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KOREFERAT DO  
RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

ZŁOśA WAPIENI I MARGLI JURAJSKICH 
WIERZBICA-pole A 

W ODNIESIENIU DO ODDZIAŁYWANIA 
NA OBSZAR NATURA 2000 PAKOSŁAW. 

 
 

1. WPROWADZENIE 

Przedmiotowy koreferat został zrealizowany w oparciu o umowę nr WPN /21/2011 

zawartą z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie z dn. 11.08.2011. 

 

Zasadniczym celem przedłoŜonej pracy jest ocena analizy wpływu prowadzonej 

eksploatacji wapieni w Wierzbicy, na obszar naturowy w rejonie miejscowości Pakosław. 

W świetle wcześniej zrealizowanych opracowań specjalistycznych przyjmowano i 

podtrzymywano tezę, Ŝe kopalnia wapienia w Wierzbicy oddziałuje niekorzystnie na 

stosunki wodne torfowiska, co przekłada się na zmiany w szacie roślinnej, a w 

szczególności stanowi zagroŜenie dla występującej tam unikatowej rośliny języczki 

syberyjskiej  Lingularia sibirica (L.) Cass.  

 

Oznacza to, Ŝe przedłoŜone opracowanie stanowi z jednej strony celowy koreferat do 

raportu OOŚ zrealizowanego w 2011r przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. zoo w 

Kielcach dla Lafarage Cement S.A. Cementownia Małogoszcz w Małogoszczy, a z 

drugiej zaś strony niezbędne było objęcie szczegółową analizą wcześniejszych opracowań 

specjalistycznych wykonanych przez dr Piotra Herbicha:  w roku 1995 dla Departamentu 

Ochrony Przyrody Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 

w Warszawie oraz przez tego samego autora  w roku 2008 dla Instytutu Botaniki im. W. 

Szafera w Krakowie. 

Tak, aby koreferat nie stał się tylko analizą porównawczo-krytyczną w.w. opracowań 

zebrano jeszcze dodatkowe informacje florystyczne, a przede wszystkim zaś  wykonano 
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własną terenową wizję lokalną na terenie przedmiotowego obszaru chronionego. Dopiero 

to ostatnie pozwoliło niŜej podpisanemu na moŜliwie rzetelne zajęcie własnego 

stanowiska, gdyŜ wnioski materiałów archiwalnych autorstwa Piotra Herbicha oraz 

autorów raportu OOŚ pozostają ze sobą w pewnej sprzeczności (aczkolwiek niezupełnej- 

o czym będzie mowa w dalszej części koreferatu….) 

 

2. RAPORT OOŚ  

Raport OOŚ pt „Raport oddziaływania na środowisko planowanej eksploatacji złoŜa 

wapieni i margli jurajskich Wierzbica- pole A do rzędnej 160m npm” został opracowany 

pod egidą Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z oo z Kielc w 2011 przez zespół autorski 

J. Kowalik. A. Pobratyn, A. Przemyski, P. Matyjasek. Raport zawiera łącznie 93 strony 

maszynopisu, oraz szereg załączników o charakterze zestawień tabelarycznych, kopii 

prawnych decyzji administracyjnych, umów na odprowadzenia wód kopalnianych, 

wyników monitoringu hydrogeologicznego oraz zrzucanych wód kopalnianych (łącznie 

15 załączników tekstowych). Ten bogaty materiał merytoryczny zawiera ponadto szereg 

załączników graficznych jak mapy górnicze, geologiczne i hydrogeologiczne, przekroje 

hydrogeologiczne, mapę faunistyczną oraz cały szereg map  akustycznych (łącznie jest to 

dwadzieścia załączników graficznych). Szereg tabel, zestawień i rysunków zawartych jest 

takŜe w części tekstowej opracowania. MoŜna stwierdzić, Ŝe jest to szerokie i bogato 

zobrazowane załącznikami opracowanie, które generalnie zostało  zrealizowane w 

merytorycznym zakresie objętym Ustawą „ O udostępnieniu informacji o środowisku  i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania 

na środowisko” .        

Raport, jako bardzo obszerne opracowanie, zawiera  szereg drobnych błędów 

merytorycznych ( jak np. brak ustosunkowania się do etapu likwidacji, brakiem oznaczeń 

czy wyjaśnień np. w tabeli rozdziału 7, czy teŜ mowa o zakwaszeniu środowiska str. 82, 

podczas gdy propagacja pyłu wapiennego surowca musi prowadzić do jego alkalizacji) jak 

równieŜ drobnych błędów edytorskich (np. wielokrotne powoływanie się na Herbacha 

2008, podczas gdy raz na stronie 56 nazwisko dr Piotra Herbicha przytoczono w sposób 

prawidłowy).   Stwierdzone błędy maja charakter drugorzędny i tylko w ograniczonym 

stopniu obniŜają rzeczywistą wartość przedłoŜonego raportu. Ponadto naleŜy podkreślić, 

Ŝe priorytetowym zadaniem niŜej podpisanego nie jest recenzja niŜej przedłoŜonej pracy, 

lecz przede wszystkim uzupełniające ustosunkowanie do potencjalnych zmian reŜimu 
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hydrogeologicznego i jego następstw w odniesieniu do oddziaływania na torfowisko 

Pakosław. 

           

2.1 Cel realizacji raportu   

Raport dotyczy zagadnienia rozszerzenia skali i głębokości wydobycia kopaliny w 

rejonie Wierzbicy. Został on zrealizowany dla potrzeby zmian dotychczasowego 

sposobu eksploatacji polegającej na obniŜeniu poziomu wydobycia wapieni ze złoŜa. 

Pole A kopalni Wierzbica eksploatowane jest od 1952r- wapień pozyskiwany jest 

metodą odkrywkową, systemem ścianowym wgłębnym.  Zmiany w systemie 

wydobywczym, moŜna w najkrótszej formie opisać w sposób następujący:  

 

stan obecny: 

eksploatacja jest prowadzona w obrębie piętra 1 (poziom +185 m npm) oraz poziomie 

2 (+ 180m npm), przy całkowitej powierzchni wyrobiska ok. 117ha  

 

stan docelowy: 

eksploatacja będzie prowadzona dodatkowo na 3 piętrze na poziomie (+160 m npm)  -

początkowo we fragmentarycznej  części obrysu dotychczasowej odkrywki. Łącznie 

przedmiotowe przedsięwzięcie obejmujące kopalnię odkrywkową, zwałowiska i drogi 

dojazdowe zajmie  obszar 205ha. 

Przewidywana eksploatacja złoŜa A wyniesie ok. 40 lat (przy średnim rocznym 

urobku 1-3 mln ton). 

 

Potrzeba realizacji raportu wynikała z dwóch powodów: 

• po pierwsze z uwarunkowań prawnych tj. aktualnie obowiązujących przepisów 

z zakresu ochrony środowiska, 

• a po drugie z uwarunkowań merytorycznych, gdyŜ nie ma wątpliwości, Ŝe 

eksploatacja na tak szeroką skalę oddziaływuje na środowisko. Zakres tych 

oddziaływań jest róŜny w odniesieniu do poszczególnych komponentów 

środowiskowych  i w duŜej mierze od tego zaleŜy teŜ obszarowy zakres 

poszczególnych  form oddziaływań. 
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2.2. Oddziaływanie eksploatacji na poszczególne komponenty środowiska  

Hałas 

Hałas w kopalni emitowany jest przez szereg róŜnych czynników. Specyfiką robót 

górniczych są roboty strzałowe- nie da się tu ograniczyć ich  przestrzennej propagacji 

w odniesieniu do kaŜdego z poziomów eksploatacyjnych (wyczerpujące informacje na 

ten temat zawarte są w rozdziale 6.3). NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe swoistym ekranem 

akustycznym jest tu wyrobisko „samo w sobie”. Istotnymi emitorami hałasu 

tworzącym lokalne tło jest ruch pojazdów oraz urządzeń. Wydaje się, ze autorzy oceny 

stoją na słusznym stanowisku, Ŝe obniŜenie poziomu eksploatacji spowoduje mniejszą 

zewnętrzną propagację hałasu.    

Z robotami strzałowymi nierozerwalnie związane są wstrząsy, których istotne  

oddziaływanie oszacowano na ok. 200-300m od granic  wyrobiska. Są to jednak tak 

specjalistyczne zagadnienia, Ŝe niŜej podpisanemu jest trudno w pełni autorytatywnie  

ustosunkować się do załączonych wyników obliczeń.   

Wniosek zasadniczy- tereny chronione akustycznie nie będą podlegały 

oddziaływaniu kopalni.  

  

Emisje do atmosfery 

Zanieczyszczenia do atmosfery wynikają głównie z emisji pyłów w trakcie realizacji 

takich prac jak roboty strzałowe, urobek „in situ”, zwałowanie, transport, przeróbka 

mechaniczna kopaliny. Autorzy raportu główne źródło pylenia dostrzegają  w pracy 

mobilnego zestawu krusząco-sortującego. Zjawisko pylenia  które wykracza poza 

teren wyrobiska  jest minimalizowane przez zraszanie urobku. Na terenie kopalni brak 

jest emitorów zorganizowanych. Autorzy raportu w szeroko rozbudowanym rozdziale 

6.1.1 przytaczają szereg obliczeń poszczególnych wskaźników zanieczyszczenia 

atmosfery, jednak przy braku zorganizowanych źródeł emisji niŜej podpisanemu jest 

trudno ocenić słuszność przyjętych do obliczeń załoŜeń metodycznych.  W tabeli nr 2 

zestawiono uŜytkowany sprzęt a poniŜej podano emisje dwutlenku siarki i azotu, 

tlenku węgla itd. przypadające na litr spalonego oleju napędowego. Propagacja tych 

zanieczyszczeń w otoczeniu kopalni została zobrazowana na rysunkach w tekście 

rozdziału 6.1.1. Powierzchniowo największy zasięgiem charakteryzuje się dwutlenek 

azotu, pył zawieszony  a opad pyłu ogranicza się niemal tylko do obszaru zakładu. 

NiŜej podpisany nie będąc specjalistą w tej dziedzinie (stąd teŜ nie mogący do 

końca zweryfikować słuszności przyjętych załoŜeń do wykonanych obliczeń)  moŜe 
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tylko powtórzyć za autorami raportu OOŚ, stwierdzenie o braku oddziaływania 

obiektu na atmosferę.         

 

Gleba, morfologia, klimat 

Eksploatacja górnicza (odkrywkowa) pociąga za sobą konieczność zdjęcia nadkładu 

gleby oraz niŜej zalegających gruntów i skał nieuŜytkowych, formowania wyrobiska i 

formowania hałdy z urobkiem. Docelowa powierzchnia „wyeksploatowana” zajmie 

ok. 205ha. Obok powstaje dwupoziomowe składowisko o rzędnej 214 m npm.   

Zmiany te naleŜy określić jako bardzo duŜe i bardzo „głęboko” zachodzące- w 

finalnej fazie  tj. 5 lat po zakończonej eksploatacji ma mieć miejsce rekultywacja o  

kierunku wodno-leśnym.    

 

Odpady 

W rozdz. 6,.10 została zobrazowana gospodarka odpadami.  Podkreślona jest tu 

„produkcja” zuŜytych olejów, baterie akumulatorów itp. Brak jest wskazania miejsca 

gromadzenia odpadów, ilości zatrudnionych osób czy odbiorców odpadów. MoŜna 

załoŜyć, Ŝe to wszystko obejmuje program gospodarki odpadami i wydane decyzje 

administracyjne  (zał 5-7) dla tego zakładu- ale na etapie realizacji raportu jest to 

ewidentna luka merytoryczna.  

 

Gospodarka wodno- ściekowa 

Praktycznie niemal te same uwagi moŜna powtórzyć w stosunku do zagadnień 

gospodarki wodno-ściekowej. Brak zarysu oddziaływania zrzutów wód kopalnianych 

na rzekę Szabasówkę w ilości 14tys m3/d – moŜe ma to miejsce w operacie wodno-

prawnym? 

Brak jest podania sposobu zagospodarowania wód opadowych spływających z 

powierzchni zanieczyszczonych np. parku maszyn. Ogólne stwierdzenie o 

odprowadzaniu ścieków (zapewne sanitarnych) do szamba, bez podania jego 

parametrów i lokalizacji są chyba jednak za ogólne. Szczegółowość tego rozdziału, 

chociaŜby w kontekście rozdziałów o uciąŜliwościach akustycznych, czy 

atmosferycznych pozostawia ewidentny niedosyt koreferenta.  
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Geologia, hydrogeologia, hydrologia 

Jest oczywiste, Ŝe zmiany w budowie geologicznej, zmiana warunków 

geologicznych, hydrogeologicznych i hydrologicznych są waŜnymi elementami 

rzutującymi na uciąŜliwość obiektów górniczych. Te często bardzo niekorzystne 

zmiany są jakby „wpisane w scenariusz” powstawania i eksploatacji tego typu 

obiektów.  

W odniesieniu do gleb jest to zarówno degradacja ilościowa jak i jakościowa. 

Funkcjonowanie kopalni wymaga stałego odwodnienia. Woda podziemna pobierana 

obecnie w ilości ponad 200m3/h wprowadzana jest następnie do rzeki Szabasówki, co 

przy wielkości tego cieku nie jest to takŜe w pełni obojętne dla jej reŜimu 

hydrologicznego a w szczególności reŜimu hydrochemicznego. 

Reasumując: oddziaływanie na środowisko wodno-gruntowe jest z pewnością 

najbardziej „mobilną” formą oddziaływania obiektu, a zasięg tego oddziaływania jest 

nieporównywalnie większy do innych komponentów środowiska. 

Pewne merytoryczne elementy oddziaływania na wody, w odniesieniu do 

Torfowiska Pakosław  będą „przewijały” się w dalszej części koreferatu.   

 

 

Przyroda i obszar NATURA 2000 

Badania przyrodnicze objęły obszar pokrywający się z przedstawionym w załączniku 

obszarem górniczym.  

W opisach rozdziału 3.8 autorzy podkreślają funkcjonowanie  neofilnych zbiorowisk 

ruderalnych, synantropijnych. Jedną z przyczyn wykształcenia tego typu zbiorowisk 

jest obniŜenie się poziomu wód gruntowych. Autorzy raportu OOŚ realizują swoje 

opracowanie na zlecenie kopalni, stąd teŜ momentami uciekają się do ogólnych 

stwierdzeń o całkowitym braku oddziaływania i powiązania zagadnień wodnych z 

warunkami przyrodniczymi. I tu na przykład na stronie 49 pojawia się stwierdzenie 

autorów, Ŝe prowadzone od wielu lat odwodnienie kopalni nie ma wpływu na 

wegetację roślin,- jest to chyba stwierdzenie nie do końca zasadne i przemyślane.  

Oddziaływanie na torfowisko Pakosław stanowi treść rozdz. 6.8 i oraz 

fragmentarycznie przewija się w innych częściach pracy. Odwadnianie kopalni w 

ilości ok. 4,5-5,5 tys m3/d  zdaniem autorów raportu OOŚ jest i tak zdecydowanie 

mniejsze od odwodnienia pierwotnie zakładanego- przyjmowano do obliczeń poziom 

depresji docelowej tj. 157m npm podczas gdy dotychczas wynosił ok. 174-176m npm. 
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Maksymalna depresja ma zostać osiągnięta dopiero po uruchomieniu III poziomu 

eksploatacyjnego, a zdaniem autorów OOŚ jej zasięg moŜe być mniejszy od 

pierwotnie przyjmowanej w dokumentacji hydrogeologicznej z 1996r. (zasięg ten w 

dokumentacji hydrogeologicznej został określony właśnie dla potrzeb odwodnienia 

tego poziomu – zobrazowany jest w załączniku 6 oraz 7 raportu OOŚ). 

Głównym merytorycznym celem przedłoŜonego koreferatu jest właśnie 

ustosunkowanie się do części oceny  oddziaływania na najbliŜej połoŜony obszar 

NATURA 2000 jakim jest torfowisko Pakosław. 

 

3. EKSPERTYZY DOTYCZ ĄCE TORFOWISKA PAKOSŁAW  

Dr Piotr Herbich jest jednym z czołowych specjalistów w kraju zajmujących się 

zagadnieniem krąŜenia wód podziemnych w wapiennych utworach szczelinowych i 

powiązaniem tych zagadnień z innymi uwarunkowaniami środowiskowymi.  

Wykonywał on dwukrotne opracowania dla potrzeb aktualizacji sytuacji 

hydrogeologicznej i hydrologicznej na torfowisku Pakosław (opracowania 

wspomagające  dla potrzeb czynnej ochrony języczki syberyjskiej- tj. unikatowego 

gatunku chronionego na terenie naszego kraju). Opracowanie z 1995r realizowane 

głównie dla potrzeb utworzenia rezerwatu przyrody, natomiast opracowanie z 2008r 

(pt. „Aktualizacja sytuacji hydrologicznej z oceną moŜliwości przywrócenia 

wymaganych zadawalających stosunków wodnych na torfowisku w Pakosławiu”), 

stanowi z jednej strony analizę porównawczą zmian w okresie 1995-2008, a z drugiej 

strony jest to opracowanie o zdecydowanie szerszym zakresie od ekspertyzy z 1995r, 

stąd teŜ  krótkiej analizie zostanie poddane tu głównie to ostatnie opracowanie. 

Opracowanie Herbicha jest typową pracą o charakterze lokalnym. Jednak do 

jej realizacji  jest „transponowany” a później przetwarzany bogaty materiał z zakresu 

kartowania hydrogeologicznego, pomiarów hydrologicznych, obserwacji 

hydrometeorologicznych i pomiarów monitoringowych stanów wód (PIG i IMGW) 

dotyczące zagadnień regionalnych. MoŜna powiedzieć, Ŝe autor przyjął tu zasadę 

przejścia od ogółu do szczegółu, jednak z tym ograniczeniem, Ŝe w tym ”szczególe” 

daje się odczuć brak pewnych rzeczywistych informacji i danych terenowych (co 

wynika z charakteru pracy tj. ekspertyza a nie szerokie opracowanie poparte  

długoterminowymi  badaniami terenowymi).      

Torfowisko Pakosław leŜy w obrębie niecki o wyraźnie wykształconej 

morfologicznej pozycji w stosunku do otaczających wzniesień, zbudowanych z 
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utworów przepuszczalnych i stanowiących strefy zasilania niecki, która jest otwarta w 

kierunku północno wschodnim- w tym kierunku następuje odpływ wód  (zarówno 

powierzchniowych jak i podziemnych), Z mapy załączonej na str. 18 ewidentnie 

wynika, Ŝe wododział powierzchniowy ujęcia dla kopalni Wierzbica przebiega w 

oddaleniu 2km, natomiast zdecydowanie bliŜej przebiega wododział decydujący o 

kierunku spływu wód w kierunku ujęcia „Trąbowiec” i doliny rzeki IłŜanki. NaleŜy 

ponadto podkreślić, ze ujęcie Trąbowiec charakteryzuje się blisko 3-krotnie większym 

poborem wód od systemu odwodnieniowego kopalni Wierzbica. Nie bez znaczenia w 

skali regionalnej jest tu takŜe funkcjonowanie innych ujęć np. ”Pod Lasem”, w 

Starosiedlcach czy w  i w IłŜy. To przekłada się na spadek zasilania rzeki IłŜanki, 

której przepływy spadły na przestrzeni ostatnich 20 lat ok. 15-20%.  Zestawiono takŜe 

szereg pomiarów monitoringowych wód podziemnych – problem polega na tym, ze 

Ŝaden ze stałych posterunków nie znajduje się na terenie torfowiska- są to zatem tylko 

i wyłącznie porównawcze informacje regionalne. Szkoda takŜe, Ŝe na załącznikach 

graficznych (rys15) nie została zobrazowana lokalizacja torfowiska Pakosław- dla 

korzystającego z pracy jest to bardzo duŜe utrudnienie w odbiorze tego opracowania. 

Autor omawianej pracy pisze na str. 33 „dla przeprowadzenia pełnej analizy 

stosunków wodnych na torfowisku Pakosław i obszarach jego zasilania brakuje 

zdjęcia kartograficznego opartego o pomiary w studniach piezometrach, ciekach i 

sondach penetracyjnych wykonanych w okresach stanów niskich i wysokich 

zwierciadła wód gruntowych oraz średnich i wysokich wartościach odpływu 

rzecznego”  To oznacza, Ŝe baza wnioskowa, zdaniem nawet samego autora pracy, jest 

niepełna. 

Cennym materiałem kartograficznym jest mapa na rys. 27 (str. 34). Obrazuje 

ona mapę hydroizohips i kierunek odpływu wód, który jak wyraźnie widać nie ma nic 

wspólnego z kierunkiem rozwoju leja depresyjnego w rejonie cementowni. NaleŜy 

przy tym podkreślić, Ŝe jest to mapa stanów wód zarówno podziemnych jak i 

powierzchniowych. Brak jest jakichkolwiek pomiarów hydrologicznych co powoduje, 

Ŝe moŜna mieć duŜo wątpliwości co do szacunkowych obliczeń bilansu wodnego. 

Transponowanie danych z IłŜanki (która definitywnie drenuje głębsze poziomy 

wodonośne) jest w tym przypadku z pewnością niewystarczające. NaleŜy bowiem 

pamiętać, Ŝe torfowisko jako wyodrębniona jednostka zarówno w krajobrazie jak i 

układzie geologicznym,  „Ŝyje” swoim własnym reŜimem hydrologicznym.     
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NaleŜy tu podkreślić, Ŝe „wyrywkowe” wyniki badań stanów wód opracowane 

przez autora ekspertyzy  z 1995r i powtórzone w 2008r praktycznie się od siebie nie 

róŜnią (róŜnica do 0,3m tab. A-G). To skłania do wniosku , Ŝe w ostatnich latach nie 

zmienił się reŜim hydrologiczny torfowiska i to mimo pogłębiającego się 

niekorzystnego bilansu wodnego. Główną przyczynę naleŜy tu jednak upatrywać  w 

zwiększonej ewapotranspiracji  spowodowanej rozrastaniem się stanowisk wierzby 

(Herbich za innymi autorami przyjmuje ewapotranspirację na terenach porośniętych 

wierzbą  na poziomie 800mm przy opadzie ok. 700mm) . Autor ekspertyzy określa to 

stabilizacją niekorzystnych stosunków wodnych torfowiska w okresie ostatnich 15 lat 

(str. 50). NiŜej podpisany koreferent nazwał by to raczej brakiem niekorzystnego 

trendu zmian, gdyŜ z kolejnego wniosku na stronie 50 ewidentnie wynika, Ŝe stany 

wód gruntowych i powierzchniowych torfowiska, są pochodną wielkości opadów 

atmosferycznych- np. miał miejsce  wzrost stanów o ok. 0,5-0,8m w okresie 

„mokrego” lipca 1999r.      

NaleŜy zwrócić takŜe uwagę na istotne wnioski w rozdz. 5 (str. 59). Autor 

podkreśla, Ŝe mimo braku optymalnych stosunków wodnych następuje przyrost liczby 

osobników języczki syberyjskiej. Komentując ten zapis naleŜy stwierdzić, Ŝe mamy 

tutaj sytuację braku „tezy spełniającej przyjęte załoŜenie”, co oznacza, Ŝe o obecności 

tego gatunku w tym rejonie przesądza inny czynnik niŜ tylko „woda” a być moŜe 

nawet cała grupa innych czynników.   

 

Podsumowaniem prac P. Herbicha jest rozdział 6- tj. „Podsumowanie i wnioski”. Nie 

ma potrzeby ich tutaj w całości przytaczać, z pewnością najwaŜniejsze z nich to: 

• powierzchnia torfowiska to ok. 500 ha- miąŜszość torfów 2-3 m- wykształcone 

na piaskach pylastych i gliniastych (brak informacji czy w spągu torfowiska 

występuje podścielająca i dobrze „uszczelniająca”  gytia) 

• zasilanie torfowiska wodami z wyŜej połoŜonych obszarów 

• intensywne przekształcanie torfowiska rozpoczęło się tuz po okresie I Wojny 

Światowej- ostatnie prace melioracyjne zrealizowano w 1998r 

• od początku lat 70 następuje na terenach otaczających, eksploatacja wód z 

piętra wapieni jurajskich 

• na skutek zmian reŜimu hydrogeologicznego nastąpiło  ograniczenie zlewni 

torfowiska o 40% 
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• ma miejsce dewastacja progów piętrzących i zastawek 

• na przestrzeni 15 lat nie stwierdzono spadku poziomu wód gruntowych 

• wskazanie moŜliwości poprawy bilansu wodnego poprzez przekierowanie wód 

z odwodniania kopalni w Wierzbicy (warstwa wody 0,3m/rok) 

• rewitalizacja systemu zabudowy hydrotechnicznej oraz likwidacja zakrzewień 

winny być podstawowymi elementami poprawy warunków wodnych 

torfowiska. 

 

4. KONFRONTACJA RAPORTU OO Ś Z EKSPERTYZĄ  P. HERBICHA DLA 

TORFOWISKA PAKOSŁAW  

Na stronie 59 autorzy raportu OOŚ  przedstawiając wybiórczo wnioski z opracowania 

Herbicha podjęli polemikę co o do ich zasadności. NaleŜy stwierdzić, Ŝe rzeczywiście  

moŜna się doszukać pewnych niespójności  w opracowaniu P.Herbicha. 

 

Głównym zarzutem moŜe być tu fakt, Ŝe w rzeczywistości brak jest bezpośredniego 

wpływu wytworzonego leja depresji na torfowisko Pakosław. Lej depresji ma obecnie 

mniejszy zasięg, a jego maksymalna propagacja przedstawia sytuację eksploatacji na 

docelowym poziomie 160m npm.    TakŜe wzrost eksploatacji nie spowoduje objęcia 

zasięgiem leja analizowanego torfowiska. 

 

NaleŜy przy tym pamiętać, Ŝe zestawione i opracowane w dokumentacji 

hydrogeologicznej materiały na które powołują się autorzy raportu OOŚ w duŜej 

mierze opierają się na hipotetycznych wyliczeniach i dopiero uruchomienie 

monitoringu w bliŜszej odległości od torfowiska będzie dawało jednoznaczną 

odpowiedź, czy taki wpływ w ogóle będzie miał miejsce. Stąd teŜ jak podają autorzy 

raportu OOŚ „definiowanie na obecnym etapie wpływu projektowanego odwodnienia 

na torfowisko jest bezzasadne”.  

Trudno tu nie zgodzić się z postulatami autorów raportu OOŚ Ŝe: 

• na obecnym etapie lepszym rozwiązaniem było by uregulowanie stosunków 

wodnych w rejonie samego torfowiska 

• winna mieć miejsce przede wszystkim niezbyt kosztowna rewitalizacja rowów 

i naprawa urządzeń piętrzących    
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5. DODATKOWE UW AGI ORAZ WŁASNE SUGESTIE AUTORA   

KOREFERATU  

Torfowisko Pakosław to ciekawa jednostka morfologiczna w rejonie której występuje 

szereg cennych  gatunków flory. Do nich moŜna zaliczyć rośliny objęte całkowitą ochroną 

gatunkową (np. brzoza niska, gnidosz królewski) czy ochroną  częściową Występuje tu 

ponadt języczka syberyjska- roślina, którą zidentyfikowano dotychczas w Polsce zaledwie 

na  siedmiu stanowiskach.  NaleŜy stwierdzić, Ŝe ten ostatni wymieniony gatunek jest nie 

tyle gatunkiem endemicznym w skali europejskiej, co przez  Polskę przebiega południowa 

granica jej występowania. Zapewne w ostrzejszych warunkach klimatycznych panujących 

na terenie NiŜu Polskiego przed tysiącami lat  była to bardzo pospolita roślina na 

tworzących się torfowiskach. Oznacza to, Ŝe o jej obecności akurat na tym torfowisku  

decydować moŜe szereg innych czynników, a nie tylko sam poziom wody. Oznacza to, Ŝe 

otrzymanie optymalnych warunków wodnych, nawet przy uzupełniającym  

doprowadzeniu wody z kopalni Wierzbica na teren torfowiska, nie spowoduje 

zatrzymania jej zaniku.  

Torfowisko „samo w sobie” ma ślady róŜnorodnego uŜytkowania.  Są to zarówno 

rowy i inne urządzenia melioracyjne, torfianki czy rozległe niecki po przemysłowej 

eksploatacji torfu. Na torfowisku prowadzi się zarówno gospodarkę rolno-hodowlaną 

(część łąk jest kośna), oraz gospodarkę łowiecką o czym świadczą znajdujące się tak 

ambony łowieckie. We florze przewaŜają gatunki pospolite występujące w całej Polsce. 

Za gatunki specjalnej troski uznaje się cztery gatunki- języczkę syberyjską, brzozę niską, 

gnidosza królewskiego i wierzbę czarniawą. Jednak z karmą dla zwierząt zawleczony 

został topinambur (agresywny antropofit pochodzenia amerykańskiego), a rozrastające się 

pokrzywy świadczą o procesach murszenia torfu (K. Wancerz, 2004). Wytwarzanie się 

lepszych warunków dla konkurentów, moŜe decydować o zaniku języczki syberyjskiej. 

Oznacza to, ze w pierwszej kolejności za niebezpieczeństwo dla języczki syberyjskiej 

naleŜy uznać sukcesję roślinną oraz katastrofalne zjawiska wielkoobszarowe np. poŜar. 

Stwierdzono, Ŝe języczka czuje się „całkiem dobrze” na terenach gdzie na skutek 

przesuszenia turzycowiska ustąpiły trzęślicy modrej (mimo jej zagęszczenia i wysokości 

do 1,5m), ale zupełnie  zanika w tych miejscach gdzie pojawiły się   lasy olszowe. 

PowyŜsze informacje przytacza się po to, aby podkreślić, Ŝe transport wód z odwodnienia 

kopalni Wierzbica, wcale nie musi być czynnikiem zatrzymującym wycofywanie się 

języczki. A jeŜeli podejmowało by się tego typu inwestycję, to naleŜało by być tego 

niemal całkowicie pewnym, Ŝe zakończy się ona pełnym sukcesem.  
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Torfowisko Pakosław juŜ od blisko 100 lat znajduje się pod silnym oddziaływaniem 

róznych form antropopresji. Były to zarówno intensywne prace odwodnieniowe, 

eksploatacja (fot. 4 i 7) torfów oraz prace melioracyjne. Nie bez znaczenia są teŜ 

ekstensywne formy rolniczego uŜytkowania powierzchni, zarówno w granicach 

torfowiska (fot.6) jak i jego bezpośredniego otoczenia (fot. 1,2,3). W bezpośrednim 

sąsiedztwie funkcjonują nawet dzikie wyrobiska piasku (fot.11). Sumaryczny efekt 

oddziaływania następstw  tych wszystkich prac i zabiegów jest bez porównania większy 

od skutków następstw obniŜenia głównego poziomu eksploatacyjnego (wód w utworach 

jurajskich). Tym bardziej, Ŝe torfy podścielone są tu piaskami gliniastymi, które ze 

względu na swoją słabą wodoprzepuszczalność, z pewnością odgrywają waŜną  rolę 

ekranującą.   

Wyraźne spadki hydrauliczne zwierciadła wody podziemnej są postrzegane jako efekt  

drenującej roli cieku Granicznego (fot.9). JeŜeli rów ten w chociaŜ części swego biegu 

przecina torfy i wcina się w niŜej zalegające warstwy piaszczyste, to jest to jakby 

„wyciągnięcie korka z pełnej wanny”. To oznacza, Ŝe  nic nie jest w stanie powstrzymać 

lokalnego drenaŜu wód z utworów piaszczystych podścielających torfowisko. W 

pierwszej kolejności naleŜało by wyeliminować ten drenaŜ, dopiero w dalszej kolejności 

naleŜy rozpatrywać potrzebę dodatkowego doprowadzenia wód.  

 

Nie  moŜna pomijać takŜe wielkoobszarowego oddziaływania szeregu ujęć wód 

podziemnych. Są to zarówno bliŜej połoŜone ujęcia wiejskie, jak i duŜe ujęcia w 

Trąbowcu i Wierzbicy. Analiza map hydrogeologicznych jednoznacznie wskazuje, Ŝe 

ujęcia Wierzbicy wcale nie odgrywają tu  priorytetowej roli. Ich oddziaływanie moŜna 

uznać z pewnością jako drugoplanowe, a z punktu widzenia raportu OOŚ dla Wierzbicy 

ich oddziaływanie naleŜy określić jako: pośrednie i wtórne. Pogorszenie warunków 

wodnych torfowiska Pakosław ma przyczyny wieloczynnikowe i zarówno obecnie, jak i 

zapewne takŜe docelowo, absolutnie nie moŜna upatrywać w kopalni w Wierzbicy 

głównego „winnego” zaistniałego stanu rzeczy. Zatem próba ewentualnego „zmuszenia” 

Inwestora do większych działań i nakładów finansowych na rzecz ochrony torfowiska jest 

nieuzasadnione,  a przy  komercyjnym podejściu do zagadnienia, jest takŜe z góry skazane 

na poraŜkę.  Ta baza wnioskowa nie ulegnie zmianie nawet przy eksploatacji piętra na 

poziomie 160 m npm chyba, Ŝe informacje takie zostaną pozyskane w oparciu o 

projektowaną sieć monitoringu (propozycja organizacji takiej sieci zobrazowana jest na  
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zał. 7 raportu OOŚ). W opinii niŜej podpisanego sieć ta winna być rozbudowana w 

kierunku południowo-wschodnim tak, aby w pełni została „uchwycona” strefa graniczna 

na obszarach leja depresji, oraz strefa poza lejem na terenie przyległym do torfowiska a 

nawet na samym torfowisku. Winny to być piezometry monitorujące  zarówno płytkie 

wody gruntowe w utworach czwartorzędowych, jak i wody głównego poziomu 

eksploatacyjnego tj. wody jurajskie.  

 

Na terenie torfowiska brak jest rzeczywistych posterunków monitoringowych, które w 

pełny i rzeczywisty sposób pozwalały na ocenę współzaleŜności wód w: 

• samych torfach 

• podścielających torfowisko piaskach          

•  niŜej zalegających utworach wapiennych  

 Przy braku  takiego lokalnego rozpoznania, formułowanie jednoznacznych  wniosków 

dotyczących  zasilania torfowiska wodami podziemnymi jest moŜe zasadne na etapie 

realizacji ekspertyzy, ale jest juŜ merytorycznie niewystarczające do formułowania 

wniosków przesądzających o realizacji niezwykle kosztownej  inwestycji, jaką by było 

doprowadzenie wód z odwodnienia Wierzbicy. Zdaniem koreferenta sieć taka powinna 

zostać rozbudowana.    

  

 Całkowicie nie rozpoznanym zagadnieniem jest hydrologia torfowiska Pakosław. Poza 

kilkoma  pomiarami stanów wód powierzchniowych brak jest jakichkolwiek informacji na 

temat przepływów w rowie Granicznym (rzece Pakosławiance). Nie wykonano  tu 

Ŝadnego pomiaru hydrologicznego, nie opracowano ani jednej krzywej przejścia fali 

wezbrania, nie przeanalizowano ani jednej reakcji cieku na istotny opad atmosferyczny. 

To sprawia, ze do obliczenia bilansu wodnego nie są „zamknięte” jego podstawowym i 

zmiennym w czasie parametrem, jakim jest odpływ powierzchniowy.  Ze względu na fakt, 

Ŝe jak na wstępie stwierdzono, torfowisko jest jednostką morfologiczno-genetyczną „samą 

w sobie”, to powoduje, Ŝe nie da się tu wykorzystać zlewni analogu opierając się na 

obserwacjach IMGW dla rzeki IłŜanki.  

 

 Oznacza to, Ŝe przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac naprawczych systemu 

wodnego, a w szczególności w odniesieniu  do próby wdraŜania zamysłu „zewnętrznej” 

dostawy wód z odwonienia kopalni w Wierzbicy naleŜy przede wszystkim przeprowadzić 

prace pomiarowe na samym obiekcie Pakosław. Oprócz 2-3 posterunków 
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piezometrycznych (kaŜdy z nich powinien się składać przynajmniej z trzech piezometrów 

obserwacyjnych, zainstalowanych w systemie „multi-level”) naleŜy jeszcze uruchomić 

stały monitoring stanów wód powierzchniowych pozwalający, przy kilku „tarujących” 

pomiarach przepływu, na ocenę rzeczywistej wielkości odpływu rowem Granicznym. 

 

 NaleŜy teŜ zadać pytanie, w jak dalekim stopniu ulegnie zmianie reŜim 

hydrochemiczny wód torfowiska Pakosław przy sztucznej dostawie wody z wyrobiska w 

Wierzbicy? Trzeba przecieŜ pamiętać, ze wody odpompowywane z utworów jurajskich 

charakteryzują się odmiennym składem chemicznym oraz w szczególności zupełnie 

odmiennym stęŜeniem jonów wodorowych (odczyn- pH) niŜ wody torfowiska. Wody 

odsączające się z torfów są kwaśne, natomiast wody z odwodnienia kopalni są alkaliczne. 

Czy nie spowoduje to niespodziewanych i niekorzystnych zmian? TakŜe 

hydrogeologiczno-hydrologiczny monitoring ilościowy winien być uzupełniony jeszcze 

badaniami hydrochemicznymi. 

 

 Kolejnym zagadnieniem jest techniczna forma wprowadzenia wód na torfowisko. O 

ile ich przesył jest zadaniem stosunkowo prostym do realizacji (co nie oznacza, Ŝe nie 

pociągnie za sobą ogromnych kosztów i szeroko-rozumianych nakładów realizacyjnych), 

to ich sensowne wprowadzenie na torfowisko jest zagadnieniem wręcz „utopijnym”. 

Punktowe wprowadzenie tych wód w górnym biegu Rowu Granicznego mija się z celem, 

gdyŜ rów ten zostanie wykorzystany „jako przepust przez obiekt”, nie przyczyniając się 

do Ŝadnych zmian stanów wód gruntowych w dalszej odległości od rowu i tylko 

znikomych zmian w bezpośrednim sąsiedztwie samego rowu. Przerzut 4-5tys.m3/d 

oznacza wprowadzenie ok. 50-60 l/sek. wody  do rowu Granicznego. Przy spadkach 

koryta tego rowu oraz jego szerokości spowoduje to efektywne podniesienie poziomu 

wody w cieku najwyŜej  o kilka cm. A to „nie przełoŜy” się w Ŝaden istotny  sposób na 

stany wód gruntowych nawet  na terenach bezpośrednio  przyległych do samego koryta. 

Specjalistyczne opracowanie Herbicha z 2008r wskazuje na potrzebę wprowadzenia 

warstwy wody o miąŜszości 300 mm/rok na teren torfowiska. NiŜej podpisany autor 

koreferatu nie dostrzega rzeczywistej  moŜliwości, chociaŜby po części, jej 

równomiernego rozprowadzenia  po 500 hektarowej  powierzchni torfowiska. Stąd teŜ 

moŜliwość realizacji i wdroŜenia wniosków nr 9 i 10 z opracowania  dr Herbicha jest, dla 

niŜej podpisanego,  mocno wątpliwa.                  
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Poddanie krytyce celowości tego zalecenie nie oznacza jednak, Ŝe torfowisko nie 

potrzebuje działań mogących poprawić jego bilans wodny. Z pewnością winny to być 

jednak działania pozwalające na bardziej skuteczne zatrzymanie odpływających wód. 

Winny to być raczej jednak działania rewitalizacyjne sieci melioracyjnej. Odbudowa 

zastawek i ich skuteczne funkcjonowanie winno stanowić  podstawę tych rozwiązań.  

 

To wszystko wymaga jednak czasu, realizacji szeregu opracowań projektowych i 

uzyskiwania decyzji środowiskowych i pozwoleń na budowę. Następnie prace 

realizacyjne wymagają nakładów czasowych i  związane są takŜe ze znacznymi nakładami 

finansowymi. Znacznie prostszym rozwiązaniem jest tu zatem wykorzystanie samej 

przyrody do osiągnięcia oczekiwanych przez nas  zmian w środowisku. Oczywiście 

wszelkie zabiegi biomanipulacyjne mają tę zasadniczą wadę, Ŝe cięŜko jest utrzymać nad 

nimi pełną kontrolę. W przedmiotowej sytuacji niŜej podpisany dostrzegał by moŜliwość 

osadzenia większej populacji bobrów na tym torfowisku. Bobry juŜ tu prawdopodobnie są 

(fot.. 8), ale osiedlenie tu kilku nowych, gdzie indziej odłowionych rodzin, było by z 

pewnością w pełni zasadne. Wówczas w sposób bardziej skuteczny były by podpiętrzane 

nie tylko rów graniczny ale takŜe wszystkie jego boczne dopływy. Osiedlenie znacznie 

większej ilości bobrów spowodowało by: 

• bardziej równomierne obszarowe piętrzenie wód powierzchniowych na całym 

obiekcie 

• wpływało by na regulację i stabilizację stanów wód podziemnych na całym obszarze 

torfowiska  

• rozrastające się olchy i inne drzewa  miały by właściwego reduktora swojej 

liczebności 

• niszczone budowle tj. bobrowe tamy mogły by być w sposób „ciągły” przez same 

zwierzęta odbudowywane, a zatem z pewnością nie spotkał by ich ten sam los co 

jednorazowo zniszczonych szeregu betonowych urządzeń wodnych, zbudowanych 

wcześniej w tym rejonie. 

• koszty tego przedsięwzięcia będą nieporównywalnie niŜsze w stosunku do 

potencjalnych prac rewitalizacji lokalnej sieci melioracyjnej, ponadto nie do 

pominięcia jest tu czynnik czasu. 
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• dlatego teŜ niŜej podpisany optowałby przede wszystkim za tym rozwiązaniem, a gdy 

to okazało by się nieskuteczne, to dopiero wówczas naleŜy sięgać do innych 

rozwiązań opartych na bezpośrednich technicznych działaniach człowieka. 

 

 

W minionych latach elementy piętrzące systemu wodnego torfowiska Pakosław  były 

„skutecznie” dewastowane. Mogły to być skutki bezmyślnej dewastacji lub teŜ 

„przemyślane” kroki  lokalnych gospodarzy. Stąd teŜ naleŜy załoŜyć, Ŝe projektowane 

działania słuŜące odbudowie lokalnych zasobów wodnych mogą spotkać się z 

protestem właścicieli lokalnych łąk i otaczających pól  uprawnych. Efektywne 

gospodarowanie na uŜytkach zielonych wymaga okresowego podnoszenia i obniŜania  

poziomu wód. System („bobrowy” czy stworzony przez człowieka) permanentnie 

piętrzący wodę nie będzie przychylnie przyjmowany przez tutejszych rolników. 

Nadmiernie rozwinięta populacja bobrów będzie przejawiała tendencję do wędrowania 

i obsadzania nowych stanowisk- w pierwszej kolejności zagroŜone tu będą stawy w 

Stanisławowie, co nie spotka się z entuzjazmem ich właściciela. TakŜe bardziej 

skuteczne zatrzymywanie wód „in situ” czyli zmniejszenie odpływów 

powierzchniowych z  torfowiska moŜe „godzić” w potrzeby wodne stawów w 

Stanisławowie. Oznacza to, Ŝe nie obędzie się tu z pewnością bez konfliktów 

społecznych, bo mówiąc wprost nikogo z lokalnych gospodarzy specjalnie nie 

interesuje zagadnienie utrzymania populacji języczki syberyjskiej.  

MoŜna tu zatem mówić o braku doinformowania lokalnej społeczności o wartościach 

środowiskowych tego obiektu, brak jest tablic informacyjnych a granice terenu 

obszaru chronionego naruszane są przez posiadaczy quadów, którzy skutecznie 

niszczą powierzchnię torfowiska i jego otoczenia (fot.12). Jest to o tyle dziwne, Ŝe 

wszelkie lokalne miejsca pamięci narodowej są autentycznie  „zadbane” i widać, Ŝe 

cieszą się  powszechnym szacunkiem (fot.10). Szkoda zatem, Ŝe ta świadomość  nie 

przekłada się takŜe na lokalne wartości środowiskowe… (patrz dokumentacja 

fotograficzna autora ekspertyzy). 
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5. PODSUMOWANIE 

 

Przewidywane jest obniŜenie poziomu eksploatacji kopalni wapieni i margli jurajskich w 

Wierzbicy (z rzędnej 180 do rzędnej 160m npm). Dla potrzeby realizacji tego przedsięwzięcia 

został opracowany raport OOŚ. Z raportu wynika, Ŝe oddziaływanie na poszczególne 

komponenty środowiska ma róŜny zasięg obszarowy. Poza obszar kopalni  najdalej wykraczają 

oddziaływania o charakterze hydrogeologicznym- tj  realizacja odwodnień, pociągająca za sobą  

rozwój wielkoobszarowego leja depresji. 

 

Priorytetowym zagadnieniem dla szeroko rozumianego zagadnienia ochrony cennych stanowisk 

przyrodniczych,  jest rozwój  zasięgu tego leja w kierunku południowo-wschodnim tj. tam, gdzie 

znajduje się torfowisko Pakosław. Z załączonych materiałów analitycznych ewidentnie wynika, 

Ŝe promień leja w tym kierunku wzrośnie niemal dwukrotnie, jednak nie obejmie on swym 

zasięgiem granic torfowiska. NaleŜy ponadto pamiętać, Ŝe w strefie marginalnej leje takie maja 

bardzo „wypłaszczony” kształt- stąd teŜ nie naleŜy takŜe zbyt mocno przeceniać ich 

negatywnego oddziaływania. 

 

Przy niewyjaśnionych uwarunkowaniach hydraulicznych  powiązań warstw wodonośnych na 

samym torfowisku oraz przy braku właściwego rozpoznania hydrologicznego, trudno jest w 

pełni autorytatywnie  prognozować czy i w jakim stopniu te obszarowe zmiany wpłyną na 

torfowisko. Z załączonych do raportu OOŚ materiałów wynika, Ŝe wpływu takiego nie będzie. 

Zdaniem koreferenta jest to stwierdzenie słuszne, jednak ostatecznie będzie to moŜna 

zweryfikować dopiero po uruchomieniu eksploatacji i obserwacjach w sieci monitoringowej. 

Stąd teŜ proponowany przez autorów OOŚ projekt sieci monitoringowej w tym rejonie jest 

niewystarczający- piezometry obserwacyjne winny być zainstalowane takŜe na zewnątrz 

prognozowanego leja depresji a nawet na samym torfowisku.     

 

Wieloczynnikowe uwarunkowania krąŜenia wód na torfowisku, raczej nie dają podstaw do 

podejmowania działań inwestycyjnych zmierzających do jego zasilania wodami kopalnianymi. 

NiŜej podpisany podtrzymuje stwierdzenia autorów raportu OOŚ o braku zasadności 

wprowadzania wód kopalnianych na teren torfowiska, celem poprawy jego warunków wodnych. 

W pierwszej kolejności winny zostać wdroŜone działania naprawcze lokalnego systemu wód 

powierzchniowych.  Zdaniem niŜej podpisanego, cennym działaniem na rzecz poprawy 

warunków kr ąŜenia wód na torfowisku, było by  obsadzenie go większą populacja bobrów. 

Bobry pozytywnie regulowały by stany wód powierzchniowych i pośrednio takŜe stany wód  

gruntowych, jak równieŜ redukowały by nadmierny rozrost nie poŜądanych tu olch oraz wierzb.  
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Istotne zagroŜenia dla przedmiotowego torfowiska będzie niosło za sobą dopiero ewentualne  

uruchomienie eksploatacji Pola B. Na obecnie raportowanym etapie eksploatacji Pola A, 

pomimo obniŜenia poziomu eksploatacji i zwiększenia obszarowej depresji,  oddziaływanie to 

będzie stanowiło raczej zagroŜenie potencjalne a nie rzeczywiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

autorska dokumentacja fotograficzna 


