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Wprowadzenie

Sieæ Natura 2000 jest relatywnie now¹ form¹ ochrony gatunków roœlin i zwierz¹t
oraz siedlisk przyrodniczych, obejmuj¹c¹ reprezentatywne typy taksonów we wszystkich
regionach europejskich. Obszary chronione obejmuj¹ siedliska i zwi¹zane z nimi gatunki
roœlin i zwierz¹t, miejsca rozrodu (rozmna¿ania), siedliska ¿erowania i odpoczynku, noc-
legowiska i pierzowiska, tokowiska i „przystanki” na trasach wêdrówkowych, a¿ po miejsca
zimowania.

Warto zauwa¿yæ, ¿e ochrona nie dotyczy ca³ej bioró¿norodnoœci, ale wyszczególnionych
oko³o 1500 gatunków wa¿nych dla Europy, które potrzebuj¹ ochrony, aby przetrwaæ. System
obszarów cennych przyrodniczo, tworz¹cych spójn¹ funkcjonalnie ca³oœæ g³ównie dziêki
korytarzom ekologicznym, umo¿liwi sprawniejsze ni¿ w przypadku odizolowanych, poje-
dynczych ekosystemów, przeciwstawienie siê niekorzystnym zmianom œrodowiska. Sposób
ochrony w poszczególnych obszarach nie jest odgórnie nakazany, jednak dla oceny sku-
tecznoœci dzia³añ ochronnych obowi¹zkowe jest prowadzenie monitoringu stanu siedlisk
przyrodniczych, siedlisk gatunków roœlin i zwierz¹t oraz ich populacji.
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Kraje cz³onkowskie Unii Europejskiej wdra¿aj¹c w swym systemie prawnym ten
nowy typ ochrony przyrody, kieruj¹ siê Dyrektyw¹ Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/147/WE z dn. 30 listopada 2009 r. w sprawie dzikiego ptactwa (Dyrektywa 2009).
Dyrektywa obecnie obowi¹zuj¹ca zast¹pi³a dyrektywê Europejskiej Wspólnoty Gospo-
darczej 1979/409/EEC z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

Cech¹ charakterystyczn¹ europejskiej sieci Natura 2000 jest to, ¿e na jej obszarze
mo¿e byæ prowadzona aktywnoœæ gospodarcza, wymagane jest jednak racjonalne podejœcie
do zagadnienia wp³ywu przedsiêwziêæ lub planów na zagro¿one siedliska, gatunki roœlin
i zwierz¹t. W tym celu wymagane jest przeprowadzenie rygorystycznej procedury oceny
oddzia³ywania na obszary Natura 2000. W ocenie brane s¹ pod uwagê kwestie spo³eczne,
ekonomiczne i gospodarcze, jednak najwa¿niejsza jest ochrona bioró¿norodnoœci oraz ga-
tunków i siedlisk, maj¹cych znaczenie dla Wspólnoty.

Wprowadzona w Dyrektywie zasada ostro¿noœci mówi, ¿e niedozwolona jest realizacja
jakiejkolwiek dzia³alnoœci, która ma znacz¹cy negatywny wp³yw na obszar Natura 2000,
je¿eli istniej¹ dla niej inne warianty oraz nie ma powodów o charakterze zasadniczym,
wynikaj¹cych z nadrzêdnego interesu publicznego. Wa¿n¹ kwesti¹ jest zarz¹dzanie ob-
szarami Natura 2000 i ich ochrona. Pañstwa cz³onkowskie zosta³y zobowi¹zane, by na
obszarach Natura 2000 unikaæ szkodliwych dzia³añ, które mog³yby wp³ywaæ na gatunki lub
na stan siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych (Dyrektywa 2009).

1. Obszary Natura 2000 a eksploatacja z³ó¿ ¿wirowo-piaskowych

Sieæ Natura 2000 znajduje siê w powa¿nym konflikcie z przemys³em, zw³aszcza
z górnictwem odkrywkowym, ze wzglêdu na charakter kopalin mineralnych (Badera 2010;
Radwanek-B¹k 2006; Radwanek-B¹k i Malata 2009). Wiele obszarów chronionych zosta³o
wyznaczonych w obrêbie zagospodarowanych i niezagospodarowanych z³ó¿ piasków i ¿wi-
rów, powoduj¹c potencjalne zagro¿enie zaniechania eksploatacji. Zwiêkszone zapotrze-
bowanie na kruszywo mineralne spowodowane jest wzmo¿onym procesem budowy sieci
dróg i autostrad w Polsce (Galos i Lewicka 2004; Lewicka i Galos 2011). Poniewa¿ kopaliny
mo¿na wydobyæ tylko tam, gdzie s¹ ich z³o¿a, stanowi to istotny problem, zw³aszcza gdy
teren zalegania z³o¿a pokrywa siê z obszarem Natura 2000.

Obszar Natura 2000 Dolina Jasio³ki posiada strategiê zarz¹dzania, sporz¹dzon¹ w 2012 r.
przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Dokument pod nazw¹ Strategia
Zarz¹dzania Obszarem Natura 2000 Jasio³ka (PLH180011) obejmuje miêdzy innymi zasady
gospodarowania siedliskami i gatunkami. Okreœla warunki utrzymania lub odtworzenia
w³aœciwego stanu zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków. Strategia zak³ada reali-
zacjê nastêpuj¹cych zadañ dotycz¹cych utrzymania naturalnego charakteru doliny Jasio³ki:
renaturyzacjê (rekultywacjê) ujœcia potoku Panna, ods³oniêcie wyrobisk ¿wiru, reaktywacjê
cha³upniczego pozyskania ¿wiru, zalesianie nieu¿ytków ³êgami. Wymienione zadania nale¿¹
do zakresu ochrony czynnej, których realizacja spowoduje w przysz³oœci po¿¹dany efekt:
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zachowanie naturalnego charakteru doliny Jasio³ki w obrêbie obszaru Natura 2000. Z pro-
ponowanych dzia³añ dwa s¹ wybitnie pozytywnymi dzia³aniami zwi¹zanymi z eksploatacj¹
kruszyw: ods³oniêcie z roœlinnoœci wyrobisk ¿wiru oraz przywrócenie przygodnego (cha-
³upniczego) pozyskiwania ¿wiru z rzeki (Strategia 2012).

W Strategii Zarz¹dzania podano te¿ aktualne dane na temat stanu siedlisk przyrodni-
czych, wystêpowania chronionych gatunków zwierz¹t, typów zagro¿eñ dla miejsc ich byto-
wania, sposobów eliminacji zagro¿eñ. Jednak¿e dla ca³ego tego obszaru i dla przedmiotów
jego ochrony du¿ym zagro¿eniem mo¿e staæ siê w przysz³oœci planowana (od 1972 r. sic!)
budowa w Trzcianie zbiornika rekreacyjnego o powierzchni 214 ha i pojemnoœci 48 mln m3.
Zagro¿eniami dla siedlisk obszaru Natura 2000 Jasio³ka (tab. 1) s¹ przede wszystkim prace
w dolinie i w samej rzece Jasio³ce: nieuregulowany pobór kruszyw, regulacja brzegów rzeki
Jasio³ki (fot. 1), przegradzanie rzeki i zabudowa jej brzegów.

Z³o¿a kruszyw ¿wirowo-piaskowych zlokalizowane s¹ w wiêkszoœci przypadków na
terenach górskich i w dolinach rzecznych, czêsto na terenach przyrodniczo cennych (Mar-
tyniak 2011; Pietrzyk-Sokulska 2009). Niezale¿nie od wielkoœci i sposobu wydobycia
eksploatacja piasków i ¿wirów zawsze w mniejszym lub wiêkszym stopniu oddzia³uje
na œrodowisko przyrodnicze. Dochodzi do naruszenia równowagi ekologicznej miejsca
poddanego eksploatacji oraz terenów s¹siaduj¹cych. W dolinach rzecznych wydobycie
dotyczy najczêœciej piasków i ¿wirów wydobywanych zarówno z dna rzeki i potoku, jak
i z ods³oniêtych czêœci koryta przy niskich stanach wody.

Sposób pozyskiwania tych kruszyw nie pozostaje bez wp³ywu na œrodowisko. Eks-
ploatacj¹ przemys³ow¹ nazywamy wydobycie piasku i ¿wiru na szerok¹ skalê przy u¿yciu
sprzêtu mechanicznego. Przy takiej eksploatacji niszczone s¹ brzegi rzeki lub potoku,
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Tabela 1. Zagro¿enia dla chronionych typów siedlisk na obszarach Natura 2000 Jasio³ka

Table 1. Threats to protected habitat types in Natura 2000 Jasio³ka

Typ siedliska Wystêpowanie Zagro¿enie / skala zagro¿enia (0–5)

Pionierska roœlinnoœæ
na kamieñcach górskich potoków

Dolina Jasio³ki w górê rzeki
na po³udnie od Dukli

Regulacja koryta rzeki;
pobór materia³u skalnego z koryta (3)

Zaroœla wrzeœni na kamieñcach
i ¿wirowiskach górskich potoków

Dolina Jasio³ki w górê rzeki
na po³udnie od Dukli

Regulacja koryta rzeki;
pobór materia³u skalnego z koryta (3)

Zio³oroœla górskie i zio³oroœla
nadrzeczne

Dolina Jasio³ki w górê rzeki
na po³udnie od Dukli

Zasypywanie;
degradacja przy realizacji inwestycji (2)

£êgi wierzbowe, topolowe,
olszowe i jesionowe

Dolina Jasio³ki w górê rzeki
na po³udnie od Dukli

Regulacja koryta rzeki,
zabudowa brzegów, zasypywanie;

degradacja przy realizacji inwestycji,
gatunki inwazyjne – obce (2)

�ród³o: Strategia 2012



zasypywane starorzecza, wycinane lub dewastowane lasy ³êgowe. Funkcjonuje tak¿e eks-
ploatacja przygodna (cha³upnicza), polegaj¹ca na wydobyciu piasku i ¿wiru na potrzeby
w³asne za pomoc¹ narzêdzi rêcznych.

O tym, czy po³o¿enie terenu eksploatacji kruszyw bêdzie oddzia³ywaæ na obszary
s¹siednie, w tym obszary Natura 2000, decyduj¹:
� lokalizacja terenu eksploatacji kruszyw wzglêdem obszaru chronionego;
� wystêpowanie gatunków grzybów, roœlin i zwierz¹t chronionych prawem europej-

skim i krajowym na terenie eksploatacji kruszyw;
� warunki techniczne eksploatacji kruszyw (eksploatacja przygodna, skumulowana,

techniczna, przemys³owa);
� powierzchnia terenu górniczego wydobycia kruszyw (od kilkunastu arów do kilkuset

hektarów);
� czas trwania eksploatacji, który jest uzale¿niony od wielkoœci z³o¿a (od kilku do

kilkunastu lat);
� zasiêg oddzia³ywania na ekosystem (zasiêg ograniczony tylko do miejsca samego

wydobycia kruszyw; zasiêg lokalny na florê i faunê oraz na stosunki wodne; zasiêg
ponadlokalny (Pietrzyk-Sokulska 2009; Poros i Sobczyk 2013).

Negatywne oddzia³ywania wydobycia kruszyw na siedliska przyrodnicze i gatunki
grzybów, roœlin i zwierz¹t mog¹ obejmowaæ: zniszczenie siedlisk przyrodniczych w po-
cz¹tkach eksploatacji kruszyw poprzez usuniêcie nadk³adu ziemnego, wyciêcie lub
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Fot. 1. Brzeg Jasio³ki nadsypany odpadami ze ¿wirowni. Okolice Trzciany (fot. A. Kowalska)

Phot. 1. The Jasiolka river bank heaped by the waste from gravel pit. Surrounding Trzciana



stopniowe zasypywanie drzewostanu, niszczenie reliktowych stanowisk rzadkich gatun-
ków roœlin, zubo¿enie bioró¿norodnoœci przekszta³conych siedlisk, p³oszenie zwierz¹t
samym faktem eksploatacji z³ó¿ kruszyw, zmiany stosunków wodnych w wyniku in-
tensywnej eksploatacji kruszyw, zwiêkszony ha³as w strefie wydobycia oraz na drogach
do niej prowadz¹cych, nadmierne zapylenie, zanieczyszczenie wód substancjami nie-
bezpiecznymi dla œrodowiska.

W opracowaniach standardowych formularzy danych dla miejsc specjalnej ochrony
obszarów Natura 2000 (SDF) przyjêto zasadê niewymieniania pozytywnego wp³ywu eks-
ploatacji ¿wiru na obszar Natura 2000 (Strategia 2012).

Kruszywa naturalne wystêpuj¹ce w Karpatach s¹ zwi¹zane z dolinami rzecznymi, a ich
koncentracja ma charakter osadów aluwialnych. Mi¹¿szoœæ z³ó¿ jest zmienna i wynosi 2–6 m
w górskich odcinkach dolin rzecznych i 6–8 m w odcinkach œrodkowych i dolnych. Równie¿
gruboœæ nadk³adu ulega wahaniom i wynosi od oko³o 2 metrów w odcinkach górskich do
4 metrów w odcinkach dolnych.

Z³o¿a wystêpuj¹ce w dolinie rzeki Jasio³ki maj¹ niewielk¹ mi¹¿szoœæ, a kopalina – ze
wzglêdu na nierównomierne uziarnienie i du¿y udzia³ rumoszu skalnego oraz zanieczysz-
czenia gliniaste – jest œredniej jakoœci. Na omawianym obszarze wystêpuje 15 z³ó¿ ¿wirowo-
-piaskowych o ³¹cznej powierzchni 266 ha. Najwiêksze z³o¿e zajmuje powierzchniê 95 ha,
natomiast najmniejsze jedynie 0,5 ha. Na wszystkich z³o¿ach sposób eksploatacji jest
odkrywkowy (fot. 2), a system eksploatacji œcianowy (Zaj¹c 2011).
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Fot. 2. Eksploatacja odkrywkowa z³o¿a Trzciana II – pole B (fot. A. Kowalska)

Phot. 2. Open-pit extraction of the Trzciana II – field B deposit



2. Teren badañ i metodyka

Zakres badañ obejmuje fragment woj. podkarpackiego: miejscowoœæ Trzciana ko³o
Dukli w powiecie kroœnieñskim, w dolinie Jasio³ki (rys. 1). Badania terenowe przepro-
wadzono w latach 2011–2012. Na etapie oceny wstêpnej sprawdzono, czy dane przed-
siêbiorstwo górnicze znajduje siê w granicach lub w s¹siedztwie obszaru Natura 2000
oraz czy istniej¹ w zwi¹zku z tym zagro¿enia siedlisk i gatunków wystêpuj¹cych na tych
obszarach.

Ocenê oddzia³ywania eksploatacji kruszyw ¿wirowo-piaskowych na œrodowisko prze-
prowadzono z wykorzystaniem po³¹czenia wielokryterialnej metody AHP (Biedrawa i Sob-
czyk W. 2010; Sobczyk E.J. 2008; Sobczyk E.J. i Badera 2013) i macierzy Leopolda
(Kowalska i Sobczyk W. 2010). Na podstawie wydzielonych czynników zbudowano model
hierarchiczny (rys. 2). Poziom I sk³ada siê z jednego elementu, celu zadania: oceny od-
dzia³ywania eksploatacji kruszyw naturalnych na œrodowisko. Na drugim poziomie przyjêto
kryteria (grupê kryteriów) o znaczeniu ogólnym. Do g³ównych grup kryteriów w kontekœcie
istotnoœci celu zadania zaliczono: litosferê, hydrosferê, atmosferê, antroposferê, biosferê
i podatnoœæ na naturalne zagro¿enia œrodowiska. Na kolejnym III poziomie modelu wyz-
naczono tzw. subkryteria, które stanowi¹ bardziej szczegó³owe rozwiniêcia ka¿dego
z kryteriów g³ównych.
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Rys. 1. Lokalizacja wyrobisk eksploatacji kruszyw w Trzcianie ko³o Dukli (opr. A. Kowalska)

Fig. 1. Location of open aggregates in Trzciana near Dukla (arr. by A. Kowalska)



Analizê oceny oddzia³ywania eksploatacji kruszyw naturalnych na œrodowisko prze-
prowadzono z udzia³em 35 ekspertów, których kompetencja obejmowa³a wszystkie ele-
menty oceny analizowanego problemu. Reprezentowali oni nastêpuj¹ce dziedziny nauki:
geologia, górnictwo, zarz¹dzanie œrodowiskiem, in¿ynieria œrodowiska, ochrona œrodo-
wiska, ekologia.

Na podstawie przygotowanych ankiet eksperci dokonali porównañ parami wszystkich
elementów poszczególnych poziomów wzglêdem ka¿dego elementu poziomu wy¿szego.
Przy porównaniach wyceniono, który czynnik jest wa¿niejszy w realizacji danego kryterium
lub celu g³ównego. Stosuj¹c eksperck¹ metodê AHP uzyskano wielkoœci oznaczaj¹ce wagi
(priorytety) poszczególnych czynników w realizacji celu nadrzêdnego.

W uproszczonej formie macierzy Leopolda, tzw. macierzy oddzia³ywañ, poddano ana-
lizie wyszczególnione wczeœniej elementy œrodowiska i przyrody. Oceniono podatnoœæ
elementów œrodowiska na naturalne zagro¿enia. Si³ê wp³ywu wyceniono w skali od 0 do
5 punktów, gdzie 0 oznacza³o brak oddzia³ywania, a 5 oddzia³ywanie bardzo silne.

Zastosowana metoda umo¿liwi³a identyfikacjê oddzia³ywañ, które maj¹ wp³yw na kom-
ponenty œrodowiska, a jednoczeœnie pozwoli³a kwantyfikowaæ si³ê tego wp³ywu. W wyniku
pomno¿enia si³ oddzia³ywañ przez wagi poszczególnych elementów œrodowiska oraz ko-
lejno zsumowania wszystkich oddzia³ywañ, uzyskano zagregowan¹ wartoœæ si³y oddzia-
³ywania obiektu na œrodowisko. Nastêpnie w sposób graficzny zaprezentowano wp³yw
eksploatacji kruszywa na dany element œrodowiska.
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Rys. 2. Struktura hierarchiczna modelu (opr. autorów)

Fig. 2. The hierarchical structure of model (arr. by authors)



3. Wyniki badañ

Z wyodrêbnionych szeœciu g³ównych grup kryteriów najbardziej czu³a na oddzia³ywanie
eksploatacji kruszyw w analizowanych obszarze okaza³a siê biosfera (waga: 0,288), nas-
têpnie litosfera (waga: 0,261), hydrosfera (waga: 0,194) i podatnoœæ na naturalne zagro¿enia
œrodowiska (waga: 0,151). Z kolei najmniejsza istotnoœæ dotyczy atmosfery (waga: 0,059)
i elementów antroposfery (waga: 0,046). Wagi analizowanych elementów (rys. 3) wyko-
rzystano nastêpnie w macierzy Leopolda.

Biosfera

Eksploatacja z³o¿a piasków i ¿wirów w Trzcianie wywiera najwiêkszy wp³yw na biosferê
(si³a oddzia³ywania 2,305), w szczególnoœci na florê (1,638). W tabeli 2 przedstawiono
szczegó³ow¹ ocenê wp³ywu (w skali od 0 do 5) na poszczególne chronione gatunki wy-
stêpuj¹ce na wybranych obszarach Natura 2000. Nale¿y podkreœliæ, ¿e w tabeli 2 nie
umieszczono oœmiu siedlisk i 59 gatunków, na które nie odnotowano negatywnego
wp³ywu.

Analiza przedmiotów ochrony obszaru – wymienionych w Standardowym Formularzu
Danych Natura 2000 Jasio³ka – wykaza³a, ¿e chronione gatunki i siedliska nie odczuwaj¹
b¹dŸ w przysz³oœci nie odczuj¹ negatywnego wp³ywu eksploatacji piasków i ¿wirów
w Trzcianie. Negatywny wp³yw notuje siê jedynie w przypadku skójki gruboskorupowej
oraz niektórych typów siedlisk przyrodniczych, np. pionierska roœlinnoœæ na kamieñcach
potoków, zaroœla wrzeœni na ¿wirowiskach, zio³oroœla nadrzeczne, ³êgi wierzbowe, to-
polowe, olszowe i je- sionowe (fot. 3).

Degradacja lasów ³êgowych powoduje utratê siedlisk lêgowych dziêcio³a zielono-
siwego, dziêcio³a zielonego, zimorodka, pluszcza i pliszki górskiej. Rybitwa rzeczna oraz
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Rys. 3. Wagi g³ównych elementów œrodowiska (opr. autorów)

Fig. 3. The importance of the main elements of the environment (arr. by authors)
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Tabela 2. Przedmioty ochrony sieci Natura 2000 Jasio³ka nara¿one na wp³yw eksploatacji kruszyw
w Trzcianie (skala od 0 do 5) (opr. autorów)

Table 2. Subjects of protection of the Natura 2000 Jasio³ka network exposed to the influence of gravel
and sand exploitation in Trzciana (scale 0-5) (arr. by authors)

Przedmiot ochrony

Obszar
o znaczeniu dla

Wspólnoty (OZW)
PLH180014

Ostoja Jaœliska

Obszar
o znaczeniu dla

Wspólnoty (OZW)
PLH180011

Jasio³ka

Obszar
o znaczeniu dla

Wspólnoty (OZW)
PLH180018

Trzciana

Obszar Specjalnej
Ochrony Ptaków

PLB180002
Beskid Niski

Pionierska roœlinnoœæ na
kamieñcach górskich
potoków

3 3 0 0

Zaroœla wrzeœni na
kamieñcach
i ¿wirowiskach górskich
potoków

0 3 0 0

Zio³oroœla górskie
i zio³oroœla nadrzeczne

2 2 0 0

Górskie i ni¿owe murawy
bliŸniczkowe

2 0 0 0

Jaskinie nieudostêpnione
do zwiedzania

1 0 1 0

Gr¹d œrodkowoeuropejski
i subkontynentalny

2 0 2 0

Jaworzyny i lasy klonowe
na stokach i zboczach

1 0 0 0

£êgi wierzbowe,
topolowe, olszowe
i jesionowe

2 2 2 0

Rybitwa rzeczna 0 0 0 2

Zimorodek 0 0 0 2

Dziêcio³ zielonosiwy 0 0 0 1

Dziêcio³ zielony 0 0 0 1

Brodziec piskliwy 0 0 0 3

Pliszka górska 0 0 0 3

Pluszcz 0 0 0 2

Skójka gruboskorupowa 0 4 0 0

Skala: 0 – brak wp³ywu, 1 – wp³yw ma³y, 2 – wp³yw umiarkowany, 3 – wp³yw œredni, 4 – wp³yw du¿y,
5 – wp³yw bardzo du¿y



brodziec piskliwy mog¹ byæ nara¿one na zmiany siedliskowe spowodowane niepoko-
jeniem przez ludzi podczas wydobywania kruszyw z ³ach ¿wirowych i piaszczysto-¿wi-
rowych na rzece.

Hydrosfera

W przypadku hydrosfery i litosfery zanotowano oddzia³ywanie o mocy odpowiednio
2,059 i 1,992. Wody wg³êbne wystêpuj¹ce m.in. w rejonie rzeki Jasio³ki w czwarto-
rzêdowym poziomie wodonoœnym tworz¹ zbiornik wód podziemnych GZWP nr 444 „Do-
lina rzeki Wis³oki”. Zbiornik zosta³ zaliczony do g³ównych zbiorników wód podziemnych
w Polsce. Poniewa¿ w przysz³oœci zbiornik stanie siê Ÿród³em zaopatrzenia okolicznej
ludnoœci w wodê pitn¹, dolina rzeki Jasio³ki zosta³a objêta najwy¿sz¹ ochron¹. Porowy
i szczelinowy charakter oœrodka, brak izolacji oraz przypowierzchniowe wystêpowanie wód
stanowi¹ bezpoœredni zwi¹zek z powierzchni¹, a przez to niebezpieczeñstwo zanieczysz-
czenia bakteriologicznego. Wyrobiska powsta³e po eksploatacji przerywaj¹ ci¹g³oœæ lustra
wód gruntowych i umo¿liwiaj¹ bezpoœredni dop³yw opadów wraz z zanieczyszczeniami do
warstwy wodonoœnej. Wydobycie kruszywa spowodowa³o obni¿enie poziomu wód w oko-
licznych studniach. Ponadto eksploatacja z³ó¿ kruszyw naturalnych wp³ywa na stosunki
wodne poprzez zmianê dróg sp³ywu wód opadowych po powierzchni terenu oraz zwiêk-
szenie parowania wód z powierzchni powsta³ego zbiornika. Poniewa¿ w dolinie rzeki
Jasio³ki nie wystêpuj¹ naturalne jeziora, a nieliczne starorzecza zosta³y w wiêkszoœci za-
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Fot. 3. £êgowe zadrzewienia nadrzeczne w dolinie rzeki Jasio³ki w rejonie Trzciany (fot. A. Kowalska)

Phot. 3. Riverine riparian woodlands in the Jasiolka river valley in the Trzciana region



sypane lub zagospodarowane na w³asny u¿ytek przez okolicznych mieszkañców, zrekulty-
wowane stawy wzbogacaj¹ krajobraz i czyni¹ teren bardziej atrakcyjnym.

Litosfera

Wp³yw wydobycia kruszyw na litosferê (1,992) odnotowuje siê wskutek sczerpywania
zasobów, zdejmowania warstwy gleby oraz powstania wyrobiska stokowego, co odzwier-
ciedla siê w zmianie formy terenu. O ile zdjêcie warstwy gleby oraz powstanie wyrobiska s¹
dzia³aniami odwracalnymi, o tyle wydobyte piaski i ¿wiry nigdy nie powróc¹ do pier-
wotnego miejsca ich wystêpowania (rys. 4).

W dolinie rzeki Jasio³ki dominuj¹ gleby zwi¹zane z akumulacj¹ rzeczn¹: mady i gleby
torfowe, rzadziej wystêpuj¹ gleby gliniaste, ilaste oraz czarnoziemy. Grunty s¹ wyko-
rzystywane w kierunku leœnym oraz jako u¿ytki zielone. Spotykane s¹ równie¿ nieu¿ytki.
Usuniêcie nadk³adu spowodowa³o wy³¹czenie gruntów z dotychczasowego u¿ytkowania,
zmiany w ekosystemach oraz ca³kowit¹ utratê fauny i flory. Powstanie wyrobiska stokowego
przyczyni³o siê g³ównie do zmiany stosunków wodnych, wp³ynê³o równie¿ na górotwór.
Wysokie skarpy, g³êbokie zbiorniki oraz grz¹skie tereny stanowi¹ zagro¿enie dla ludzi oraz
dla wyp³oszonej zwierzyny. Strome i wysokie skarpy stwarzaj¹ mo¿liwoœæ wyst¹pienia
erozji oraz zjawisk geodynamicznych.
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Rys. 4. Intensywnoœæ oddzia³ywania zdiagnozowanych rodzajów wp³ywów na elementy œrodowiska

w Trzcianie (opr. autorów)

Fig. 4. The intensity of the effect of the diagnosed types of influence on components of the environmental

in Trzciana (arr. by authors)



Atmosfera, antroposfera

Odnotowano niewielki wp³yw dzia³alnoœci górniczej na atmosferê, antroposferê oraz
podatnoœæ na naturalne zagro¿enia œrodowiska (rys. 5). Pozosta³e oddzia³ywania maj¹
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Rys. 5. Ocena oddzia³ywania eksploatacji piasków i ¿wirów w Trzcianie na poszczególne elementy

œrodowiska (opr. autorów)

Fig. 5. Impact assessment of sand and gravel exploitation from the Trzciana deposit on the particular

elements of the environment (arr. by authors)

Fot. 4. Stawy wodne powsta³e w procesie rekultywacji pó³nocnej czêœci z³o¿a Trzciana II – pole B

(fot. A. Kowalska)

Phot. 4. Water ponds created in course of rehabilitation of northern part of the Trzciana II – field B deposit



nieznaczny negatywny wp³yw na elementy œrodowiska. Mowa tu o deforestacji, sk³a-
dowaniu nadk³adu, u¿ywaniu paliw p³ynnych, u¿yciu wody w procesach przeróbczych.
W niektórych przypadkach mo¿na mówiæ o nic nie znacz¹cym oddzia³ywaniu (uchybienia
eksploatacyjne, zajêcie powierzchni, infrastruktura).

Du¿¹ si³ê oddzia³ywania œrodowiskowego mia³y i maj¹ prace rekultywacyjne, polegaj¹ce
na uformowaniu dna, zniwelowaniu skarp, utworzeniu nieregularnej linii brzegowej, za-
sypaniu czêœci wyrobisk, wytworzeniu warstwy gleby biologicznie czynnej oraz wprowa-
dzeniu roœlinnoœci. Wyznaczono rolniczy, wodny i rolniczo-wodny kierunek rekultywacji.
Zrekultywowane wyrobiska sta³y siê cennym elementem œrodowiska i wp³ynê³y w sposób
pozytywny na krajobraz. S¹ one doskona³ym miejscem do spacerów i wypoczynku. W czêœci
wyrobiska pozostawiono stawy (fot. 4), które stanowi¹ doskona³e miejsce bytowania ptac-
twa, bobrów i innej zwierzyny.

Wnioski

Wydobycie kruszywa naturalnego w Trzcianie nie posiada znamion negatywnego
wp³ywu na okoliczne obszary Natura 2000. Po³o¿enie z³o¿a powy¿ej lustra wody rzeki
Jasio³ki sprawia, ¿e wydobycie kopaliny w niewielkim stopniu wp³ywa na stosunki wodne
obszaru. Zmiana rzeŸby terenu, zmiana szaty roœlinnej i degradacja gleby s¹ przejœciowe,
poniewa¿ po zakoñczonej eksploatacji czêœæ wyrobiska zosta³a zasypana. Rekultywacja
w kierunku rolnym umo¿liwi³a powrót do zagospodarowania terenu zgodnego z tym,
jaki by³ przed przyst¹pieniem do eksploatacji.

Wed³ug Strategii Zarz¹dzania Obszarem Natura 2000 Jasio³ka z gatunków zwierz¹t
bêd¹cych przedmiotami ochrony tylko skójka gruboskorupowa zagro¿ona jest dzia³alnoœci¹
górnicz¹. Pozosta³e chronione gatunki zwierz¹t nie odczuwaj¹ negatywnego wp³ywu eks-
ploatacji kruszyw. Jedynie w obrêbie samej ¿wirowni miejscowym zagro¿eniem dla p³azów
s¹ pojazdy poruszaj¹ce siê po drodze dojazdowej do wyrobiska. Podczas wiosennej migracji
p³azów do miejsc rozrodu oraz jesiennej migracji do miejsc zimowania wiele z nich mo¿e
zgin¹æ pod ko³ami samochodów. Inwestycja po zakoñczeniu punktowego wydobycia i po
poddaniu terenu procesowi rekultywacji wodnej wzbogaca siedliska nadrzeczne i dolinowe,
tworz¹c tym samym nowe miejsca dla rozrodu i bytowania p³azów, gniazdowania oraz
¿erowania ptaków oraz zwiêksza lokaln¹ bioró¿norodnoœæ flory i fauny. G³êbsze zbiorniki
mog¹ byæ miejscem godów oraz sk³adania skrzeku przez ¿aby z grupy ¿ab zielonych. P³ytsze
i lepiej nagrzane zbiorniki, zwykle nieco zaroœniête, s¹ miejscem rozrodu ¿ab z grupy
¿ab brunatnych. W sztucznych zbiornikach stworzonych przez cz³owieka rozród mog¹
prowadziæ tak¿e ropuchy, dla których woda jest miejscem sk³adania jaj. Mog¹ pojawiaæ siê
tutaj tak¿e kumaki oraz rzekotka drzewna.

Zrealizowano w ramach pracy statutowej w KIŒPS AGH (umowa nr 11.11.100.482)
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WYKORZYSTANIE WIELOKRYTERIALNEJ METODY AHP I MACIERZY LEOPOLDA
DO OCENY WP£YWU EKSPLOATACJI Z£Ó¯ ¯WIROWO-PIASKOWYCH

NA ŒRODOWISKO PRZYRODNICZE DOLINY JASIO£KI

S ³ o w a k l u c z o w e

wielokryterialna metoda AHP, macierz Leopolda, z³o¿a ¿wirowo-piaskowe, obszary Natura 2000

S t r e s z c z e n i e

Zadaniem sieci Natura 2000 jest zachowanie bioró¿norodnoœci przy zrównowa¿onym rozwoju
regionów. Dzia³alnoœæ górnicza mo¿e byæ prowadzona, gdy nie oddzia³uje negatywnie na obszary
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ochronione. W artykule opisano przedmioty ochrony na obszarze Natura 2000 Jasio³ka. Scharakte-
ryzowano rodzaje negatywnego oddzia³ywania eksploatacji z³ó¿ ¿wirowo-piaskowych na œrodowisko
przyrodnicze. Przedstawiono wp³yw wydobycia z³ó¿ piasków i ¿wirów w Trzcianie na przedmioty
ochrony sieci Natura 2000. Przeprowadzono ocenê tego wp³ywu z wykorzystaniem wielokryterialnej
metody AHP i macierzy Leopolda. Oceny wp³ywu eksploatacji kruszyw na œrodowisko dokona³o
35 ekspertów, których kompetencja obejmowa³a wszystkie elementy oceny analizowanego problemu.
Reprezentowali oni nastêpuj¹ce dziedziny nauki: geologia, górnictwo, zarz¹dzanie œrodowiskiem,
in¿ynieria œrodowiska, ochrona œrodowiska, ekologia.

Eksploatacja z³o¿a piasków i ¿wirów w Trzcianie wywiera najwiêkszy wp³yw na biosferê,
w szczególnoœci na florê, nastêpnie na hydrosferê i litosferê. Oddzia³ywanie to jest jednak ma³o
znacz¹ce. Wydobycie kruszywa naturalnego w Trzcianie nie posiada znamion negatywnego wp³ywu
na okoliczne obszary Natura 2000. Eksploatacja kopaliny w niewielkim stopniu wp³ywa na stosunki
wodne obszaru. Zmiana rzeŸby terenu, szaty roœlinnej i degradacja gleby s¹ przejœciowe. Rekul-
tywacja w kierunku rolnym umo¿liwi³a powrót do zagospodarowania terenu zgodnego z tym, jaki by³
przed przyst¹pieniem do eksploatacji. Stwierdzono, ¿e inwestycja po zakoñczeniu wydobycia i po
rekultywacji wodnej wzbogaci siedliska rzeczne i dolinowe, tworz¹c nowe miejsca dla rozrodu
i bytowania fauny.

Podkreœlono, ¿e zrekultywowane tereny s¹ cennym elementem œrodowiska: siedliskiem chro-
nionych roœlin oraz miejscem wypoczynku i ¿erowania wielu gatunków zwierz¹t.

Opisany przyk³ad oddzia³ywania eksploatacji kopaliny na œrodowisko sk³ania do spojrzenia na
górnictwo jako na dzia³alnoœæ tworz¹c¹ nowe wartoœci. Ocena rzeczywistego wp³ywu górnictwa na
œrodowisko na podstawie dzia³aj¹cych ¿wirowni pozwala znaleŸæ optymalne rozwi¹zanie dla obu
stron.

THE USE OF AHP MULTI-CRITERIA METHOD AND LEOPOLD MATRIX
TO ASSESS THE IMPACT OF GRAVEL AND SAND PITS ON THE ENVIRONMENT

OF THE JASIOLKA VALLEY

K e y w o r d s

AHP multi-criteria method, Leopold matrix, gravel and sand deposits, the Natura 2000 areas

A b s t r a c t

The challenge of the Natura 2000 network is the conservation of biodiversity with sustainable
development of the regions. Mining activity can be conducted when it does not affect the protected
areas in a negative way. This paper describes the objects of protection in the Natura 2000 Jasio³ka. The
types of negative impact on the environment of the exploitation of gravel and sand are characterized.
The influence of extraction of sand and gravel deposits in Trzciana on the objects of protection of
Natura 2000 areas is also presented. To assess that impact the AHP multi-criteria method and Leopold
matrix have been used. The assessment of the aggregates mining on the environment has been
conducted by 35 experts who are competent in all elements of the analyzed problem. They represented
the following fields of expertise: geology, mining, environmental management, environmental
engineering, environmental protection, ecology.
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The exploitation of sand and gravel deposit in Trzciana has the greatest impact on the biosphere,
in particular the flora, then on the hydrosphere, and on the lithosphere. However, this impact is
significant.

Mining of the natural aggregates in Trzciana does not have negative influence on the surrounding
Natura 2000 areas. Mining influence on the water relations is very limited. The change in landscape,
vegetation and soil degradation are temporary. Agricultural reclamation allowed for restoration of the
original function of the terrain as it was before the commencing of mining activity. It has been noted
that the investment after the end of mining activity and after water reclamation will enrich the river and
valley habitats, creating new places for breeding and dwelling of fauna.

It is emphasized that the reclaimed areas are valuable component of the environment: habitat of
protected plants and a place of rest and preying for many species of animals.

The described example of impact of mining on the environment inclines one to look at mining as an
activity that creates new values. The assessment of the actual influence of mining on the environment
based on the active gravel pits allows for finding an optimal solution for both sides.
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