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Zarys treści: Od lat 80. XIX w. nastąpił gwałtowny rozwój przemysłu i transportu w Bonarce.
Oddziaływanie antropogeniczne doprowadziło do całkowitego przekształcenia środowiska
i jego skażenia metalami ciężkimi oraz fluorem. Po częściowej rekultywacji terenów poprzemysłowych największym zagrożeniem dla środowiska stał się rozwój infrastruktury drogowej
oraz zanieczyszczenia i hałas komunikacyjny.
Słowa kluczowe: zanieczyszczenie środowiska, Zakłady Chemiczne „Bonarka”, Bonarka City
Center, Kraków.
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Wprowadzenie
Oddziaływanie antropogeniczne stanowi istotny czynnik kształtujący środowisko
przyrodnicze. Pod tym pojęciem należy rozumieć „każdy świadomy lub nieświadomy,
celowy lub przypadkowy, bodziec pochodzący ze społeczeństwa ludzkiego, wywołujący
reakcję ze strony środowiska przyrodniczego” (Richling, Solon 1998, 129). Do oddziaływania na środowisko zalicza się także wpływ na zdrowie ludzi (Ustawa z dnia 27 kwietnia…
2001). Warto zauważyć, że działalność człowieka dla przyrody może być zarówno negatywna (np. zabudowanie terenu, zanieczyszczenie powietrza itp.), jak i pozytywna (np.
rekultywacja terenu). Obszary cenne pod względem walorów przyrodniczych niekiedy
obejmuje się prawną ochroną, która ma zapewnić zmniejszenie antropopresji.
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja kierunków oddziaływania antropogenicznego na środowisko przyrodnicze Bonarki w Krakowie. Szczególnie uwzględnia się
znaczenie rozwoju przemysłu i transportu. Poruszone zagadnienia dotyczą głównie zmian,
jakie zaszły od lat 80. XIX w., w tym dokonaną niedawno rekultywację tego obszaru Krakowa, a także prognozy zmian antropogenicznych, jakie mogą wystąpić w przyszłości.
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Bonarka jest położona w Krakowie na prawym brzegu Wisły, u zbiegu trzech
dzielnic – Podgórza Duchackiego, Łagiewnik-Borka Fałęckiego i Podgórza, w rejonie
ul. Kamieńskiego i Turowicza. Z uwagi na brak w literaturze naukowej dostatecznej
informacji o przebiegu granic administracyjnych dawnej jednostki osadniczej o tej nazwie, obszar badań utożsamiono głównie z terenem dawnych Zakładów Chemicznych
„Bonarka” (obecnie zajętym przez inwestycję Bonarka City Center) i najbliższą ich
okolicą, czyli np. terenem Cegielni „Bonarka”, rezerwatem przyrody „Bonarka” itp.
(ryc. 1). W szczególności postanowiono przedstawić wpływ dwóch zakładów przemysłowych – nieistniejącej już fabryki nawozów sztucznych oraz działającej nadal cegielni.

Ryc. 1. Położenie obszaru badań
1 – obszar badań, 2 – granica dzielnicy, 3 – linia kolejowa, 4 – główne ulice, 5 – główne rzeki, 6 – nazwa
ulicy, 7 – nazwa dzielnicy, 8 – I – rezerwat przyrody „Bonarka”, II – Cegielnia „Bonarka”, III – Zakłady
Chemiczne „Bonarka”

Figure 1. Location of the study area
1 – study area, 2 – district boundary, 3 – railway line, 4 – main streets, 5 – main rivers, 6 – street name,
7 – district name, 8 – I – ‘Bonarka’ nature reserve, II – ‘Bonarka’ brickyard, III – ‘Bonarka’ Chemical
Plant
Źródło: opracowanie własne.
Source: author’s study.
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W celu wyczerpującego przedstawienia problematyki działalności człowieka na
środowisko przyrodnicze posłużono się wynikami badań z różnych dziedzin nauki,
głównie z ekologii, sozologii i chemii. Zaprezentowano także własną analizę hydrochemiczną wód stawów powyrobiskowych znajdujących się w pobliżu Bonarka City
Center i nieistniejących już osadników. Z uwagi jednak na ograniczone możliwości
badawcze wyniki składu chemicznego wód powierzchniowych należy traktować jedynie
jako orientacyjne. Dokonano bowiem tylko jednorazowego poboru próbek w strefie
przybrzeżnej w dniu 17 listopada 2006 r. w godzinach od 10:30 do 13:30, po okresie
trzech dni bezdeszczowych. Oznaczenia wybranych jonów z uzyskanych próbek
wykonała pani Barbara Jaszczyńska w laboratorium Instytutu Geografii i Gospodarki
Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardziej miarodajne wyniki uzyskanoby,
gdyby badanie przeprowadzono przynajmniej dwukrotnie, a próbki pobrano na różnych
głębokościach. Dodatkowo w terenie kilkakrotnie zmierzono odczyn i przewodność
elektryczną wód stawów, a osadników – jeden raz.

Zarys charakterystyki środowiska przyrodniczego Bonarki
i jej okolic
Obszar badawczy znajduje się, według podziału fizycznogeograficznego Kondrackiego (2002), w makroregionie Bramy Krakowskiej (512.3), głównie w mezoregionie
Pomostu Krakowskiego (512.33), w skład którego wchodzą Krzemionki Podgórskie.
Krzemionki Podgórskie pod względem geologicznym należą do monokliny
śląsko-krakowskiej, będącej w obrębie zapadliska przedkarpackiego. Do najstarszych
utworów w tym rejonie zalicza się wapienie górnojurajskie, występujące m.in. w Lasku Bonarka oraz kamieniołomie na Bonarce, w którym również znajdują się margle
senońskie (Szczepańska 2005a,b). W 1961 r. w części tego kamieniołomu położonej
na północ od ul. Kamieńskiego, o powierzchni 2,29 ha, utworzono rezerwat przyrody
nieożywionej „Bonarka”. Ochroną objęto obszar, na którym widoczne są uskoki, powierzchnia abrazyjna, a także odsłonięcia utworów jury, kredy i trzeciorzędu (Zarządzenie Ministra Leśnictwa… 1961). Na południe od dzisiejszego Bonarka City Center
występuje złoże iłów mioceńskich (Rutkowski 1993). Jakość kopaliny obniżają margle
oraz przerosty gipsu (Szczepańska 2005b). Na pozostałym obszarze występują utwory
czwartorzędowe (Szczepańska 2005a).
Krzemionki Podgórskie stanowią najbardziej na południe wysunięty fragment
Wyżyny Krakowskiej (izolowane zręby Bramy Krakowskiej), a pozostały fragment należy do Wysoczyzny Krakowskiej. Obszar Bonarka City Center jest położony w dolinie,
od której na północ i południe rozciągają się wzniesienia. Najwyższą ich kulminacją
na północy jest Kopiec Krakusa (269,3 m n.p.m.), a na południu góra Madera (260,7
m n.p.m.), leżąca w obrębie Pagóra (Garbu) Łagiewnickiego (Tyczyńska 1974).
W Bonarce, jak i w całym Krakowie, klimat jest kształtowany głównie przez masy
powietrza polarnego morskiego (65% dni w roku), a w mniejszym stopniu – polarnego
kontynentalnego (Hess 1974). Na całym obszarze przeważają wiatry zachodnie, południowo-zachodnie i wschodnie (Lewińska 1988). Średnia roczna temperatura wynosi
około 8°C, a opady wynoszą średnio w roku około 700 mm (Hess 1974).
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Obecnie na terenie Bonarki nie występują znaczące cieki wodne. Jedynie u podnóża
północnego stoku góry Madera wypływa ciek, który wpływa do rowu melioracyjnego
odprowadzającego nadmiar wody ze stawu powstałego po wyrobisku iłów trzeciorzędowych na obszarze górniczym Bonarka-Łagiewniki. Na tym terenie w wyniku eksploatacji
surowców mineralnych (iłów i glin ceramicznych) utworzyły się zagłębienia, które wypełniły się wodą, tworząc sztuczne zbiorniki wodne (Prognoza oddziaływania… 2005).
Zwierciadło wód podziemnych zalega na głębokości do 2 m p.p.t., z wyjątkiem
stoków, gdzie zalega głębiej (do 5 m p.p.t.), a w okolicach góry Madery nawet poniżej
5 m p.p.t. (Dynowski 1988).
Gleby Bonarki i jej okolic są głównie antropogeniczne. Dominują tutaj gleby
zmienione przez przemysł, urbanoziemne oraz ogrodowe. Część omawianego obszaru
w ogóle pozbawiona jest gleb. Jedynie w części, gdzie znajdują się Krzemionki Podgórskie, wyróżnia się rędziny właściwe i brunatne wykształcone na podłożu węglanowym
oraz gleby brunatne właściwe i wyługowane (Skiba i in. 2008).
Obszar Bonarki według podziału geobotanicznego Szafera i Pawłowskiego głównie
zaliczany jest do krainy Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, obejmującej Krzemionki Podgórskie. Naturalne zbiorowiska roślinne nie przetrwały jednak do dzisiejszych czasów
na skutek synantropizacji szaty roślinnej (Kornaś, Medwecka-Kornaś 1974). Obecnie
zalesienie po obu stronach ul. Kamieńskiego jest wynikiem nasadzeń rozpoczętych
w latach 30. XX w. (Przegon 2004). Las ten należy do typu mieszanego, w którego skład
gatunkowy wchodzą: sosna, świerk, modrzew, brzoza, kasztanowiec itp. Nosi on nazwę
Parku (Lasku) Bonarka (Torowska 2001) lub też „Lasku na Bonarce” (Szczepańska
2005a). Okolica Krzemionek Podgórskich cechuje się dużą bioróżnorodnością zarówno
w szacie roślinnej, jak i świecie zwierzęcym. Podczas badań przeprowadzonych w 2004 r.
przez J. Guzika i A. Pacynę (2005) stwierdzono występowanie roślin chronionych (skrzyp
olbrzymi, kruszczyk błotny) oraz cennych przyrodniczo (goździk kropkowany, złoć żółta,
psianka słodkogórz itp.). Bonarka jest także miejscem lęgu i rozrodu wielu gatunków
zwierząt. Spośród nich na uwagę zasługują przedstawiciele awifauny. Szczególnie duże
znaczenie dla bioróżnorodności mają stawy. Gniazdują tam ptaki, jak np. czapla bączek
wpisana do Czerwonej Księgi gatunków zagrożonych, perkoz dwuczuby, perkozek,
trzciniak, trzciniczek, łozówka, strumieniówka, świerszczak itd. Na łąkach położonych
na południe i wschód od zbiorników wodnych stwierdzono występowanie gąsiorka,
ptaka zaliczanego do gatunków zagrożonych w skali Europy i wymienionych w tzw.
Dyrektywie Ptasiej, opublikowanej przez Radę Europy (Walasz 2005).
Rezerwat przyrody „Bonarka” i okolice stawów są zamieszkiwane przez płazy
będące pod ochroną (żaba wodna, żaba trawna, żaba moczarowa, ropucha zielona,
ropucha szara, traszka zwyczajna). Gady reprezentują tylko dwa prawnie chronione
gatunki – zaskroniec zwyczajny i jaszczurka zwinka (Zyśk 2005).

Rozwój działalności antropogenicznej w Bonarce
W średniowieczu przez omawiany obszar przepływał potok Bodnarka (mający
kilka innych nazw, jak np. Budnarka, Bonarka itp.), wówczas wpadający do Wisły
(Zakazimierki), a mający ujście w Zabłociu. W jego okolicy rozwijało się osadnictwo
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wiejskie, którego początki sięgają głównie XIV w. – Wola (Wola Rymkowa, później
nazwana Duchacką), Janowa Wola i Łagiewniki (Przegon 1999). Z kolei wieś Bonarka
(nazwa od potoku Bodnarka) na pewno istniała na początku XVI w., kiedy weszła ona
w posiadanie Jana Bonera. Dzięki nowemu właścicielowi powstała papiernia, a tym
samym pierwszy zakład przemysłowy w tym miejscu. W 1576 r. zlokalizowano również
w okolicy staw rybny, a rok później przystąpiono do budowy wodociągu, który miał
dostarczać wodę z Bonarki do Kazimierza (Adamczewski 1996). Jeszcze wcześniej zaczęto pozyskiwać surowce mineralne (wapień) w Krzemionkach Podgórskich, głównie
w północnej ich części (Szczepańska 2005b) oraz przy dzisiejszej ul. Kamieńskiego
(Firlet 1998).
Kolejny okres wzmożonej antropopresji przypada na drugą połowę XIX w. Początkowo był on związany z rozwojem Twierdzy Kraków i budową w latach 1854–1856
dwóch szańców (nr 21 i 22), które następnie połączono kurtyną (Żółciak 2005).
Następnie krajobraz Bonarki uległ znacznemu przekształceniu w latach 80. XIX w.
Zmieniono dwukrotnie bieg potoku Bodnarka (Bonarka), który stał się dopływem Wilgi,
m.in. z uwagi na budowaną linię kolejową z Krakowa do Skawiny (Przegon 1999). Nowe
połączenie kolejowe uruchomiono w 1884 r., wraz ze stacją Podgórze Bonarka, później
nazwaną Kraków-Bonarka (Żółciak 2005). Rok później zaczął funkcjonować kamieniołom
na Bonarce, zlokalizowany w pobliżu szańca nr 22. Wydobywanie margli senońskich
kontynuowano do 1929 r. Drugi kamieniołom znajduje się między ul. Puszkarską
a Kamieńskiego – w przeszłości pozyskiwano tam wapień (Szczepańska 2005b).
W tym okresie powstała także cementownia w Bonarce (Fabryka Portland-Cementu Bernarda Libana, potem Bernard Liban i Ska Fabryka Portland-Cementu
i wapna hydraulicznego). Rok jej założenia jest różny w poszczególnych źródłach – podaje się rok 1884, 1886, 1888 i 1889. Z czasem zakład rozwijał produkcję, zmieniał swoją
technologię i rozrastał się przestrzennie. Roczna zdolność produkcyjna z około 1 tys. t
na początku działalności zakładu wzrosła do 90–100 tys. t w drugiej połowie lat 20.
XX w. Na początku fabryka nie działała zimą, a w wytwarzaniu cementu brał udział
m.in. jeden piec szybowy; do wyrobu używano margla i gliny. Następnie powstawały
nowe piece, młyny, suszarnie, magazyny itp. W okresie 1891–1895 zakład wyposażono
we własną elektrownię i kolejkę wąskotorową dla celów transportowych (w 1929 r.
mającą łącznie 6 km). Unowocześnienie nastąpiło w latach 1912–1916 wraz z wybudowaniem nowej hali z dwoma piecami obrotowymi. Produkcja cementu zależała od
potrzeb gospodarczych, dlatego zakład wytwarzał bardzo często mniej, niż wynosiły
jego możliwości. W listopadzie 1929 r. fabryka (Krakowska Fabryka Portland-Cementu
Spółka Akcyjna w Krakowie) obejmowała już prawie 60 ha gruntów, z czego 15 ha
o przeznaczeniu przemysłowym i mieszkalnym, a także kopalnie margli, wapnia i gliny
itp. Lata 30. XX w. to okres kryzysu gospodarczego, który przyczynił się do zaprzestania produkcji w przedsiębiorstwie (postój od marca 1930 r.). Po sprzedaży swojego
kontyngentu fabryka nie wytwarzała już cementu (Zachuta 2001).
W 1912 r. na południe od zakładów Libana powstała druga fabryka, cegielnia
o nazwie Bonarka. Przedsiębiorstwo wykorzystuje złoża surowców mineralnych obszaru
górniczego Bonarka-Łagiewniki, czyli iły trzeciorzędowe. W wyniku jego działalności
powstały stawy powyrobiskowe (Szczepańska 2005b).
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Podczas drugiej wojny światowej na terenie na północ od kamieniołomu margli
w Bonarce utworzono obóz koncentracyjny „Płaszów”. W tym czasie jego więźniowie zbudowali drogę przez Krzemionki Podgórskie, dzisiejszą ul. Kamieńskiego (Żółciak 2005).
Ponowne ożywienie gospodarcze tej części miasta nastąpiło po 1945 r. W latach 1946–1948 dawne zabudowania fabryki Bernarda Libana przy ul. Puszkarskiej
przystosowano i zmodernizowano do produkcji supertomasyny, będącej sztucznym
nawozem fosforowym (Exner 1967). Działalność przemysłową Fabryka Supertomasyny
„Bonarka” (od 1970 r. nazywana Krakowskimi Zakładami Przemysłu Nieorganicznego „Bonarka”) rozpoczęła w 1948 r. Zakład ciągle rozbudowywano, wyposażając
w nowe urządzenia i budynki, co przyczyniało się do niemal stałego wzrostu produkcji. Oprócz supertomasyny (maksimum produkcyjne osiągnięto w 1970 r. – 322 tys. t)
wytwarzano głównie mączkę fosforytową (w latach 1967–1986), a od 1974 r. fosforan
paszowy (wcześniej produkowany w instalacji doświadczalnej), zamiast supertomasyny. Zmiana produkcji na fosforan paszowy była podyktowana chęcią ograniczenia
emisji fluoru do atmosfery (Pleti 1996). Nowy nawóz wymagał jednak wybudowania
osadników fluorku wapnia, w których składowano szlamy poprodukcyjne (Gollinger
i in. 1993, Gollinger-Tarajko 2002, Natanek 1995, Paszek, Kowalski 2002). Dopiero
w 1993 r. z uwagi na ochronę środowiska zaczęto wytwarzać w fabryce fosforan paszowy
dwuwapniowy, zamiast trójwapniowego (Gollinger, Kowalski 1999, Gollinger-Tarajko
2002, Kowalski 1997, Kowalski i in. 1997). Fabryka nawozów sztucznych (w latach
90. XX w. pod nazwą Zakładów Chemicznych „Bonarka”) swoją działalność w tym
miejscu zakończyła na początku XXI w.
Warto zauważyć, że zmiany w krajobrazie dotyczyły także zasypania w latach
50. XX w. rzeki Bonarki, zmiany użytkowania wynikającej z powstawania nowych
osiedli mieszkalnych wokół zakładów nawozów sztucznych i jednoczesnego spadku
powierzchni użytków rolniczych (Firlet 1998). Wybudowano także nowe drogi, w tym
ul. Turowicza w 2004 r. (Zyśk 2005).
W 2006 r. rozpoczęto wyburzanie budynków zakładów chemicznych (pozostawiono jeden z kominów i budynek administracyjny), tym samym przystępując do realizacji
inwestycji Bonarka City Center, w skład której wchodzi centrum handlowo-usługowo-rozrywkowe, a w przyszłości biurowce oraz osiedle mieszkaniowe (Siedlecka 2008).

Wpływ rozwoju przemysłu i transportu na środowisko do 2006 r.
Rozwój przemysłu i transportu w latach 80. XIX w. w Bonarce i jej okolicy zapoczątkował gwałtowne zmiany w środowisku przyrodniczym. Wraz z pojawianiem
się nowych zakładów, ich rozbudową, powstawaniem kamieniołomów i wyrobisk oraz
zagospodarowywaniem terenu pod drogi, linię i stację kolejową rozpoczęto przekształcenie rzeźby terenu, część obszaru pozbawiono gleby i roślinności. Zmianie uległy też
stosunki wodne. Uruchomienie produkcji przemysłowej spowodowało zwiększenie
emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz hałasu (tab. 1).
Okres kryzysu gospodarczego przełomu lat 20. i 30. XX w. spowodował częściowe
zahamowanie działalności człowieka na tym terenie, głównie w wyniku zaprzestania
funkcjonowania cementowni i towarzyszących jej kamieniołomów.

Źródło: opracowanie własne. Informacje o okresie oddziaływania antropogenicznego na podstawie: Adamczewski 1996; Dworak, Jonak 1986; Szczepańska 2005b;
Zachuta 2001; Zyśk 2005; Żółciak 2005.
Source: author’s study. Information on the period of anthropogenic impact based on Adamczewski 1996; Dworak, Jonak 1986; Szczepańska 2005b; Zachuta 2001;
Zyśk 2005; Żółciak 2005.

Table 1. The impact of industry and transport on the environment in Bonarka

Tab. 1. Wpływ przemysłu i transportu na środowisko przyrodnicze Bonarki
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Największe zmiany w środowisku przyrodniczym dokonały jednak się po uruchomieniu fabryki supertomasyny, ponieważ od początku swojej działalności stanowiła
zagrożenie dla środowiska przyrodniczego oraz problem dla okolicznej ludności (tab. 1).
Zakład ten w okresie PRL był jednym z najważniejszych źródeł zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w Krakowie (Anioła, Małecki 1967, Dworak, Jonak 1986).
Nawozy fosforowe zawierają wiele pierwiastków śladowych, które w nadmiarze
stanowią zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Na przykład, fosforan paszowy
produkowany w Bonarce zawierał fluor, arsen, chrom, cynk, kadm, mangan, miedź,
ołów i rtęć (Gollinger, Kowalski 1999). Szczególny problem dotyczył związków fluoru
występujących w postaci gazowej (fluorowodór) i pyłowej (Dworak, Jonak 1986, Fedorowska i in. 1978, Walczewski i in. 1986). Fabryka w Bonarce przyczyniała się do
poważnych szkód w okolicznym rolnictwie (np. zniszczenia upraw, zmniejszenia uzyskiwanych plonów, skażenia paszy, która z kolei powodowała choroby małych zwierząt
hodowlanych), roślinności (np. uszkadzania drzew), a nawet szkód w budynkach (np.
niszczenie dachówek ceramicznych). W związku z tym zakład miał ponad 2200 spraw
o odszkodowania w latach 1950–1956, a zasięg negatywnego oddziaływania szacuje
się na 5–6 km od źródła emisji (Exner 1967).
W latach 1950–1956 średnia roczna emisja zanieczyszczeń wynosiła prawie 12 tys. t, po
zamontowaniu filtrów odpylających niecałe 2 tys. t (w latach 1957–1963) (Exner 1967),
a w 1980 r. po zaprzestaniu produkcji supertomasyny 0,4 tys. t i 12 t gazów bez CO2
(Harańczyk 1983). Pyły zawierały głównie związki chemiczne składające się z takich
pierwiastków, jak: wapń, fosfor, sód, fluor, żelazo. Imisja zanieczyszczeń koncentrowała
się głównie w północnej części Łagiewnik i Woli Duchackiej. W pobliżu zakładu najwyższy opad pyłów w latach 1960–1963 wynosił ponad 770 t·km-2·rok-1, z czego udział
Fabryki Supertomasyny „Bonarka” szacowano na 481 t·km-2·rok-1 (Świeboda 1970).
Warto jednak zauważyć, że nawet niewielkie stężenie niektórych pierwiastków chemicznych, jak np. fluoru, przy długotrwałej emisji powoduje negatywne oddziaływanie
na florę i faunę na skutek jego kumulacji w organizmie (Zakrzewska 1995).
Należy też stwierdzić, że nawet po zaprzestaniu produkcji supertomasyny wytwarzanie nawozów sztucznych w Bonarce było szkodliwe nie tylko dla środowiska przyrodniczego, ale także dla samych pracowników. Stężenie pyłów w niektórych częściach zakładu
wynosiło niekiedy 520 mg·m-3 (przy dopuszczalnej wartości 4 mg·m-3). Odnotowywano
także przekroczenia norm zawartości fluorowodoru (Walczewski i in. 1986).
Przeprowadzone badania stanu środowiska przyrodniczego Bonarki dotyczyły
głównie wpływu zakładów nawozów sztucznych. Kłossowski i in. (1962) zwracali uwagę
na oddziaływanie pyłów (w szczególności emitowanej sody) na drzewa owocowe. Określano również wpływ innych zanieczyszczeń, jak fluor (Fedorowska i in. 1978), metale
ciężkie (Gdula-Argasińska i in. 2005, Krawczyk 2003, Panek 2005, Sawicka-Kapusta i
in. 2003), a także innych pierwiastków (Kłossowski i in. 1962, Panek 2005, Świeboda
1970). Niektóre prace poświęcone omawianemu zagadnieniu nie zostały opublikowane
(Grodzińska i in. 1994, 1996, 1999). Przedmiotem publikowanych badań był głównie
poziom skażenia gleb, roślinności (przede wszystkim warzyw i owoców z ogródków
działkowych i przydomowych) i zwierząt. W pracach do połowy lat 90. XX w. skupiano się na określeniu stopnia zanieczyszczenia Bonarki i jej okolic oraz stwierdzeniu
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udziału zakładów chemicznych w tym procesie. W większości z nich udowodniono
negatywną działalność fabryki. Wyższy poziom zanieczyszczenia środowiska odnotowano w obszarze najwyższej imisji pyłów fabrycznych (Fedorowska i in. 1978, Świeboda
1970). W późniejszych badaniach skupiano się głównie na zanieczyszczeniach miejskich
(Gdula-Argasińska i in. 2005, Krawczyk 2003, Panek 2005, Sawicka-Kapusta i in. 2003).
Według pracy Krawczyk (2003) gleby w Bonarce cechują się podwyższoną koncentracją
metali ciężkich, głównie żelaza, miedzi i cynku. Autorka stwierdza, że przyczyną takiego
stanu jest m.in. zanieczyszczenie nawozami sztucznymi. Wysoki poziom metali ciężkich (kadm, ołów) stwierdzono także wśród tkanek myszy leśnych żyjących w Bonarce
(Gdula-Argasińska i in. 2005). W tym przypadku zauważono wpływ zanieczyszczeń komunikacyjnych i miejskich. Podobne wyniki uzyskano w badaniach roślinności (Panek
2005, Sawicka-Kapusta i in. 2003). Na ogół stwierdzano wyższą zawartość metali ciężkich
w Bonarce w porównaniu z innymi badanymi obszarami, jak Małymi Pieninami (Panek
2005), Rajskiem leżącym na peryferiach Krakowa oraz z wybranymi rejonami obecnego
Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (Sawicka-Kapusta i in. 2003).
Należy jednak zaznaczyć, że fabryka nawozów sztucznych w Bonarce nie była
jedynym zakładem szkodliwie oddziaływującym na środowisko przyrodnicze w tej
części miasta. Na terenie Krakowa i jego okolicy za emisję zanieczyszczeń odpowiedzialna była także Huta Aluminium w Skawinie, Elektrownia Skawina, Huta im.
Lenina (Górka, Gajda 1983), a w mniejszym stopniu Krakowskie Zakłady Sodowe
(Chmielowska 1978), cegielnia w Bonarce (emisja SO2 i pyłów) oraz kilka innych
fabryk (Dworak, Jonak 1986).
Kolejne zagrożenie dla środowiska wiązało się z odpadami zgromadzonymi
w osadnikach (tab. 1). Szlamy poprodukcyjne zawierały głównie fluorek wapnia (do
około 80%), CaCO3, P2O5, Fe2O3, Na2O, SO4 (Gollinger i in. 1993, Natanek 1995).
Woda w osadnikach zawierała nawet do 1000 mg·dm-3 fluoru i miała wysoki odczyn
(Dworak, Jonak 1986). Łączna ilość odpadów na początku lat 90. XX w. wynosiła
około 200 tys. t (Gollinger i in. 1993, Gollinger-Tarajko 2002, Kowalski 1997, Natanek
1995). Osadniki przyczyniały się także do zanieczyszczenia wód gruntowych (wzrost
stężenia m.in. fluoru), a samą strefę negatywnego oddziaływania szacowano do 300 m
od składowiska, głównie w kierunku północno-zachodnim i północno-wschodnim
(Dworak, Jonak 1986).
Pierwszą próbę utylizacji fluorku wapnia podjęto około 1988 r. Wówczas rozpoczęto wytwarzanie z tych odpadów pylistego fluorku wapnia, który znalazł zastosowanie
w przemyśle cementowym. Okres ten można więc uznać za początek rekultywacji terenu
fabryki nawozów sztucznych w Bonarki. Następnie po kilku latach zaczęto ze szlamów
produkować fluoryt syntetyczny i wykorzystywać go w przemyśle metalurgicznym (Gollinger i in. 1993, Kowalski 1997).
Następnym krokiem była zmiana technologii wytwarzania fosforanu paszowego
z metody termicznej na bezodpadową metodę niskotemperaturową w 1993 r. (Gollinger,
Kowalski 1999, Gollinger-Tarajko 2002, Kowalski 1997, Kowalski i in. 1997). Nowa
technologia była bardziej ekonomiczna i ekologiczna. Przyczyniła się do kilkakrotnego
zmniejszenia zużycia energii, a w konsekwencji do zmniejszenia kosztów o około 33%.
Nawozy sztuczne wyprodukowane tą metodą zawierały mniej wapnia, fluoru, a także
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niektórych metali ciężkich, jak: cynk, mangan, ołów czy kadm (Gollinger, Kowalski
1999, Gollinger-Tarajko 2002).
Najsłabiej zbadanym elementem środowiska przyrodniczego Bonarki są wody
powierzchniowe. Walasz (2005) i Zyśk (2005) zwracają uwagę na fakt zatrucia wody
w jednym ze stawów (B1 – ryc. 2). Autorzy w swoich opracowaniach nie podają jednak
źródła zanieczyszczenia ani substancji, które doprowadziły do wymarcia ryb.
Przedstawione wyniki dotyczące wód stawów powyrobiskowych i osadników
wskazują na oddziaływanie antropogeniczne na środowisko (tab. 2). Woda gromadząca

Ryc. 2. Obszar badań w 2006 (po lewej) i 2009 r. (po prawej)
1 – linia kolejowa, 2 – stacja kolejowa, 3 – główne ulice, 4 – lokalne ulice, 5 – Zakłady Chemiczne „Bonarka”,
6 – Bonarka City Center (centrum handlowe-usługowo-rozrywkowe), 7 – obszar górniczy Bonarka-Łagiewniki, 8 – kamieniołomy i wyrobiska, 9 – rezerwat przyrody Bonarka, 10 – użytek ekologiczny Bonarka-stawy
(projekt), 11 – Lasek Bonarka, 12 – staw, 13 – osadnik fluorku wapnia, 14 – stanowisko badawcze

Figure 2. The study area in 2006 (left) and 2009 year (right)
1 – railway line, 2 – railway station, 3 – main streets, 4 – local streets, 5 – ‘Bonarka’ Chemical Plant,
6 – Bonarka City Center (shopping-service-entertainment centre), 7 – ‘Bonarka-Łagiewniki’ mining area,
8 – quarries and pits, 9 – Bonarka nature reserve, 10 – ‘Bonarka-ponds’ ecological site (project), 11 – ‘Bonarka’
wood, 12 – pond, 13 – calcium fluoride waste pond, 14 – study site
Źródło: opracowanie własne.
Source: author’s study.
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się w osadnikach (B4–B8) w 2006 r. nadal zawierała duże stężenie fluoru dochodzące
do ponad 34 mg·dm-3 (tab. 2), czyli znacznie więcej, niż jest to dopuszczalne (według
Rozporządzenia Ministra Środowiska... (2008) wartością graniczną fluorków odnoszącą
się do dobrego i wyższego niż dobry stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych jest 1,5 mg·dm-3). Wysoka zawartość siarczanów z kolei (tab. 2) wynika
prawdopodobnie z działalności górniczej cegielni (zanieczyszczenie półnaturalne). Staw
powyrobiskowy (B3) powstał w miejscu, gdzie znajdują się iły zanieczyszczone naturalnie gipsem (CaSO4·2H2O). Kolejny zbiornik wodny (B1) był położony w pobliżu hałdy
tego surowca. Wysokie stężenie niektórych jonów w osadniku z punktu pomiarowego
B4 wynikają z jego położenia. Był on zlokalizowany w miejscu, gdzie miesza się woda
z osadnika z wodami spływającymi od strony obszaru górniczego Bonarka-Łagiewniki. Wyniki próbek wody z osadnika (B4–B7) cechują się dużym zróżnicowaniem,

Tab. 2. Charakterystyka hydrochemiczna wód w stawach
Table 2. Hydrochemical characteristics of water in ponds

Źródło: opracowanie własne.
Source: author’s study.
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co jest rezultatem ograniczonej możliwości wymiany wód między poszczególnymi jego
częściami na skutek występującej na dnie zbiornika roślinności.
Podczas badań terenowych, jak i laboratoryjnych w listopadzie 2006 r. najwyższą
przewodność elektryczną wykazano w punkcie B4 (około 3000 µS·cm-1 przy temperaturze wody 6,9˚C) oraz B1 (około 2170 µS·cm-1 przy temperaturze wody 6,8˚C).
W pozostałych przypadkach wahała się ona od około 560 do 1860 µS·cm-1 (przy temperaturze wody od 3,5 do 7,4˚C). Średni odczyn wody wynosił od około 8,2 (B2) do 10,6
pH (B4). Należy pamiętać, że wartość omawianych wskaźników jest zależna od pory
roku, warunków atmosferycznych i innych czynników. Na przykład, kondunktancja
z 30 kwietnia 2008 r. w przypadku dwóch stawów (B1, B3) była niższa niż 17 listopada 2006 r. odpowiednio o 400 i 250 µS·cm-1 (przy temperaturze wody 17,8˚C),
a w przypadku zbiornika B2 o 20 µS·cm-1 wyższa. Wysoka kondunktancja i odczyn
świadczą prawdopodobnie o zanieczyszczeniu wód przez człowieka. Najlepiej pod
względem jakości wód (na podstawie zbadanych wskaźników) prezentuje się staw
B2. Wody tego zbiornika cechowały się najniższym odczynem, niską kondunktancją
i stężeniem niektórych wskaźników (tab. 2). Taka sytuacja zapewne po części jest
związana z izolowaniem stawu B2 przez roślinność od spływu wód opadowych z obszaru
górniczego. W wyniku prac ziemnych wynikających z eksploatacji iłów oraz budowy
ul. Turowicza doszło także do likwidacji lub częściowego zasypania niektórych stawów
w Bonarce (Zyśk 2005).
Pomimo skażenia środowiska przyrodniczego Bonarki pracownicy z Instytutu
Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego zaproponowali utworzenie w tym
miejscu użytku ekologicznego Bonarka-stawy o powierzchni blisko 58 ha (ryc. 2),
z uwagi na dużą bioróżnorodność i walory przyrodnicze tego miejsca. Ta forma ochrony przyrody obejmowałaby stawy, cieki wodne, łąki, zadrzewienia (łęgi) oraz ogródki
działkowe. Powstanie użytku ekologicznego spowodowałoby m.in. wprowadzenie
zakazu kąpieli, ograniczyłoby możliwość wędkowania, zabezpieczyłoby stawy przed
ich wyschnięciem, a także wiązałoby się z próbą odtworzenia stawu przy ul. Turowicza
oraz poprawą warunków bytowych ptaków (Kudłek i in. 2005).

Rekultywacja terenu poprzemysłowego i prognoza oddziaływania
antropogenicznego na środowisko przyrodnicze
W celu realizacji inwestycji o nazwie Bonarka City Center było konieczne dokonanie rekultywacji terenu (Siedlecka 2008). Inwestor usunął skażoną glebę z okolicy
po Zakładach Chemicznych „Bonarka” i zlikwidował osadniki fluorku wapnia. Tym
samym w znacznym stopniu zneutralizowano źródło zanieczyszczenia wód gruntowych,
roślinności i zwierząt.
Rekultywacja terenu przyniosła wiele korzyści dla środowiska przyrodniczego,
nowa inwestycja pociąga jednak za sobą także negatywne oddziaływanie. W celu zapewnienia lepszej dostępności do inwestycji wybudowano nowe drogi (przedłużenie
ul. Puszkarskiej, wybudowanie ul. Przyjaźni polsko-węgierskiej, będącej zjazdem dla
samochodów z ul. Turowicza), poszerzono ul. Kamieńskiego i Puszkarską kosztem
Lasku Bonarka (ryc. 2). Zmianie uległa rzeźba terenu na skutek niwelacji pod infra-

ODDZIAŁYWANIE ANTROPOGENICZNE NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE...

123

strukturę drogową, parkingi oraz przejazdu pod ul. Kamieńskiego. Obszar pomiędzy
stawem (B1) a ul. Turowicza zagospodarowano pod tymczasowy parking, tym samym
likwidując częściowo już zasypany staw.
Realizacja inwestycji również wyklucza powstanie użytku ekologicznego
w kształcie zaproponowanym przez pracowników Instytutu Nauk o Środowisku. Wynika to z faktu zagospodarowania na cele komunikacyjne (drogi, parkingi) północnej
części obszaru Bonarka-stawy (ryc. 2).
W listopadzie 2009 r. otwarto centrum handlowe wyposażone w nowe miejsca
parkingowe. Przed rozpoczęciem budowy Bonarka City Center ruch komunikacyjny
koncentrował się głównie na ul. Kamieńskiego, Turowicza, Tischnera oraz Sławka,
podczas gdy ul. Puszkarska służyła tylko jako dojazd do kilku domów mieszkalnych
i terenu poprzemysłowego. Otwarcie inwestycji spowodowało zwiększenie ruchu nie
tylko po głównych ulicach tej części miasta (drogi powiatowe), ale także w bezpośrednim sąsiedztwie stawów powyrobiskowych.
Hałas i zanieczyszczenia komunikacyjne prawdopodobnie będą stanowić kolejne, nowe zagrożenie dla środowiska przyrodniczego Bonarki. Należy przypuszczać,
że w ciągu najbliższych lat wzrośnie skażenie przyrody metalami ciężkimi oraz innymi
pierwiastkami i związkami chemicznymi pochodzącymi ze spalin samochodowych.
Szczególnie narażone będą tereny przyległe do dróg, gdzie dodatkowo będzie odczuwalny problem zasolenia (w przypadku użycia soli przez zarządcę ulic w okresie zimowym). Warto również zwrócić uwagę na fakt ograniczenia funkcjonowania lokalnych
korytarzy ekologicznych między Laskiem Bonarka a okolicą stawów. Zmniejszeniu
uległ obszar, na którym zwierzęta mają odpowiednie warunki do życia.
W ciągu najbliższych kilku lat powstaną biurowce i osiedle mieszkaniowe pomiędzy obszarem górniczym Bonarka-Łagiewniki a centrum handlowym. Doprowadzi to prawdopodobnie do zwiększenia ruchu komunikacyjnego i związanych z tym
negatywnych zjawisk.

Podsumowanie
Obszar Bonarki został całkowicie przekształcony przez człowieka. Przeobrażono niemal całą powierzchnię terenu, uległy zmianie stosunki wodne, gleby obecnie
są głównie antropogeniczne, doszło do synantropizacji roślinności itp. Na skutek
działalności przemysłowej i wpływu komunikacji nastąpiła degradacja środowiska
przyrodniczego, które zostało zanieczyszczone m.in. fluorem, co potwierdziły wyniki
analizy hydrochemicznej wód, oraz metalami ciężkimi.
Podjęte działania rekultywacyjne (zalesienie w XX w., wywóz skażonej gleby
itp.), a także powstanie rezerwatu przyrody w celu ochrony walorów przyrodniczych
i poprawy środowiska, należy uznać za niewystarczające. Konieczne jest wprowadzenie ochrony prawnej zachowanych stawów z uwagi na dużą bioróżnorodność ich
otoczenia, podjęcie starań zmierzających do zmniejszenia negatywnego oddziaływania
nowej inwestycji Bonarka City Center oraz zaprzestania eksploatacji iłów do produkcji
przemysłowej.
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The anthropogenic impact on the environment
in Cracow’s Bonarka
Summary
The paper presents the impact of industry and transport on the environment
in Bonarka. This part of the city is located in the right-bank Cracow, on the border
of three administrative districts (Podgórze Duchackie, Łagiewniki-Borek Fałęcki,
Podgórze). Since the eighties of the nineteenth century there has been a growth
of industry in this area. In Bonarka existed a cement factory and a chemical plant producing phosphate fertilizers. Nowadays only a brickyard still works. In 2009 in the former
industrial areas a shopping centre called the Bonarka City Center was opened.
The study has shown, that the environment has been completely transformed
by the anthropogenic impact. In the twentieth century, this place was contaminated
by heavy metals and fluorine. In the period 2006–2009 this post-industrial area was
remediated. Currently the biggest threats to the environment are transport pollution
and noise.
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