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WP£YW EKSPLOATACJI KRUSZYW NATURALNYCH
NA ŒRODOWISKO PRZYRODNICZE

1. Wprowadzenie

Wykorzystywanie zasobów przyrody na potrzeby produkcyjnych spowodowa³o, ¿e
byt cz³owieka zosta³ zagro¿ony. Zagro¿enie to przejawia siê w pogorszeniu oraz zmniej-
szeniu jakoœci sk³adników przyrody, zmianie ich w³aœciwoœci chemicznych, biologicznych
czy sk³adu fizycznego. Dzia³ania maj¹ce na celu ochronê œrodowiska maj¹ charakter inter-
dyscyplinarny, œrodowisko przyrodnicze sk³ada siê bowiem z ró¿nych wspó³zale¿nych i wspó³-
istniej¹cych uk³adów ekologicznych, a podjêcie w sposób nieprzemyœlany i przypadkowy
decyzji inwestycyjnych mo¿e przyczyniæ siê do naruszenia istniej¹cej formy ich funkcjo-
nowania.

Z uwagi na to ju¿ na etapie projektowania przedsiêwziêæ inwestycyjnych konieczne
jest okreœlenie skutków wp³ywu planowanego przedsiêwziêcia na œrodowisko oraz wyeli-
minowanie lub ograniczenie potencjalnych zagro¿eñ dla poszczególnych komponentów
œrodowiska.

2. Systematyka wp³ywów dzia³alnoœci górniczej na œrodowisko

Walory œrodowiska naturalnego to du¿e zró¿nicowanie powierzchni terenu, ró¿norod-
noœæ szaty roœlinnej oraz œwiata zwierz¹t, a tak¿e przyrodniczo i kulturowo cenne obszary
oraz ró¿norodnoœæ warunków geologicznych i hydrogeologicznych.

Eksploatacja z³ó¿ (w tym) kruszyw naturalnych jest powodem ró¿nego rodzaju nega-
tywnych oddzia³ywañ na poszczególne elementy œrodowiska przyrodniczego. Natê¿enie
i zasiêg przeobra¿eñ zale¿¹ od warunków geologiczno-górniczych wystêpowania z³ó¿ kru-
szyw naturalnych, stosowanych metod wydobycia i przeróbki kopaliny, czasu trwania eks-

73

Górnictwo i Geoin¿ynieria � Rok 29 � Zeszyt 4 � 2005

* Doktorantka Wydzia³u Górnictwa i Geoin¿ynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków



ploatacji, a nastêpnie kierunku rekultywacji i zagospodarowania wyrobisk, a tak¿e od
odpornoœci œrodowiska na wp³yw tej dzia³alnoœci.

Przez wiele lat wymagania w zakresie ekologii ustêpowa³y potrzebom przemys³u,
w tym i eksploatacji z³ó¿ kopalin. Wydobycie z³o¿a nie jest jednak mo¿liwe bez naruszenia
elementów œrodowiska naturalnego. Obecnie wp³ywy dzia³alnoœci górniczej obejmuj¹ prak-
tycznie wszystkie elementy œrodowiska na terenach górniczych i ujawniaj¹ siê w postaci
ró¿nego rodzaju skutków [4].

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawnymi, w granicach terenu górniczego
przedsiêbiorca górniczy ma obowi¹zek naprawy szkód (nawet gdy nie mo¿na ustaliæ, kto
wyrz¹dzi³ szkodê). Bior¹c pod uwagê zalecenia zawarte w ustawach Prawo ochrony œrodo-
wiska oraz Prawo geologiczne i górnicze, a tak¿e rozporz¹dzenia Rady Ministrów w spra-
wie okreœlenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko
oraz szczegó³owych uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia do spo-
rz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko (nowa regulacja: Dz.U. Nr 92, poz. 769
z 2005 r.), przedsiêbiorca górniczy zobowi¹zany jest sporz¹dziæ raport dotycz¹cy prognozy
oddzia³ywania na poszczególne komponenty œrodowiska oraz ich ochronê. Pozwala to na
uzyskanie informacji o mo¿liwych zmianach w œrodowisku, jak równie¿ na podjêcie odpo-
wiednich zabiegów eliminuj¹cych ewentualne szkodliwe zmiany w trakcie prowadzenia za-
mierzonej eksploatacji i po jej zakoñczeniu.

Przed przyst¹pieniem do analizy oddzia³ywania projektowanej inwestycji na œrodo-
wisko nale¿y dokonaæ charakterystyki danego terenu, która obejmuje:
— charakterystykê z³o¿a (stan rozpoznania, charakterystyka warunków geologiczno-gór-

niczych i hydrogeologicznych w obrêbie z³o¿a, okreœlenie wartoœci gospodarczej z³o¿a
wg Zalecanych kryteriów bilansowoœci dla z³ó¿ kopalin);

— charakterystykê rozwi¹zañ technicznych i technologicznych;
— ocenê aktualnego stanu œrodowiska i zagospodarowania terenu (po³o¿enie geograficz-

ne, morfologia, cechy krajobrazu, klimat i stan powietrza atmosferycznego, budowa
geologiczna, warunki hydrograficzne, hydrologiczne i hydrogeologiczne, charaktery-
styka gleb, roœlinnoœæ i œwiat zwierzêcy, obiekty dziedzictwa kulturowego oraz zagos-
podarowanie i u¿ytkowanie terenu;

— okreœlenie sposobów korzystania ze œrodowiska i potencjalnych stanów awaryjnych;
— analizê dotychczasowych skutków ewentualnej dzia³alnoœci eksploatacyjnej.

Z³o¿onoœæ procesów i zjawisk zachodz¹cych w trakcie lub na skutek prowadzenia
dzia³alnoœci górniczej oraz wielokierunkowoœæ przeobra¿eñ œrodowiska wymusza uporz¹d-
kowanie zagadnieñ zwi¹zanych z oddzia³ywaniem górnictwa na œrodowisko. W najbardziej
ogólnym ujêciu, eksploatacja kruszyw naturalnych mo¿e oddzia³ywaæ na œrodowisko przy-
rodnicze w sposób bezpoœredni i poœredni [2].

W oddzia³ywaniu bezpoœrednim polegaj¹cym na œwiadomym, planowym zajêciu te-
renu pod budowê zak³adu, zmiany zachodz¹ w przypowierzchniowej warstwie litosfery
i ograniczaj¹ siê do [5]:
— zajmowania powierzchni terenu pod wyrobiska, budowê zwa³owisk i sk³adowisk oraz

infrastruktury technicznej;
— ingerencji w zasoby litosfery.
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Natomiast oddzia³ywania poœrednie (bêd¹ce ubocznym, niezamierzonym i negatyw-
nym skutkiem dzia³alnoœci górniczej w œrodowisku) s¹ to wp³ywy eksploatacji górniczej
przejawiaj¹ce siê w formie [3]:
— zmiany stosunków wodnych w obrêbie wyrobiska i bezpoœrednim s¹siedztwie;
— zmiany jakoœci wód powierzchniowych w wyniku zanieczyszczenia;
— zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz emisji ha³asu;
— szkód górniczych (osuwiska, wypiêtrzenia itp.);
— niszczenia gleby oraz zmian siedliskowych fauny;
— zmian warunków mikroklimatycznych poprzez przekszta³cenia rzeŸby terenu.

Omówienie wszystkich podzia³ów oddzia³ywania eksploatacji kruszyw naturalnych na
poszczególne elementy œrodowiska nie jest celowe ani mo¿liwe w ramach niniejszej publi-
kacji. Poni¿ej przedstawiono natomiast charakterystykê skutków dzia³alnoœci górniczej
w œrodowisku.

3. Oddzia³ywanie na œrodowisko
eksploatacji kruszyw naturalnych

Na podstawie analizy opracowañ i publikacji naukowych, a tak¿e obserwacji i prak-
tycznych doœwiadczeñ mo¿na sformu³owaæ opiniê, ¿e wp³yw górnictwa kruszyw naturalnych
na otoczenie wyra¿a siê g³ównie poprzez:
— zmiany ukszta³towania powierzchni ziemi i krajobrazu,
— zmiany stosunków wodnych,
— zanieczyszczenia atmosfery i uci¹¿liwoœæ akustyczn¹,
— zmiany w³aœciwoœci gleb,
— inne, nadzwyczajne zagro¿enia.

3.1. Przekszta³cenia powierzchni terenu – przekszta³cenia geomechaniczne

Za przekszta³cenia geomechaniczne uwa¿a siê zmiany w ukszta³towaniu powierzchni
terenu spowodowane dzia³alnoœci¹ wydobywcz¹. Nieuchronne, negatywne oddzia³ywania
w zakresie przekszta³ceñ geomechanicznych wynikaj¹ z koniecznoœci wydobycia kopaliny
ze z³o¿a i przemieszczenia ska³ z ich pierwotnego po³o¿enia w inne miejsce. Efektem kontro-
lowanego przemieszania ska³ w przypadku eksploatacji kruszyw naturalnych jest degrada-
cja powierzchni terenu w zwi¹zku z utworzeniem odkrywki i zwi¹zanego z ni¹ zwa³owiska
lub sk³adowiska [4]. Zak³adany, odkrywkowy sposób prowadzenia eksploatacji kruszyw
naturalnych bêdzie zazwyczaj powodowa³ trwa³e zmiany w miejscu prowadzenia eksploa-
tacji na okreœlonym terenie górniczym. Zmiany te to g³ównie powstanie nowych wyrobisk,
najczêœciej akwenów w miejscu dotychczasowych gruntów ornych i ³¹k. Okreœlenie sposobu
prowadzenia eksploatacji zawarte w planie ruchu zak³adu górniczego ma zapewniæ stabil-
noœæ powsta³ych wyrobisk i sk³adowisk, dziêki czemu wyeliminowane zostanie zagro¿enie
zwi¹zane z aktywacj¹ ruchów masowych w postaci osuwisk. Bezpieczne ukszta³towanie
skarp przy zbiornikach winno zapobiegaæ niekontrolowanym obrywom.
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3.2. Przekszta³cenia hydrogeologiczne i hydrologiczne

Najbardziej widocznym efektem dzia³alnoœci górniczej na z³o¿u jest powstanie du¿ych
zbiorników wodnych. Zatem przeobra¿enia œrodowiska przyrodniczego na skutek eksploa-
tacji kruszyw naturalnych dotycz¹ w znacznej mierze zmian stosunków wodnych.

Eksploatacja kruszyw naturalnych niezale¿nie od po³o¿enia sp¹gu w stosunku do
zwierciad³a wód podziemnych oddzia³uje na hydrosferê przez:

— zmianê warunków sp³ywu powierzchniowego,
— parowanie powierzchniowe,
— infiltracjê,
— zanieczyszczenie i zmianê chemizmu wód powierzchniowych i podziemnych,
— zanik wód w jednych obszarach i pojawienie siê w innych

Z³o¿a kruszyw naturalnych czêœciowo zawodnione i zawodnione wystêpuj¹ w dolinach
rzek lub wówczas, gdy z³o¿e eksploatuje siê basenowo z zawodnionych z³ó¿. W przypadku
eksploatacji z koryt rzecznych mo¿na mówiæ o skutkach poœrednich i bezpoœrednich od-
dzia³ywañ na œrodowisko.

Skutki poœrednie uwidaczniaj¹ siê przez:

— niszczenie budowli regulacyjnych w obrêbie nabrze¿y polegaj¹ce na wymywaniu
gruntu spod budowli po obni¿eniu poziomu zwierciad³a wody w rzece;

— niszczenie brzegów (pocz¹tkowo s¹ one ponad zwierciad³em wody, a podczas wez-
brania rzeki zostaj¹ podmyte, zerwane i zniszczone – rys. 1).
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Natomiast skutkami bezpoœredniego oddzia³ywania wydobycia kruszyw naturalnych
z koryta rzeki s¹:
— obni¿enie zwierciad³a wody w rzece, zaburzenie jej pod³u¿nego profilu i uaktywnienie

erozji (rys. 1);
— obni¿enie wody w przybrze¿nych gruntach;
— zanik wody w studniach gospodarskich po³o¿onych w pobli¿u terenu wydobycia;
— przesuszenie terenów przybrze¿nych, co doprowadza w konsekwencji do obni¿enia

plonów;
— zmiana poziomu dna koryta rzecznego we wszystkich dop³ywach;
— obni¿enie bazy erozyjnej i powstanie erozji wstecznej.

Z kolei w przypadku eksploatacji kruszyw z basenów œródl¹dowych w pocz¹tkowym
etapie powstawania wyrobiska mo¿e nast¹piæ nieznaczne obni¿enie poziomu wód na bez-
poœrednio przyleg³ych terenach, jednak w dalszych etapach eksploatacji mo¿e dochodziæ do
ich wyrównania i zwykle wówczas nie wystêpuje odwodnienie danego terenu.

W przypadku kruszyw naturalnych mo¿e te¿ dojœæ do zanieczyszczenia mechanicznego
wód powierzchniowych w wyniku prowadzenia mokrego sposobu uszlachetniania kruszy-
wa [3]. Dodatkowym zagro¿eniem, jakie niesie za sob¹ dzia³alnoœæ eksploatacyjna kruszyw
przy u¿yciu sprzêtu mechanicznego, jest mo¿liwoœæ zanieczyszczenia wód podziemnych
paliwem i olejami. Dlatego wszelkie czynnoœci zwi¹zane z ich u¿yciem powinny byæ wy-
konane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym i przy u¿yciu sprawnego sprzêtu mecha-
nicznego.

Z powy¿szego wynika, ¿e naturalne stosunki wodne przeobra¿one mog¹ zostaæ zarów-
no pod wzglêdem iloœciowym, jak i jakoœciowym. Wp³yw górnictwa kruszyw naturalnych
dotyczy zarówno wód powierzchniowych, p³ytkich wód gruntowych, jak i poziomów wo-
donoœnych s¹siaduj¹cych niekiedy z bardzo g³êboko zalegaj¹cym z³o¿em oraz odleg³ych od
niego partii górotworu [4].

3.3. Zagro¿enia obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej

Uszkodzenia obiektów budowlanych w nastêpstwie prowadzenia eksploatacji, stanowi
specyficzn¹ formê szkody przemys³owej, zdefiniowanej przez Kodeks cywilny.

Zasiêg ró¿nych rodzajów uszkodzeñ i ich wielkoœæ zale¿y od:
— prawid³owoœci budowli na terenach górniczych (rozwi¹zania konstrukcji noœnej, za-

stosowanie odpowiednich materia³ów budowlanych itp.);
— rodzaju i w³aœciwoœci gruntów stanowi¹cych pod³o¿e dla budowli;
— warunków gruntowo-wodnych i sposobów posadowienia budowli;
— rodzaju wp³ywów górniczych.

Uszkodzenia obiektów budowlanych mo¿na podzieliæ na dwie grupy [4]:

1) uszkodzenia konstrukcji noœnej budynku (mog¹ one stanowiæ zagro¿enie wytrzyma-
³oœci konstrukcji, utraty sztywnoœci i statecznoœci);

2) uszkodzenia poœrednie stanowi¹ce przeszkodê w u¿ytkowaniu budynku zgodnie z jego
przeznaczeniem, uszkodzenia wp³ywaj¹ce na obni¿enie atrakcyjnoœci danej budowli,
utratê jego walorów estetycznych oraz uszkodzenia pogarszaj¹ce warunki zdrowotne
mieszkañców.
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3.4. Przekszta³cenia gruntowo-glebowe, szaty roœlinnej i fauny

Zniszczenie gleb na obszarze objêtym odkrywkow¹ dzia³alnoœci¹ górnicz¹ wynika
z samej istoty dzia³alnoœci zwi¹zanej z eksploatacj¹ z³o¿a. Jednak destrukcyjny proces nisz-
czenia gleb, szaty roœlinnej i fauny jest z za³o¿enia procesem przejœciowym, gdy¿ czêœcio-
wo ma on charakter odwracalny. Przekszta³cenia gruntowo-glebowe nastêpuj¹ zarówno
w wyniku mechanicznego zdjêcia pokrywy glebowej w pocz¹tkowej fazie eksploatacji
(przygotowanie miejsca np. pod zak³ad przeróbczy, zaplecze administracyjno-techniczne
itp.), jak i w trakcie trwania wydobycia. W praktyce zaburzenia gruntowo-glebowe mog¹
przejawiaæ siê jako: osuszenie terenu, zawodnienie, przekszta³cenia chemiczne.

W zwi¹zku z przekszta³ceniami gleb mog¹ byæ rozpatrywane przekszta³cenia szaty
roœlinnej. Oddzia³ywanie na szatê roœlinn¹ mo¿e mieæ charakter bezpoœredni jako mecha-
niczne niszczenie (np. wyr¹b drzew, niszczenie flory w ramach robót przygotowawczych)
lub poœredni, wyra¿aj¹cy siê zniszczeniem i przeobra¿eniem warunków siedliskowych
zbiorowisk roœlinnych w wyniku zmiany warunków wodnych, przekszta³cenia warunków
glebowych, mikroklimatu oraz osiadania py³ów. Docelowo w wyniku przekszta³cenia rzeŸ-
by terenu w trakcie eksploatacji zawodnionych kruszyw naturalnych zmniejszona mo¿e
zostaæ powierzchnia roœlin zbiorowisk l¹dowych na korzyœæ zbiorowisk wodnych. Koñco-
wy rezultat przekszta³ceñ w tym zakresie mo¿e byæ w ostatecznym rozrachunku pozytyw-
ny, o ile obszar poeksploatacyjny zostanie odpowiednio zagospodarowany

Zniszczenie flory poci¹ga za sob¹ zmiany siedlisk zwierz¹t, które z powodu m.in.
ha³asu, zmiany ukszta³towania terenu, braku po¿ywienia przenosz¹ siê na inne obszary.

3.5. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

Prowadzenie eksploatacji kruszyw naturalnych spod wody powoduje, ¿e w procesie
wydobycia i transportu surowca w zasadzie nie wystêpuje problem zapylenia i zanieczysz-
czenia powietrza atmosferycznego. Do niewielkiego zapylenia powietrza mo¿e dochodziæ
jedynie podczas zdejmowania nadk³adu z górnych niezawodnionych partii z³o¿a oraz pod-
czas tworzenia zwa³owisk (dotyczy to jednak tylko dni suchych i wietrznych). Równie¿ za-
gro¿enie powodowane przez silniki maszyn pracuj¹cych na terenie kopalni jest niewielkie
lub nawet nieistotne z uwagi na minimalne natê¿enie ruchu.

Odrêbnym problemem pozostaje emisja py³ów z zak³adów przeróbczych, gdy¿ nie
wszystkie posiadaj¹ urz¹dzenia odpylaj¹ce. Natomiast oddzia³ywanie klimatyczne zbiorni-
ków wodnych na otaczaj¹ce œrodowisko bêdzie przestrzennie znikome, jednak mog¹ siê
czêœciej pojawiaæ mg³y.

3.6. Uci¹¿liwoœæ akustyczna

Generowanie ha³asu zwi¹zanego z eksploatacj¹ kruszywa spod wody ogranicza siê do
terenu u¿ytkownika i mo¿na stwierdziæ, ¿e zagro¿enie ze strony nadmiernego ha³asu w prak-
tyce nie istnieje. Ha³as zwi¹zany z eksploatacj¹ mo¿e byæ uci¹¿liwy przede wszystkim dla
za³ogi pracuj¹cej przy maszynach urabiaj¹cych i ³aduj¹cych. Emisja tego ha³asu na zewn¹trz
kopalni jest zazwyczaj t³umiona przez naturalne ekrany akustyczne, którymi s¹ skarpy wy-
robisk b¹dŸ pasy zieleni.
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3.7. Odpady i ich negatywny wp³yw na œrodowisko przyrodnicze

Odpady górnictwa kruszyw naturalnych to masy ziemne lub inne skalne substancje
sta³e, a tak¿e niebêd¹ce œciekami substancje ciek³e, powstaj¹ce podczas górniczych robót
przygotowawczych, udostêpniaj¹cych i eksploatacyjnych oraz w wyniku przeróbki kopalin,
nieprzydatne w miejscu lub czasie, w którym powsta³y. Specyfika górnictwa kruszyw na-
turalnych polega na wydobyciu surowców skalnych wraz z surowcami towarzysz¹cymi
(zale¿ne jest to od tzw. punktu piaskowego1). Surowce towarzysz¹ce to g³ównie piaski
bêd¹ce nieod³¹cznym sk³adnikiem kopalin, w tym kruszyw naturalnych, które w wyniku
nadmiaru tego piasku oraz ze wzglêdu na brak popytu na niego nie s¹ wykorzystywane. S¹
one gromadzone na zwa³owiskach, stanowi¹c uboczny element procesu wydobywczego,
który mo¿na zaliczyæ czasowo do odpadu. Tego typu „zbêdny” piasek mo¿na wykorzystaæ
na potrzeby w³asne zak³adu, np. ponownie deponowaæ w wyrobiskach dla bie¿¹cego
kszta³towania jego dna (wyp³ycania dna akwenu, wyp³ycania w rejonie planowanych pla¿
czy kszta³towania konturów itp.), do budowy i utwardzania placów, dróg wewnêtrznych,
budowy nasypów lub innych prac porz¹dkowych.

£¹czna analiza informacji na temat wp³ywu eksploatacji kruszyw naturalnych oraz
ocena stanu œrodowiska i dzia³añ w zakresie ochrony œrodowiska pozwala na przeprowadze-
nie relacji interakcji planowanej i prowadzonej eksploatacji oraz si³y potencjalnych oddzia-
³ywañ na œrodowisko przyrodnicze (tab. 1).

Kryterium przyjêtym w tabeli 1 do oceny si³y oddzia³ywañ jest ich wp³yw na analizo-
wane cechy. Wyró¿nia siê:
— oddzia³ywania pozytywne,
— oddzia³ywania negatywne,
— oddzia³ywania zmienne (w niektórych przypadkach korzystne, w innych mniej, lecz

nie zawsze neutralizuj¹ce siê, st¹d te¿ nie zosta³y one okreœlone jako oddzia³ywania
obojêtne, a jako oddzia³ywania z przewag¹ negatywnych lub pozytywnych).

Ponadto w ka¿dym z tych typów oddzia³ywañ wyodrêbnione zosta³y wyp³ywy o ró¿-
nym nasileniu, np. silne, s³abe, przeciêtne. Zestawienie w tabeli 1 polega na przyporz¹dko-
waniu poszczególnych dzia³añ do grup wydzielonych z punktu widzenia kierunku oddzia-
³ywañ i si³y oddzia³ywañ na cechy œrodowiska przyrodniczego. Na przyk³ad przeobra¿enia
œrodowiska na skutek eksploatacji kruszyw naturalnych w zakresie zmian hydrogeologicz-
nych lub utraty obszarów dobrych gleb dla rolnictwa oceniono jako znacz¹ce (du¿e), dla-
tego wp³yw ten zaliczono do oddzia³ywañ negatywnych silnych. Natomiast wp³yw g³ównie
pozytywny o du¿ej sile dotyczyæ bêdzie zmiany warunków hydrologicznych, z którymi wi¹-
¿¹ siê zmiany w zasobach wód powierzchniowych, takie jak pojawienie siê nowych zbior-
ników wodnych. Odpowiednio zrekultywowane i zagospodarowane wyrobiska i tereny po-
eksploatacyjne kruszyw naturalnych mog¹ staæ siê wartoœciowymi obiektami rekreacyjny-
mi, na które spo³eczeñstwo wczeœniej czy póŸniej musia³oby siê zdobyæ, zajmuj¹c pod ich
budowê tereny niezniszczone.
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TABELA 1

Ocena si³y potencjalnych oddzia³ywañ odkrywkowej eksploatacji kruszyw naturalnych
na œrodowisko

Komponenty œrodowiska
przyrodniczego

Cechy œrodowiska
podlegaj¹ce potencjalnym

wp³ywom

Si³a oddzia³ywañ

bardzo
silne silne przeciêtne s³abe

Z
as

ob
y

pr
zy

ro
dn

ic
ze

RzeŸba terenu ukszta³towanie terenu –

Krajobraz ogólna jakoœæ krajobrazu
(wizualno-estetyczna) +

Warunki
hydrogeologiczne

iloœæ wód (zasoby wodne) –

jakoœæ wód �

Warunki
hydrologiczne

iloœæ wód (zasoby wodne) �

jakoœæ wód +

Fauna

stopieñ izolacji i fragmentacji
populacji gatunków �

zniszczenie i przeobra¿enie
warunków siedliskowych
gatunków

�

Flora

powierzchnia pokryta
roœlinnoœci¹ +

sk³ad gatunkowy �

zniszczenie i przeobra¿enie �

Gleby
zmiana przeznaczenia gleby �

utrata obszarów gleb
dla rolnictwa –

Powietrze
i klimat jakoœæ powietrza �

Zasoby kruszyw
naturalnych zu¿ycie surowców –

Objaœnienie kierunków oddzia³ywañ:

– — oddzia³ywanie negatywne

+ — oddzia³ywanie z przewag¹ negatywnych

� — oddzia³ywanie zró¿nicowane

� — oddzia³ywanie pozytywne

� — oddzia³ywanie z przewag¹ pozytywnych

W œwietle powy¿szych uwarunkowañ problematykê ochrony terenów górniczych kru-
szyw naturalnych nale¿y rozpatrywaæ w nastêpuj¹cych aspektach:
— okreœlenie potencjalnych oddzia³ywañ oraz ich si³y,
— przedsiêwziêcie niezbêdnych œrodków koniecznych do minimalizowania niepo¿¹da-

nych skutków w œrodowisku,
— podjêcie dzia³añ rewitalizacyjnych w stosunku do przekszta³conych terenów.
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4. Podsumowanie

Ocena wp³ywu na œrodowisko ma na celu zrozumienie konsekwencji dla œrodowiska
planowanego lub prowadzonego przedsiêwziêcia górniczego i zwi¹zanej z nim dzia³alnoœci.
Konsekwencje oraz pozytywny lub negatywny wp³yw dzia³añ ocenia siê nie tylko z punktu
widzenia œrodowiska, ale tak¿e od strony technicznej, finansowej i spo³eczno-ekonomicz-
nej. Z uwagi na niewymiernoœæ cech œrodowiskowych, skutki dla œrodowiska ocenia siê za-
równo pod wzglêdem iloœciowym, jak i jakoœciowym.

Do specyficznych celów oceny wp³ywu dzia³alnoœci eksploatacyjnej dla œrodowiska
nale¿y:

— przeprowadzenie analizy konsekwencji eksploatacji kopalin oraz nakreœlenie alterna-
tywnych wariantów dla danego terenu,

— zrozumienie zakresu skutków planowanego i prowadzonego wydobycia dla œrodowiska
przyrodniczego ,

— okreœlenie œrodków z³agodzenia negatywnych skutków i ewentualnego wzmocnienia
oddzia³ywañ pozytywnych,

— przeprowadzenie jakoœciowej i iloœciowej oceny wp³ywu na œrodowisko,
— uwzglêdnienie w planach wymogów prawnych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy oddzia³ywania eksploatacji kruszyw natural-
nych na œrodowisko zauwa¿a siê, i¿ obecnie wp³yw dzia³alnoœci górniczej obejmuje w za-
sadzie wszystkie elementy œrodowiska bêd¹ce w zasiêgu oddzia³ywania terenu górniczego.
Negatywny wp³yw górnictwa kruszyw naturalnych wyra¿a siê przede wszystkim poprzez
znaczn¹ ingerencjê w ukszta³towanie powierzchni terenu z uwagi na koniecznoœæ wydoby-
cia kopaliny ze z³o¿a i przemieszczenia ska³ nadk³adowych. Nale¿y zatem prowadziæ eks-
ploatacjê, uwzglêdniaj¹c równoczeœnie mo¿liwoœæ prowadzenia rekultywacji, zapewniaj¹c
bezpieczne ukszta³towanie skarp przy zbiornikach wodnych itp. Zmiana ukszta³towania
terenu zwi¹zana jest z powstaniem zbiorników wodnych w dotychczasowym krajobrazie,
a tym samym dotyczy zmian stosunków wodnych zarówno pod wzglêdem jakoœciowym,
jak i iloœciowym. Destrukcyjny proces prowadzenia eksploatacji widoczny jest równie¿
w zakresie przekszta³ceñ gruntowo-glebowych w wyniku zdjêcia pokrywy glebowej pod-
czas prac udostêpniaj¹cych. Z kolei wraz ze zmianami warunków glebowych nastêpuj¹
zmiany, zniszczenie i przeobra¿enie warunków siedliskowych ró¿nych gatunków roœlin.
Zniszczenie szaty roœlinnej przyczynia siê do zmiany siedlisk zwierz¹t, które emigruj¹ na
inne obszary.

Jak widaæ, oddzia³ywanie górnictwa odkrywkowego kruszyw naturalnych stanowi ci¹g
elementów powi¹zanych ze sob¹ ³añcuchowo. Naruszenie jednego komponentu œrodowiska
przyczynia siê do powstania i ingerencji w œrodowisko innych czynników maj¹cych cha-
rakter niszcz¹cy. Oddzia³ywanie eksploatacji odkrywkowej na œrodowisko zale¿y zatem
zarówno od techniki i technologii robót górniczych, warunków naturalnych otoczenia, jak
i wra¿liwoœci poszczególnych sk³adników œrodowiska na ró¿ne formy oraz nasilenia wp³y-
wów eksploatacji.
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