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obszary chronione, Natura 2000, wydobycie kopalin,
dzia ania minimalizuj!ce

Kamil MARTYNIAK*

WA NIEJSZE UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE
A WYDOBYWANIE KRUSZYW

Wi!kszo"# udokumentowanych na Dolnym $l%sku z ó& surowców mineralnych zlokalizowanych
jest na terenach cennych przyrodniczo (tereny górskie, doliny rzeczne), z czego blisko 39% le&y
w granicach jednej lub kilku obszarowych form ochrony przyrody. Dzia alno"# polegaj%ca na wydobywaniu kruszyw bez wzgl!du na rodzaj eksploatacji oraz wielko"ci wydobycia wi%&e si! zawsze
z negatywnym wp ywem na "rodowisko przyrodnicze. Dlatego wa&ne jest aby na etapie przeprowadzanej oceny oddzia ywania na "rodowisko zaproponowa# rozwi%zania maj%ce na celu zminimalizowanie negatywnego wp ywu na elementy przyrodnicze w obr!bie i w bezpo"rednim s%siedztwie
wydobywania kopaliny.

1. WPROWADZENIE
W odró&nieniu od wi!kszo"ci przedsi!wzi!# inwestycyjnych okre"lonych jako
mog%cych negatywnie oddzia ywa# na "rodowisko, przedsi!wzi!cia zwi%zane z wydobywaniem kopalin do produkcji kruszyw charakteryzuj% si! wyst!powaniem negatywnego oddzia ywania prawie wy %cznie na etapie ich eksploatacji.
Zale&no"# taka wynika z charakteru tego rodzaju dzia alno"ci, w tym w szczególno"ci st%d, &e pozyskiwanie kruszyw s% przedsi!wzi!ciami realizowanymi na du&ych
powierzchniach i wi%&% si! z konieczno"ci% znacznych przekszta ce' terenu, w tym
zmian% rze(by, czy stosunków wodnych. Ponadto ich oddzia ywanie rozci%gni!te jest
w d ugich ramach czasowych od kilku do nawet kilkudziesi!ciu lat. Zatem ju& sama
specyfika przedsi!wzi!# eksploatacji kopalin determinuje obligatoryjnie fakt negatywnego wp ywu na "rodowisko przyrodnicze, natomiast skala, czy technika wydobywania s% jedynie czynnikami okre"laj%cymi charakter oraz zakres negatywnego
oddzia ywania. O negatywnym oddzia ywaniu dzia alno"ci polegaj%cej na wydobywaniu kruszyw mo&na stwierdza# równie& bez wzgl!du na to, czy przedsi!wzi!cie
__________
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polega na udost!pnianiu z o&a, czy te& na wznowieniu wydobycia na z o&u obecnie
nie eksploatowanym, czy z o&u zagospodarowanym w przesz o"ci.
2. ODDZIA)YWANIE PRZEDSI*WZI*+ KRUSZYWOWYCH
NA $RODOWISKO PRZYRODNICZE
Poza specyfik% dzia alno"ci polegaj%cej na wydobywaniu kruszyw, o której "wiadczy silna i d ugotrwa a ingerencja w ekosystemy, w przypisywaniu z za o&enia tego
rodzaju dzia alno"ci miana dzia alno"ci negatywnej w odniesieniu do "rodowiska
przyrodniczego decyduje równie& czynnik lokalizacyjny. Udokumentowane z o&a
kopalin w wi!kszo"ci umiejscowione s% na terenach cennych przyrodniczo (tereny
górskie, doliny rzeczne), cz!sto obj!tych jedn% lub kilkoma obszarowymi formami
ochrony okre"lonymi w ustawie o ochronie przyrody [1].
Struktur! zalegania wszystkich dolno"l%skich z ó& kopalni na terenach obj!tych
ochron% przedstawia tabela 1.
Tabela 1
Zestawienie udokumentowanych z ó& na obszarach obj!tych ochron%
Tereny obj!te ochron%
Parki narodowe

Liczba z ó&
2

Zespo y przyrodniczo-krajobrazowe

4

Rezerwaty przyrody

9

U&ytki ekologiczne
Obszary chronionego krajobrazu

18
73

Parki krajobrazowe

88

OSO Natura 2000

177

SOO Natura 2000
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W województwie Dolno"l%skim wyst!puje 875 z ó& kopalin, a na terenach obj!tych co najmniej jedn% z wymienionych form ochrony obszarowej znajduje si! a& 340
udokumentowanych z ó&, co stanowi 39% wszystkich z ó& województwa.
3. RODZAJE NEGATYWNYCH ODDZIA)YWA, EKSPLOATACJI
NA $RODOWISKO PRZYRODNICZE
Nie jest mo&liwe okre"lenie uniwersalnego katalogu oddzia ywa', który mo&na
odnie"# do ka&dego przedsi!wzi!cia czy te& grup przedsi!wzi!# o podobnym charakterze, np. kruszywa piaskowo-&wirowe, kruszywa amane, eksploatacja przy u&yciu
materia ów wybuchowych itp. Poszczególne z o&a czy te& specyficzne typy z ó& mog%
(i najcz!"ciej s%) zlokalizowane w ró&norodnych, odmiennych od siebie uwarunkowaniach przestrzenno-"rodowiskowych, w tym równie& przyrodniczych. Z przyrodnicze-
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go punktu widzenia o charakterystyce potencjalnych negatywnych oddzia ywa' na
"rodowisko przyrodnicze rozumiane jako ca o"# (ekosystem) lub na jego poszczególne
elementy "wiadczy# b!d% czynniki: po o&enie (lub nie) obszaru górniczego w obr!bie
obszaru obj!tego ochron%, wyst!powanie na tym terenie oraz w jego s%siedztwie grzybów, ro"lin i zwierz%t chronionych, a tak&e techniczne rozwi%zania eksploatacji.
Obecno"# na terenie obj!tym wydobywaniem kopalin gatunków chronionych ocenia#
trzeba pod k%tem ilo"ciowym (liczebno"# populacji) i jako"ciowym (cenno"# i rzadko"#). Eksploatacja z ó& nie charakteryzuje si! szerokim wachlarzem negatywnych
oddzia ywa', jednak&e wi!kszo"# z nich, powoduj%cych bezpo"redni% ingerencj!
w "rodowisko przyrodnicze nale&y zaliczy# do oddzia ywa' znacz%cych. G ówne typy
oddzia ywa' na "rodowisko przyrodnicze przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2
Rodzaje oddzia ywa' na "rodowisko przyrodnicze w zale&no"ci od wydobywanych kopalin
Kopaliny
kruszywa
kamienie
górnictwa
piaski
amane z mórz lub wód
Wyszczególnienie
podziemnego
i &wiry
i bloczne "ródl%dowych
Oddzia ywanie bezpo"rednie
sta e pogorszenie walorów krajobrazowych
+
+
–
–
niszczenie siedlisk przyrodniczych lub siedlisk
+
+
+
–
chronionych gatunków grzybów, ro"lin i zwierz%t
niszczenie stanowisk przyrody nieo&ywionej, np.
–
+
–
–
jaskinie, wychodnie skalne, profile geologiczne
"miertelno"# zwierz%t w wyniku wydobycia
+
+
+
–
i transportu urobku
zmiany stosunków wodnych
+
+
–
+
ha as
+
+
+
–
rekultywacja
+
+
–
–
Oddzia ywania po"rednie
zmiany stosunków wodnych
+
+
–
+
zanieczyszczenie wód lub gleby substancjami
+
+
+
+
niebezpiecznymi
zapylenie
+
+
–
–

3.1. NISZCZENIE SIEDLISK PRZYRODNICZYCH LUB SIEDLISK CHRONIONYCH

Za niszczenie siedlisk przyrodniczych lub siedlisk chronionych gatunków grzybów, ro"lin i zwierz%t nale&y uzna# bezpo"rednie niszczenie p atów zbiorowisk
ro"linnych, niszczenie stanowisk grzybów i ro"lin oraz miejsc wyst!powania zwierz%t,
w tym ich l!gowisk, &erowisk, korytarzy migracyjnych, miejsc odpoczynku, zimowisk
i schronie', a tak&e ca ych ekosystemów, w których wyst!puj%.
Jest to najistotniejsze z punktu widzenia ochrony przyrody oddzia ywanie bezpo"rednie, zwi%zane przede wszystkim z pocz%tkowa faz% eksploatacji z o&a lub pracami
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przygotowawczymi do eksploatacji, polegaj%cymi na usuni!ciu nadk adu. Oddzia ywanie to nast!puje w przypadku usuni!cia drzewostanu, zdj!cia wierzchniej warstwy
glebowej wraz z rosn%c% na niej ro"linno"ci% lub wznowieniem eksploatacji w obr!bie
z o&a, na terenie którego w wyniku czasowego zaniechania wydobycia wykszta ci y
si! siedliska przyrodnicze lub siedliska dogodne dla zwierz%t, ro"lin i grzybów.
Do bezpo"redniego niszczenia ww. elementów przyrodniczych dochodzi wskutek
wydobywania kopalin metod% odkrywkow%, jednak&e ich niszczenie mo&e nast%pi#
równie& w trakcie wydobywania (np. kruszywa) z mórz lub powierzchniowych wód
"ródl%dowych podczas którego niszczeniu ulegaj% wykszta cone w dnie siedliska wraz
z zasiedlaj%c% je flor% i faun% denn% (fitobentos, bentos).
Nale&y zaznaczy#, &e ka&da ingerencja, poprzez rozpocz!cie lub wznowienie eksploatacji z ó& w istniej%cy ekosystem, nie tylko na terenie o cennych walorach przyrodniczych ale nawet w obr!bie gruntów ornych, nieu&ytków czy te& terenów przekszta conych antropogenicznie przyczynia si! do zaburzenia stanu dotychczasowego,
charakteryzuj%cego si! pewnym obrazem "rodowiska przyrodniczego i tym samym do
negatywnego oddzia ywania na elementy przyrodnicze poprzez ich niszczenie.
3.2. NISZCZENIE STANOWISK PRZYRODY NIEO-YWIONEJ
(JASKINIE, SKAMIENIA)O$CI)

Do zniszczenia stanowisk przyrody nieo&ywionej mo&e doj"# w trakcie prowadzenia wydobywania kopalin skalnych, w szczególno"ci ze z ó& ska zbudowanych
z w!glanu wapnia (wapie', dolomit, kreda, gips) podatnych na wyst!powanie zjawisk
krasowych. Zniszczenie najcz!"ciej nast!puje w sposób nie"wiadomy w trakcie eksploatacji z o&a. Z drugiej jednak strony eksploatacja z o&a cz!sto prowadzi do odkrywania jaski' (np. Jaskinia Nied(wiedzia), w szczególno"ci form pseudokrasowych.
3.3. $MIERTELNO$+ ZWIERZ.T W WYNIKU ROBÓT EKSPLOATACYJNYCH

Oddzia ywanie to nale&y rozpatrywa# jako bezpo"rednie; które mo&e by# zwi%zane
z przypadkowym zabijaniem zwierz%t, np. w wyniku robót strza owych (zwierz!ta
znajduj%ce si! w zasi!gu oddzia ywania rozrzutu od amków lub gniazduj%ce i przebywaj%ce na cz!"ci wyrobiska obj!tej robotami strza owymi. Jednak&e najistotniejszym
problemem w zakresie powodowania "miertelno"ci zwierz%t wskutek robót
eksploatacyjnych mo&e by# niszczenie kolonii rozrodczych ptaków gniazduj%cych
w skarpach wyrobisk kruszyw piaskowo-&wirowych lub innych kopalin lub prowadzenie prac wydobywczych w obr!bie i w bezpo"rednim s%siedztwie tych kolonii.
Do najbardziej nara&onych gatunków, zak adaj%cych gniazda w norkach wykopanych
w skarpach nale&% jaskó ka brzegówka Riparia riparia i &o na Merops apiaster.
Prowadzenie wydobycia mo&e przyczyni# si! równie& do "miertelno"ci zwierz%t
(bezkr!gowców i p azów). Wp yw taki mo&e nast%pi# w przypadku, gdy drogi techno-
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logiczne, drogi transportu urobku lub drogi dojazdowe do wyrobisk s% zlokalizowane
lub wytyczone w sposób koliduj%cy z trasami migracji p azów do i z miejsc ich rozrodu lub w miejscach rozrodu bezkr!gowców, w szczególno"ci motyli.
Zjawisko to jest szczególnie istotne. Cz!sto w wyniku wydobywania z ó& w ich obr!bie tworz% si! naturalne p ytkie zag !bienia terenu lub rz%pia, w których gromadzi
si! woda co przyczynia si! do tworzenia miejsc dogodnych do rozrodu p azów. Ryzyko powodowania "miertelno"ci p azów jest du&e równie& w sytuacji, gdy w s%siedztwie wyrobiska znajduj% si! miejsca podmok e lub p ytkie zbiorniki wodne, starorzecza, zastoiska wód.
Wp yw taki wyst!powa# b!dzie w okresie w!drówek doros ych osobników p azów
do miejsc rozrodu oraz powrotu osobników doros ych z miejsc rozrodu i dyspersji
m odych osobników. Natomiast wp yw na owady zwi%zany b!dzie z rozje&d&aniem
osobników doros ych siadaj%cych na drogach; to samo odnosi si! do g%sienic przemieszczaj%cych si! w poszukiwaniu bazy &erowej.
3.4. ZMIANY STOSUNKÓW WODNYCH

Oddzia ywanie o charakterze bezpo"rednim (zmiany warunków hydrologicznych
w obr!bie i w bezpo"rednim s%siedztwie terenu wydobycia) i po"rednim (pogorszenie
stanu ekosystemów w wyniku zmiany warunków hydrologicznych). Oddzia ywanie to
wyst!puje najcz!"ciej i w najwy&szej skali w odkrywkowej eksploatacji z ó&. Wp yw
ten jest cz!sto bagatelizowany przy ocenach oddzia ywania kopal' kruszyw &wirowych, w których wydobycie prowadzone jest spod lustra wody. Powstanie wyrobiska
powoduje tworzenie leja depresji poprzez dop yw wód z terenów przyleg ych do
wyrobiska. Wp yw ten nie ko'czy si! z chwil% wyrównania poziomu lustra wody
w wyrobisku z poziomem wód gruntowych terenów przyleg ych. Powstanie otwartego
lustra wody powoduje wi!ksze straty wody w wyniku parowania i tym samym zmniejszenie retencji ro"linnej i gruntowej. Ci%g e parowanie z lustra wody generuje potrzeb! ci%g ego wyrównywania poziomów wód i „"ci%ganie” wód gruntowych do wyrobiska i tym samym obni&enie uwilgotnienia terenów przylegaj%cych do wyrobiska.
W niektórych warunkach morfologicznych powodowa# to mo&e pogorszenie stanu
siedlisk przyrodniczych zlokalizowanych wokó terenu wydobycia. Podobny mechanizm funkcjonowa b!dzie w przypadku eksploatacji kopalin skalnych w terenach
górskich i podgórskich.
3.5 EMISJA HA)ASU

Oddzia ywanie bezpo"rednie zwi%zane z eksploatacj% przy u&yciu materia ów
wybuchowych, funkcjonowaniem zak adów przeróbczych kruszywa oraz z ruchem
pojazdów transportowych. Wp yw ha asu na zwierz!ta skutkuje niepokojeniem, p oszeniem powoduj%cym zaburzenia biologii i w konsekwencji wycofanie si! zwierz%t
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poza obszar negatywnego oddzia ywania. Z przyrodniczego punktu widzenia wp yw
ha asu skutkuje utrat% dotychczasowych miejsc wyst!powania zwierz%t i jest czynnikiem pog !biaj%cym negatywny wp yw zwi%zany z bezpo"rednim zniszczeniem siedlisk danych gatunków.
3.6. ZAPYLENIE

Oddzia ywanie zwi%zane jest z procesem wydobycia (funkcjonowanie zak adów
przeróbczych, ruch pojazdów transportowych). Zapylenie po"rednio mo&e wp ywa# na
kondycj! populacji ro"lin poprzez obni&enie zdolno"ci i zmniejszenie efektywno"ci
procesu fotosyntezy. Prowadzi# to mo&e do zamierania populacji ro"lin wra&liwych na
oddzia ywanie tego czynnika.
3.7. ZANIECZYSZCZENIE WÓD LUB GLEBY SUBSTANCJAMI NIEBEZPIECZNYMI

Oddzia ywanie zwi%zane by# mo&e z wyciekami substancji niebezpiecznych, np.
zwi%zków ropopochodnych z maszyn i "rodków transportu procesu wydobywczego.
Oddzia ywanie po"rednio mo&e mie# wp yw na elementy przyrodnicze w szczególno"ci na organizmy wodne (ryby i bezkr!gowce, np. ma &e) powoduj%c ich zatrucie.
3.8. REKULTYWACJA

D ugi okres zagospodarowania z o&a mo&e powodowa#, &e w jego cz!"ci ju&
wyeksploatowanej, a jeszcze nie poddanej zabiegom rekultywacyjnym, tworz% si!
niekiedy siedliska o nie rzadko cennych walorach przyrodniczych. Odleg e w czasie
wykonanie rekultywacji, w szczególno"ci w kierunku le"nym lub rolnym mo&e spowodowa# zniszczenie tych siedlisk oraz zasiedlaj%cych je gatunków (równie& obj!tych
ochron%).
4. PRZYK)ADOWE $RODKI MINIMALIZUJ.CE
NEGATYWNE ODDZIA)YWANIE NA ELEMENTY PRZYRODNICZE
Do wa&niejszych "rodków minimalizuj%cych oddzia ywania zwi%zane z przedsi!wzi!ciami eksploatacji z ó&, jakie nale&y uwzgl!dnia# przy ocenie ich wp ywu na
"rodowisko mo&na wymieni#.
1. $rodki maj%ce na celu zachowanie lub zabezpieczenie przed zniszczeniem
siedlisk przyrodniczych lub siedlisk grzybów lub ro"lin chronionych:
– ograniczenie powierzchni wydobywania kopaliny w celu zachowania
siedlisk,
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– przesadzenie ro"lin chronionych w miejsca o takich samych lub zbli&onych
warunkach siedliskowych, po wcze"niejszym uzyskaniu stosownego zezwolenia w a"ciwego regionalnego dyrektora ochrony "rodowiska,
– stosowanie pasa buforowego pomi!dzy wyrobiskiem a otaczaj%cymi go
siedliskami.
– ograniczenie zapylenia poprzez zraszanie w okresach suszy dróg technologicznych, placów manewrowych oraz powierzchni terenu zak adów przeróbczych.
– minimalizowanie powierzchni otwartego lustra wody w celu ograniczenia
zjawiska leja depresji.
2. $rodki maj%ce na celu zachowanie siedlisk zwierz%t lub ograniczenia wp ywu
na zwierz!ta:
– ograniczenie powierzchni wydobywania kopaliny w celu zachowania siedlisk.
– przeniesienie zwierz%t, np. bezkr!gowców, p azów i gadów w miejsca
o takich samych lub zbli&onych warunkach siedliskowych, po wcze"niejszym uzyskaniu stosownego zezwolenia w a"ciwego regionalnego dyrektora
ochrony "rodowiska,
– wykonywanie prac przygotowawczych do eksploatacji (wycinka drzew
i krzewów, zdj!cie warstwy gleby) poza okresem l!gowym ptaków,
– prowadzenie robót strza owych poza okresem l!gowym ptaków z dostosowaniem tego okresu do biologii konkretnych gatunków, wobec których
chcemy zastosowa# dzia anie minimalizuj%ce,
– okresowe wy %czenie z eksploatacji cz!"ci z ó&, w których stwierdzono
wyst!powanie gniazd ptaków, np. nie prowadzenie wydobycia w okresie od
15 kwietnia do 15 sierpnia w miejscach wyst!powania kolonii jaskó ek
brzegówek oraz w promieniu 50 m od tych kolonii lub wy %czenie z prac
cz!"ci kamienio omów, w których stwierdzono gniazdowanie puchacza
Bubo bubo lub soko a w!drownego Falco peregrinus.
– okresowe prowadzenie wydobywania kruszyw spod wody w odpowiedniej
odleg o"ci od kolonii rozrodczych ptaków,
– zaniechanie transportu lub dzia a' powoduj%cych emisj! ha asu w okresach
lub porach najwi!kszej aktywno"# danych gatunków,
– dokonywanie zmian poziomów roboczych i likwidacji rz%pi poza okresem
rozrodu i migracji p azów,
– okresowe odgradzanie dróg dojazdowych w miejscach stwierdzenia szlaków
migracji p azów,
– okresowe prowadzenie monitorowania lub nadzoru przyrodniczego i podejmowanie dzia a' ochronnych w a"ciwych dla konkretnych gatunków,
– dostosowanie kierunku rekultywacji do stanu otaczaj%cej przyrody.
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PODSUMOWANIE
-adne "rodki minimalizuj%ce nie zagwarantuj% w a"ciwej ochrony elementów przyrodniczych. St%d, w przypadkach, gdy zaistnieje konieczno"ci bezpo"redniego zniszczenia siedlisk lub miejsc wyst!powania gatunków chronionych, a tak&e w przypadku
gdy eksploatacja prowadzi# b!dzie do znacz%cego negatywnego oddzia ywania na
tereny przyleg e do eksploatowanego z o&a, konieczne jest zapewnienie wykonania
kompensacji przyrodniczej w my"l art. 34 ustawy o ochronie przyrody [1] lub art. 75
ustawy Prawo ochrony "rodowiska [2].
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MORE IMPORTANT NATURAL CONDITIONS AND
A MINERAL AGGREGATES EXTRACTION
The most of Lover Silesian mineral deposits are locate on the precious natural areas from witch
almost 39% are located in borders of one or a few nature protected areas. The activity of aggregates
extraction regardless of the technology, and a scale of mining output always evokes a negative impact on
the environment. So, it is import at the stage of environmental impact evaluation to propose solutions
for reducing negative impact of mining activity on natural features located within and in vicinity of
mining sites.

