisane w dokumencie  
“Sustainability Ambitions 2020”:

1. Objęcie planami rekultywacji do 2020 roku aż 100 % 
powierzchni eksploatowanych przez koncern HC 

2. Wprowadzenie programów zarządzania 
bioróżnorodnością w 50 % kopalni o wysokich 
wskaźnikach bioróżnorodności . 



Ochrona bioróżnorodności w HeidelbergCement 
cd.

 We współpracy z ekspertami wprowadzono globalne 
wskaźniki (KPI) pomiaru bioróżnorodności  i operacyjny  
monitoring tych wskaźników. 

 HC – pierwsza firma w sektorze producentów materiałów 
budowlanych, która opublikowała  „Międzynarodowe 
wytyczne do zarządzania bioróżnorodnością w 
kopalniach surowców mineralnych ” (2008)

 Współpraca z pozarządowymi organizacjami : 
– Wrzesień 2011 – podpisanie umowy ze światową 

organizacją  BirdLife International
– Współpraca z lokalnymi organizacjami 

pozarządowymi  (w Polsce - Ogólnopolskie 
Towarzystwo Ochrony Ptaków, Stowarzyszenie 
Ochrony Przyrody Salamandra ,) 

 Współpraca z naukowcami- ekspertami 



Kopalnie Górażdże Cement SA - roczne zużycie surowców 
mineralnych (wg danych za 2011 r.)

 Kopalnia Wapienia „Górażdże”
– wapienie do produkcji klinkieru i cementu                  2 356 534 ton
– wapienie do produkcji wyrobów wapienniczych         1 736 768 ton

 Kopalnia Margli Kredowych „Folwark”
– margle i wapienie margliste do produkcji klinkieru     2 595 300 ton

 Kopalnia Wapienia „Strzelce Opolskie”
– wapienie terebratulowe i karchowickie    463 368 ton
   do produkcji kruszyw



 Kopalnia Górażdże - rekultywacja i ochrona 
bioróżnorodności

 W ciągu ostatnich 25 lat zrekultywowano ok. 400 ha 
gruntów, z czego ponad 300 ha zostało zalesionych

 Program Ochrony Biologicznej Różnorodności Obszaru 
Górniczego Górażdże Cement SA ( od 2005 r.) - 
współpraca z pracownikami naukowymi Uniwersytetu 
Opolskiego. 

 3 etapy: 
1. Skatalogowanie, inwentaryzacja oraz waloryzacja flory 

i fauny
2. Ustalenie i przygotowanie siedlisk zastępczych dla 

wybranych roślin 
3. Przenoszenie  gatunków podlegających ochronie 

prawnej z terenów przewidzianych do eksploatacji na 
siedliska zastępcze (m.in. jarząb brekinia, przylaszczka, 
storczyki: buławnik, kruszczyk drobnolistny, etc.) 



Program Ochrony Bioróżnorodności w Kopalni Górażdże 

2006 - 2009 
 przesadzono 334 sztuki z czterech prawnie 

chronionych gatunków roślin 
(jarząb brekinia, gnieźnik leśny, przylaszczka 
pospolita, buławnik wielkokwiatowy).

 w otoczeniu kopalni posadzono dodatkowo ok.
260 sztuk sadzonek jarzęba brekinii.

2011
 Przesadzono 374 sztuki osobników z 8 gatunków 

objętych ochroną ( m.in. gnieźnik leśny, listera 
jajowata, przylaszczka pospolita, podkolan biały, 
przytulia wonna).  

 Realizacja kompleksowego programu ochrony 
zagrożonych siedlisk i gatunków na terenach 
rekultywowanych w Kopalni Wapienia Górażdże 
(współpraca z Uniwersytetem Opolskim) 



Kopalnia Górażdże – popularyzacja bioróżnorodności,     
 działania edukacyjne i prospołeczne   

 Utworzenie Ścieżki Przyrodniczo-Dydaktyczna na terenie 
Kopalni Górażdże (otwarcie 2008 r.) 

 Seminaria naukowe na temat bioróżnorodności terenu 
odkrywkowych kopalni surowców mineralnych (2006, 
2007, 2009, 2011 – wspópraca z Uniwesrytetem 
Opolskim) 

 Święto Ziemi (sadzenie jarząba brekinii, reintrodukcja 
zawilca wielkokwiatowego) 

 Mistrzostwa Opolszczyzny w Nordic Walking – trasa 
przebiegająca wzdłuż ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej 

 Warsztaty fotografii przyrodniczej dla młodzieży z 
Opolszczyzny (wspópraca z Opolską Grupą 
Ornitologiczną) 

 2011/2012 – organizacja polskiej edycji konkursu 
           Quarry Life Award

 



Lokalizacja kopalni Górażdże Kruszywa

Opole

Zielona Góra

Poznań

Białystok

Łódź

Warszawa

Składy handlowe kruszyw

Kopalnie surowców mineralnych

Wrocław

Kopalia wapienia

14 kopalni 
w połud.-zachodniej 
i półn.-wschodniej Polsce  

2 składy kruszyw

Zdolności produkcyjne:
6,5 mln t kruszyw rocznie

 



Kopalnie Górażdże Kruszywa

 Asortyment produkcji: Piasek budowlany, 
Piasek kwarcowy, Żwiry jedno i wielo-
frakcyjne, Mieszanki piaskowo żwirowe, 
Grysy wapienne jedno i wielofrakcyjne, 
Mieszanki wapienne. 

 Inwestycje 2007-2011- budowa nowych 
zakładów przeróbczych: Ruda, Rakowice, 
Kobylice, Pawłów, Okmiany, Malerzowice.  

 Obecnie 11 kopalń linii Górażdże Kruszywa 
posiada zatwierdzone projekty rekultywacji 
(do 2015 r. – wszystkie 14  kopalni będzie 
posiadać projekty rekultywacji)   

 



Górażdże Kruszywa - ochrona bioróżnorodności 

Działania w latach 2009 - 2012
 W 2009 r. na terenie eksploatacji złoża Ruda 

(powiat Kuźnia Raciborska) pracownicy 
Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu 
dokonali przeniesienia kilkaset osobników 
chronionego gatunku zimowita jesiennego 
(Colchicum autumnale) na teren tej 
placówki. 

 W 2010 r. w czterech kopalniach kruszyw  
(Gryżyce, Nowogród Bobrzański, 
Szczytniki, Wójcice) dokonano 
inwentaryzacji chronionych gatunków flory i 
fauny. Wyniki audytów zostały 
wykorzystane do opracowania programów 
zarządzania bioróżnorodnością. 



Górażdże Kruszywa - ochrona bioróżnorodności 

Kompensacja przyrodnicza

 W 2011r. w ramach prac kompensacyjnych 
na terenie Kopalni Szczytniki w gminie 
Kunice odtworzono siedlisko gatunku 
motyla pod ścisłą ochroną - modraszka 
nausitousa (Maculinea nausithous) oraz 
kompleks leśny składający się z drzew 
liściastych (dęby, wiązy, jesiony).

 W październiku 2012r. przeprowadzono  
nasadzenia zastępcze w ilości 3886 szt. 
drzew w zamian za usunięcie drzew 
rosnących na terenie złoża Kopalni 
Pawłów w gminie Wola Krzysztoporska w 
powiecie piotrkowskim. 



Quarry Life Award – Międzynarodowy Konkurs Przyrodniczy
      

 Grupa docelowa:  Studenci, naukowcy, organizacje 
pozarządowe 

 Tematy prac:

1. Odkrywanie biologicznej różnorodności terenów kopalni: 
 Pogłębianie i popularyzacja wiedzy nt walorów 

bioróżnorodności terenów kopalni surowców mineralnych
1. Bioróżnorodność i rekultywacja: 

 Promowanie bioróżnorodności w procesach rekultywacji

1. Bioróżnorodność i edukacja: 
 Programy edukacyjne i działania dla społeczności lokalnej  

1. Zarządzanie bioróżńorodnością  podczas eksploatacji
 Nowe koncepcje na promocję i ochronę bioróżnorodności  

w czasie eksploatacji surowców Global Overview:
18 państw (Europa, Afryka, Azja, Oceania)
65 uczestniczących kopalni 
230 uczelni 
300 zgłoszonych projektów 
5 projektów przyjętych do realizacji w każdym kraju 



 
Quarry Life Award – polska edycja 

 I miejsce - Studenckie Koła Naukowe Wydziału Nauk 
Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego za projekt 
„Kompleksowa inwentaryzacja fauny i flory terenu Kopalni Surowców 
Mineralnych „Szczytniki” jako podstawa przygotowania wytycznych do 
rekultywacji przyjaznej środowisku” – 5 000 euro.

 II miejsce - Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Opolskiego za 
projekt „Wspomaganie rozwoju biocenozy murawy kserotermicznej 
Festuco-Brometea w ramach rekultywacji obszaru 
poeksploatacyjnego Górażdże Cement” SA - 3 000 euro 

 III miejsce - dr hab. Adam Stebel, Śląski Uniwersytet Medyczny, 
za projekt „Mszaki Bryophyta jako indykatory wartości przyrodniczych 
na obszarach pozyskiwania surowców mineralnych – przykładowe 
studium z kopalni wapienia „Górażdże” - 1 500 euro
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