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WPŁYW GÓRNICTWA SKALNEGO NA ŚRODOWISKO
PRZYRODNICZE NA PRZYKŁADZIE OKOLIC KRAKOWA
Wstęp
Eksploatacja zwięzłych surowców skalnych wywołuje przekształcenia środowiska przyrodniczego, zaznaczające się, szczególnie w początkowej fazie, najwyraźniej w krajobrazie. Okolice Krakowa, szczególnie w swej zachodniej części
należą do obszarów o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowo-kulturowych.
Znajdują się tutaj duże tereny wchodzące w skład Zespołu Jurajskich Parków
Krajobrazowych, które w celu zachowania najbardziej cennych zasobów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych obejmują prawną ochroną część Wyżyny
Krakowsko-Częstochowskiej. W ostatnich latach tereny te stanowią zaplecze
rekreacyjno-turystyczne oraz dydaktyczno-naukowe dla pobliskich aglomeracji.
Równocześnie od wieków prowadzona jest w tym regionie eksploatacja wapieni oraz skał wylewnych, wykorzystywanych dla budownictwa i drogownictwa. Po
zakończeniu eksploatacji pozostają wyrobiska, zajmujące duże powierzchnie, będące
nieużytkami poprzemysłowymi. Dotychczas użytkownicy złóż zwięzłych surowców
skalnych mieli obowiązek prowadzić po zakończeniu eksploatacji rekultywację wyrobisk. Z braku lub oszczędności środków rekultywację przeprowadzano najczęściej
w formie zalesień, pozostawiając po swej działalności zarośnięte zagłębienia. Tymczasem te nieużytki, szczególnie w badanym obszarze, mogą być zrekultywowane
i zagospodarowane zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym i uwarunkowaniami
przyrodniczymi, stanowiąc atrakcję antropogeniczną. Wybór sposobu i kierunku
zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych to zagadnienie niezwykle istotne, już od momentu dokumentowania złóż. Zgodnie z obowiązującymi zasadami
zrównoważonego rozwoju rekultywacja i zagospodarowanie wyrobisk powinny
uwzględniać uwarunkowania przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne.
Ogólna charakterystyka okolic Krakowa
Okolice Krakowa, w których prowadzona jest eksploatacja zwięzłych surowców skalnych, obejmują według klasyfikacji Kondrackiego (1998) część Wyżyny
Śląsko-Krakowskiej (341) o urozmaiconej rzeźbie, w postaci różnych form skalnych
oraz głęboko wciętych dolinek, reprezentowaną przez fragment Wyżyny Olkuskiej
(341.32), trzeciorzędowe zapadlisko tektoniczne w postaci Rowu Krzeszowickiego (341.33) i zrąb tektoniczny pod nazwą Garbu Tenczyńskiego (341.34). Przedłużeniem Garbu ku wschodowi są zrębowe wzgórza na terenie Krakowa m.in.
Sowiniec, Wzgórza Tynieckie, Wawel, Skałka, Krzemionki, zaliczane do Bramy
Krakowskiej (512.3), Obniżenia Cholerzyńskiego (512.32) i Pomostu Krakow418

skiego (512.33). Całość charakteryzuje skomplikowana budowa geologiczna. Spod
wapieni górnojurajskich wyłaniają się skały dewońskie, karbońskie oraz permskie
(wulkaniczne – porfiry i melafiry oraz tufy porfirowe). Na stokach zalega less, a
w obniżeniach iły mioceńskie, przykryte utworami czwartorzędowymi, wśród
których przepływa Wisła.
Sieć wód powierzchniowych omawianego obszaru jest dość gęsta (0,3-1 km/km2)
i obejmuje lewobrzeżne dopływy Wisły. Oprócz nich występuje wiele cieków
okresowych, co związane jest z krasowym charakterem rzeźby. W kształtowaniu
stosunków hydrogeologicznych ważną rolę odgrywa poziom wód jurajskich o
największym rozprzestrzenieniu i dużych zasobach. Ponadto wody podziemne
występują w osadach kredowych oraz czwartorzędowych.
Pod względem szaty roślinnej, obszar badań obejmuje najcenniejsze i najbardziej wartościowe florystycznie fragmenty Wyżyny, podlegające prawnej ochronie
w Zespole Jurajskich Parków Krajobrazowych i licznych rezerwatach.
Charakterystyka surowcowa okolic Krakowa
W omawianym obszarze największe znaczenie surowcowe mają wapienie
różnych ogniw litostratygraficznych, dolomity dewońskie, skały wulkaniczne
(porfiry, melafiry, diabazy i tufy porfirowe). Te ostatnie odsłaniają się w okolicy
Krzeszowic, Frywałdu, Zalasu i Niedźwiedziej Góry w postaci różnego kształtu i
rozmiarów intruzji. Eksploatowane są w wielopoziomowych, stokowo-wgłębnych
kamieniołomach dla potrzeb drogownictwa, dawniej także budownictwa.
Wapienie jurajskie – to najniżej w profilu leżące wapienie płytowe, drobno
uławicone, z dużą ilością skamieniałości (zwłaszcza amonitów) i najmniejszą odpornością na wietrzenie i erozję. Ponad nimi lub sąsiadująco leżą wapienie skaliste
pozbawione uławicenia, o gruzłowatej strukturze, niewielkiej ilości skamieniałości, znacznej twardości i zwięzłości. Cechy te decydują o ich roli w kształtowaniu
rzeźby badanego obszaru. Najwyżej w profilu są usytuowane wapienie uławicone,
z konkrecjami krzemionkowymi oraz skamieniałościami. Eksploatowane one były
w licznych wyrobiskach w samym Krakowie (Krzemionki, kamieniołom Liban,
Zakrzówek) oraz na zachód od niego (Tyniec, Rząska, Mydlniki, Zabierzów, Nielepice, Nawojowa Góra itp.).
W okolicy Dębnika eksploatowane są od wieków wapienie dewonu jako
tzw. marmury dębnickie, barwy czarnej, z licznymi jasnymi żyłkami kalcytu oraz
szczątkami organicznymi, łatwo polerujące się i stąd mające zastosowanie jako
różnorodne elementy dekoracyjne wnętrz kaplic, kościołów i obiektów świeckich,
nie tylko w Polsce, ale i na Węgrzech oraz Austrii. Aktualnie, mimo posiadanych
udokumentowanych zasobów, żadne z tych złóż nie jest eksploatowane. Znaczenie surowcowe, głównie dla hutnictwa, a obecnie drogownictwa i rolnictwa mają
wapienie karbonu, eksploatowane w Czatkowicach oraz dolomity dewońskie w
Dubiu dla potrzeb drogownictwa (ryc. 1).
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Rys. 1. Zarys budowy geologicznej okolic Krakowa (Gradziński 1972)
Fig. 1. Layout of the geological structure of the Cracow vicinity (Gradziński 1972)
Objaśnienia: 1 – miocen; 2 – kreda; 3 – jura górna; 4 – jura dolna i środkowa; 5 – trias;
6 – tufy permskie; 7 – permskie skały magmowe; 8 – permskie skały osadowe; 9 –
karbon; 10 – dewon; 11 – uskoki; 12 – kamieniołomy czynne; 13 – kamieniołomy
nieczynne.

Wpływ górnictwa skalnego na środowisko
Eksploatacja zwięzłych surowców skalnych wpływa przede wszystkim na przekształcenia krajobrazu (Bogdanowski 1985; Chwastek, Wacław 1992). Jest to efekt
występujący najwcześniej i postrzegany negatywnie, jako tzw. „rana w krajobrazie”,
a potęgowany bardzo często niewłaściwie prowadzoną gospodarką. Wyrobiska
stokowo-wgłębne, jedno lub wielopoziomowe zajmują stosunkowo niewielką
powierzchnię obszaru górniczego (4-70 ha max.). Pozostałą powierzchnię zajmuje
zaplecze administracyjno-techniczne samego zakładu wydobywczego oraz zakładu wstępnej przeróbki skał (Czatkowice, Zalas). Z przekształceniem krajobrazu
związana jest także degradacja szaty roślinnej oraz gleby. Na omawianym obszarze,
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tereny zajęte przez wyrobiska wraz z zapleczem, to użytki rolne, z glebami klas
głównie IV-VI oraz pastwiska i lasy, a także obszary nieużytków (tab. 1)
W kamieniołomach obszaru badań prowadzona jest działalność od lat
międzywojennych, a największe w nich wydobycie, a jednocześnie natężenie
degradacji środowiska, obejmuje lata siedemdziesiąte XX w. (1 mln ton/rok). Są
to kamieniołomy posiadające zezwolenie na eksploatację do czasu wyczerpania
udokumentowanych zasobów, czyli do około 2010 r.
Oprócz przekształceń krajobrazu, szaty roślinnej i gleby oraz zmniejszenia
bezpowrotnie zasobów surowców mineralnych, górnictwo oddziałuje również
na powietrze atmosferyczne. Zanieczyszczenia te dotyczą obszaru samego wyroTab. 1. Złoża zwięzłych surowców skalnych okolicy Krakowa
wg Bilans...2000;Wytyczne...1991
Tab. 1. Deposits of compact rock materials in the vicinity of Cracow

Objaśnienia: E – eksploatowane; P – zasoby rozpoznane wstępnie (kat. C2);
R – zasoby rozpoznane szczegółowo (kat. A+B+C1); Z – eksploatacja zaniechana;
klasa B – eksploatacja konfliktowa (ograniczenia dotyczą np. głębokości wyrobiska,
zagospodarowania części złoża z uwzględnieniem ochrony gleb i krajobrazu);
klasa C – eksploatacja bardzo konfliktowa (eksploatacja niewskazana ze względu
na znaczne zagrożenie wartości środowiska i krajobrazu)
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biska, a powstają w trakcie strzelania (zwykle raz na dzień, kilkanaście minut).
Stężenie emitowanych pyłów nietoksycznych (0,0124 mg/m3) i SO2 (0,0347 mg/
m3) nie przekracza norm dopuszczalnych dla obszarów chronionych, w których
znajdują się wyrobiska. Podobnie jest z opadem pyłu, który np. w Zalasie wynosi
247 t/km2/rok i nie przekracza dopuszczalnych norm.
Eksploatacja prowadzona w wymienionych kamieniołomach jest eksploatacją suchą, gdyż odbywa się powyżej zwierciadła wód gruntowych. Czasami tylko
najniższy poziom powoduje naruszenie stosunków wodnych i wystąpienie tzw.
leja depresji, obejmującego obszar nie wykraczający poza granice terenu górniczego (np. w Zalasie 750 m). Zagrożone mogą być jedynie wody powierzchniowe,
np. cieki przepływające w pobliżu, do których odprowadzane są ścieki zanieczyszczone mechanicznie z zakładów przeróbczych. Nie jest to groźne zanieczyszczenie,
gdyż zawiesina skalna osadza się na dnie osadników, do których kierowane są wody
z zakładów przeróbczych.
Z eksploatacją związany jest także hałas (strzelanie MW i praca urządzeń
mechanicznych np. spychaczy, ładowarek, wiertnic itp.) i rozrzut odłamków
skalnych (szkody górnicze). Pomiary hałasu prowadzone np. w Zalasie wykazały,
że nawet w nocy nie przekracza on poziomu dopuszczalnego i ogranicza się tylko do czasu pracy urządzeń lub strzelania. Rozrzut odłamków skalnych jest też
niewielki (200-300 m). Ponadto kamieniołomy w okolicach Krakowa znajdują się
na wzniesieniach i z dala od domów mieszkalnych.
Zakłady przeróbcze (wstępnej przeróbki), istniejące przy kamieniołomach,
tylko w niewielkim stopniu wpływają negatywnie na środowisko atmosferyczne i
wodne. Przeróbka polega w nich na kruszeniu i sortowaniu materiału (najczęściej
w dwu fazach) w pomieszczeniach zamkniętych, wyposażonych w urządzenia
hermetyczne i odpylające. Największe zagrożenie dla czystości powietrza stwarza
załadunek i przewóz najdrobniejszych frakcji materiału skalnego, który może pylić
(szczególnie w suche, wietrzne dni i przy otwartym transporcie). Pylenie może także
następować z niezabezpieczonych zwałowisk odpadów, ale ma ono zasięg lokalny.
Uwarunkowania sozologiczne eksploatacji zwięzłych surowców skalnych
Eksploatacja zwięzłych surowców skalnych powinna wynikać po pierwsze,
z uwarunkowań przyrodniczych i prawnych, a po drugie, z analizy warunków
geologiczno-górniczych ich eksploatacji, istniejących i potencjalnych zagrożeń poszczególnych komponentów środowiska oraz wyceny ekonomicznej strat i zysków.
Okolice Krakowa, jak wynika z powyższych rozważań, należą do obszarów
cennych przyrodniczo, objętych prawną ochroną w postaci Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, rezerwatów oraz punktów węzłowych systemu ECONET-PL
(o znaczeniu międzynarodowym i krajowym). W obszarach takich zakazana jest
działalność górnicza, tak podziemna, jak i odkrywkowa, działalność przemysłowa
uciążliwa dla środowiska oraz inne działania, mogące powodować przekształcenia
poszczególnych jego komponentów. Ograniczenia prawne dotyczące prowadzenia
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działalności wydobywczej odnoszą się do obiektów mających powstać. Nie obejmują
one działań w wyrobiskach już istniejących (tab. 1). Tutaj działalność wydobywcza
może być kontynuowana w granicach istniejących terenów i obszarów górniczych,
do wyczerpania się udokumentowanych zasobów. Działalność ta powinna być
prowadzona ze szczególna ostrożnością, aby przekształcenia komponentów środowiska były minimalne.
W okolicach Krakowa wszystkie kamieniołomy eksploatujące zwięzłe surowce
skalne zostały zaklasyfikowane zgodnie z zaleceniami Komisji Zasobów Kopalin
(Wytyczne... 1991) do odpowiednich klas konfliktu złóż ze środowiskiem (tab. 1).
W większości złoża te mają klasę B (złoża konfliktowe) tzn. eksploatacja powinna
być w nich prowadzona ze szczególną ostrożnością, a celowość jej kontynuacji
wymaga szczegółowej analizy ekonomicznej, także z punktu widzenia ochrony
środowiska, a nie tylko wymiernych zysków finansowych. Należy przy tym zaznaczyć, że przy ustanawianiu klas konfliktów kierowano się wyłącznie położeniem
złóż w stosunku do obszarów prawnie chronionych. Nie została dla żadnej klasyfikacji konfliktowości wykonana szczegółowa analiza wszystkich strat i zysków,
i nie uwzględniono w niej także unikatowości (wartości) samych zasobów kopalin.
Uwzględniając warunki geologiczno-górnicze, zasoby oraz jakość występujących w tym obszarze zwięzłych surowców skalnych, a także stale rosnące zapotrzebowanie na nie, szczególnie w drogownictwie i budownictwie, koszty transportu
z innych odległych miejsc wydobycia, działalność niniejszą, według mnie, należałoby prowadzić nadal. Uwzględnić jednak należy wszystkie za i przeciw i przeanalizować otrzymane wyniki. Biorąc pod uwagę także wzrost świadomości ekologicznej
społeczeństwa, odnośnie do wartości posiadanych zasobów środowiska i potrzeb
racjonalnego nimi gospodarowania, w myśl zasad ekorozwoju, działalność wydobywczą zwięzłych surowców skalnych w okolicach Krakowa należy kontynuować.
Podsumowanie
Przekształcenia środowiska, a szczególnie krajobrazu, można minimalizować
lub eliminować poprzez dobór odpowiedniej metody rekultywacji oraz sposobu
zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych. Powstaną wtedy nowe, antropogeniczne formy, wkomponowane w krajobraz, które będą stanowić atrakcję
danego obszaru i podnosić lub utrzymywać walory środowiska przyrodniczego
(Pietrzyk-Sokulska 1997, 1999). Sposób rekultywacji i zagospodarowania wyrobisk
opracowywany jest na różnych etapach działalności wydobywczej (Dziewański,
Pietrzyk-Sokulska 1989), poczynając od prac geologiczno-rozpoznawczych, poprzez
dokumentowanie złóż w kategoriach wyższych (C1, B, A), dla których wymaga się
prowadzenia systematycznych badań właściwości skał płonnych dla celów rekultywacji, po wydanie koncesji na eksploatację złóż, zawierającej założenia do projektu
ich zagospodarowania oraz oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze wydobycia i przeróbki. W ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym i ochronie gruntów rolnych i leśnych (Jerzmański 1999) są rozporządzenia dla użytkowników złóż,
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dotyczące obowiązku wykonywania na bieżąco rekultywacji terenów przekształconych przez górnictwo i przywracania im wartości użytkowej, nie zawsze zgodnej
z pierwotnym charakterem.
Proponowane dotychczas kierunki zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych nie uwzględniają możliwości stwarzanych przez wyrobiska, przez co
nie przyczyniają się do poprawy stanu poszczególnych komponentów środowiska.
Wnikliwa analiza warunków geologiczno-górniczych zalegania złóż, w powiązaniu
z elementami środowiska przyrodniczego wokół wyrobisk górniczych, pozwala
na odmienne, ale właściwe jego zagospodarowanie, wskazując jednocześnie ograniczenia prowadzenia takiej, a nie innej gospodarki (Sroga i in. 1998).
W okolicy Krakowa, ze względu na walory przyrodniczo-krajobrazowo- kulturowe, najlepszym sposobem minimalizacji przekształceń środowiska wywołanych
przez górnictwo skalne, jest wykorzystanie powstałych nieużytków poeksploatacyjnych na cele rekreacyjno-sportowe (duże wyrobiska, blisko dróg lub szlaków
komunikacyjnych) oraz dydaktyczno-naukowe (wyrobiska mniejsze, ale o ciekawej,
wyeksponowanej historii geologicznej) lub gospodarcze (wyrobiska mniejsze,
suche, blisko dróg lub obszarów zurbanizowanych). Inwencja należy do architektów krajobrazu, miejscowych władz samorządowych i społeczności, świadomych
posiadanych walorów i umiejących wykorzystać je zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju tzn. integrując aspekty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.
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INFLUENCE OF ROCK MINING ON THE NATURAL ENVIRONMENT
IN THE CRACOW VICINITY
Summary
Rock mining in the vicinity of Cracow has developed over many centuries
and many traces of such activity in the form of abandoned hillside excavations
are known. Some of them have become overgrown with bushes, some are utilized
as sport fields, warehouse grounds or are filled up with rubbish (so-called wild
rubbish dumps). The rock material exploited in quarries near Cracow consists
mainly of limestone, but also of porphyry and diabase utilized in the building industry, road construction, and metallurgy. At present, especially west of Cracow,
there are many excavations, sometimes of great volume, where Carboniferous
and Jurassic limestone and also porphyry and diabase are exploited. These excavations are situated in the area of the Jurassic Landscape Parks or close to them.
Exploitation performed in these excavations has a negative effect on particular
components of the environment, transforming them, sometimes irreversibly.
Therefore, choice of the method of reclamation and of utilization of these excavations after termination of the exploitation is an essential matter.
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