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1. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1.1. Podstawa opracowania 

 

▪ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r., w sprawie 

opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. 2002r., Nr 155 poz. 1298). 

▪ Ustawa z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1405, z późn. zm.). 

▪ Ustawa z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym  (j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 1073, z późn. zm.).  

▪ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. 

z 2017r., poz. 519, z późn. zm.). 

▪ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r., o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 

2134, z późn. zm.). 

▪ Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r.,  Prawo Geologiczne i Górnicze (j.t. Dz. U. 

 z 2016r., poz. 1131, z późn. zm.). 

▪ Ustawa z dnia 18 lipca 2001r., Prawo Wodne (j.t. Dz. U. 2017r., poz. 1121). 

▪ Obowiązujące przepisy prawne. 

▪ Inwentaryzacja terenu objętego opracowaniem.  

▪ Analiza dostępnych materiałów archiwalnych, map, literatury, danych 

statystycznych, wyników badań monitoringowych.   

 

1.2. Cel i przedmiot opracowania 

 

Celem opracowania ekofizjografii podstawowej, jest dokonanie rozpoznania, 

analizy i oceny poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego oraz ich 

wzajemnych powiązań, dla terenu objętego projektem Zmiany Nr 3 Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza. 

Określenie uwarunkowań przyrodniczych pozwoli na dostosowanie planowanej 

funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania przestrzennego, zapewniając 

trwałość podstawowych procesów przyrodniczych oraz  warunki odnawialności 

zasobów przyrodniczych, na danym obszarze, a także w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie. Stanowi ona podstawę do zapewnienia realizacji zasady 

zrównoważonego rozwoju. 

Niniejsze opracowanie zostało wykonane dla terenu udokumentowanego  

i zatwierdzonego złoża surowców mineralnych piaskowców cergowskich 

„Komańcza 1” w miejscowości Jawornik, gmina Komańcza w woj. Podkarpackim, na 

części działki o numerze ewidencyjnym 75/1.  
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Określenie w ekofizjografii predyspozycji do kształtowania struktur 

funkcjonalno-przestrzennych dla obszaru objętego opracowaniem, pozwoli na 

wskazanie rozwiązań eliminujących lub ograniczających zagrożenia a także 

negatywny wpływ na środowisko dla terenu Zmiany Nr 3 Studium. Informacje 

przyrodnicze, zawarte w opracowaniu, mogą stanowić podstawę merytoryczną do 

sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko. 

 

Planowane przedsięwzięcie składa się z następujących  etapów: 

▪ udostępnienie złoża, 

▪ eksploatacja, 

▪ rekultywacja terenów poeksploatacyjnych. 

Ryc. 1. Lokalizacja terenu objętego niniejszym opracowaniem. 

 
Wnioskodawcą opracowania Zmiany Nr 3 Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza zatwierdzonego 

Uchwałą Nr XVIII/126/2000 Rady Gminy  Komańcza w dniu 24 października 2000r., 

z późniejszymi zmianami, jest JABO MARMI S. A., 39-200 Dębica, Nagawczyna 330.  

 

Złoże piaskowców cergowskich „Komańcza 1”  położone jest w sąsiedztwie  

eksploatowanego obecnie złoża „Komańcza – Jawornik”. 

 

       Lokalizacja złoża „KOMAŃCZA 1” 
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1.3.  Zakres opracowania 

 

Stosownie do  obowiązujących przepisów prawa, ekofizjografia podstawowa 

winna być opracowana na podstawie: 

▪ wyników badań i pomiarów terenowych,  

▪ analizy archiwalnych materiałów kartograficznych, planistycznych, 

inwentaryzacyjnych i studialnych, w szczególności dokumentacji 

hydrologicznych i dokumentacji geologiczno – inżynierskich, 

▪ dokumentacji geologicznych złóż kopalin,  

▪ dokumentów planistycznych opracowanych na podstawie Prawa wodnego, 

Prawa geologicznego i górniczego, map glebowo – rolnych,  

▪ planów urządzania lasów,  

▪ planów rezerwatów przyrody,  

▪ planów parków narodowych i krajobrazowych,  

▪ dokumentacji różnych form ochrony przyrody,  

▪ dokumentacji uzdrowisk, 

▪ rejestru zabytków, ewidencji dóbr kultury i innych materiałów 

dokumentujących obiekty kulturowe  i stanowiska archeologiczne.  

 

Do opracowania niniejszej ekofizjografii wykorzystano tylko te materiały 

archiwalne, które były właściwe i charakterystyczne dla przedmiotowego  obszaru. 

Zakres opracowania dostosowany został do rodzaju i przedmiotu projektu Zmiany 

Nr 3 Studium oraz specyfiki środowiska naturalnego terenu objętego  

opracowaniem oraz terenów sąsiednich. 

 

Ekofizjografia składa się z: 

▪ części opisowej, 

▪ części graficznej,  

▪ dokumentacji fotograficznej. 

 
Część opisowa zawiera informacje na temat charakterystycznych elementów 

środowiska przyrodniczego, warunków gruntowo – wodnych, rzeźby terenu, 

warunków geologicznych, klimatu lokalnego oraz innych elementów istotnych  

dla oceny stanu jakości środowiska. Zawiera również wnioski wynikające  

z dokonanej analizy, które winny być brane pod uwagę, przy podejmowaniu decyzji, 

w sprawie  opracowania projektu  Zmiany Nr 3 Studium, czy też odstąpienia od 

tegoż opracowania. 

Część opisowa zawiera ocenę odporności środowiska na degradację  

oraz zdolność do regeneracji. Zawiera również ocenę stanu ochrony i użytkowania 
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zasobów przyrodniczych, w tym różnorodności biologicznej, ocenę stanu 

zachowania walorów krajobrazowych, ocenę zgodności dotychczasowego 

użytkowania i zagospodarowania obszaru. 

Część graficzna została opracowana na kopii mapy do celów projektowych 

w skali 1:1000. Zawiera ona uwarunkowania ekofizjograficzne przedmiotowego 

terenu uwzględniając specyfikę środowiska i problematykę. 

 
 

2. ROZPOZNANIE I CHARAKTERYSTYKA STANU ORAZ FUNKCJONOWANIA 
ŚRODOWISKA TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM 

 
2.1. Położenie geograficzne i budowa geologiczna terenu 

 
Obszar objęty opracowaniem tj. część działki nr ew. 75/1, obręb – Jawornik, 

znajduje się na terenie Gminy Komańcza, położonej w południowej części 
województwa podkarpackiego, w powiecie sanockim.  
 

Ryc. 2. Teren lokalizacji Zmiany Nr 3 Studium. Linia koloru czarnego wskazuje 
granice geodezyjne działki nr ew. 75/1, obręb – Jawornik. Linia koloru czerwnego 
wskazuje teren udokumentowanego złoża „Komańcza 1” – obszar objęty Zmianą Nr 
3 SUiKZP. 

 
Działka nr ew. 75/1, obręb – Jawornik, stanowi grunty o użytku: PsV – o pow. 

1,6191ha; PsVI – o pow. 0,5636ha; Ls – o pow. 40,8533ha; K – o pow. 1,2223ha. 
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Łączna powierzchnia użytków działki wynosi 44,2583ha. Na terenie omawianej 

działki nie funkcjonuje żadna infrastruktura liniowa.  

 

Tereny sąsiednie: 

▪ od strony północnej: 

 działka nr ew. 69:  Ls – o pow. 28,15ha, 

 działka nr ew. 70: Ls – o pow. 28,15ha, 

 działka nr ew. 71:Ls – o pow. 35,84ha. 

▪ od strony południowej: 

działka nr ew. 75/2: Wp – o pow. 0,4102ha, 

działka nr ew. 664: ŁVI – o pow. 0,7939ha;  

Ls – o pow. 7,7179ha; Bi – o pow. 

0,0479ha; K – o pow. 1,0098ha; N – o pow. 

0,1180ha, 

działka nr ew. 592/8: Wp – o pow. 12,6245ha, 

działka nr ew. 450/2: Ls – o pow. 0,0298ha, 

działka nr ew. 63/1: Wp – o pow. 0,44ha, 

działka nr ew. 49: Tk – o pow. 3,14ha. 

▪ od strony zachodniej:   

działka nr ew. 77: Ls – o pow. 43,00ha. 

▪ od strony wschodniej: 

działka nr ew. 48/1: Wp – o pow. 0,08ha. 

 
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości około 30,0m na 

wschód od granic działki nr ew. 75/1, obr. – Jawornik. Natomiast najbliższa 

zabudowa mieszkaniowa licząc od granic udokumentowanego złoża piaskowców 

cergowskich „Komańcza 1” zlokalizowanego na działce nr ew. 75/1, wynosi około 

300,0m na południowy-wschód. 

W południowo-zachodniej części działki nr. ew. 75/1 oraz na działce sąsiedniej nr 

ew. 664, obręb – Komańcza, znajduje się eksploatowane złoże piaskowców 

cergowskich „Komańcza - Jawornik” wraz z zakładem przeróbczym. 

Złoże piaskowców cergowskich „Komańcza 1” położone jest na obszarze 

jednostki dukielskiej w obrębie fałdu brzeżnego, który ciągnie się od poprzecznej 

dyslokacji Wisłoka Wielkiego po górę Dziurkowiec na wschodzie, gdzie przechodzi 

poza granice państwa. Utwory występujące w rejonie złoża zapadają monoklinalnie 

w kierunku zachodnim pod kątem 20-25 stopni. Na omawianym obszarze występuje 

tektonika blokowa. Kompleksy piaskowcowe pocięte są uskokami normalnymi 

i przesuwczymi, niekiedy rotacyjnymi o zróżnicowanych kierunkach, generalnie 
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północ-południe i zrzutach od kilku do dwudziestu-kilku metrów. Z tego względu 

można zaliczyć to złoże do grupy II. 

 

Ryc. 3. Budowa geologiczna terenu objętego opracowaniem (źródło: 

http://bazagis.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.htm) 

 
 

 

 

 

 

 

Teren objęty opracowaniem Zmiany Nr 3 Studium położony jest na obszarze 

występowania piaskowców, łupków, iłowców i rogowców.  

Strop piaskowców przyjęto na głębokości 450 do 560m n.p.m. Z uwagi na sięgającą 

miejscami głębiej strefę wietrzenia może on ulec pogłębieniu. Uzyskany obraz 

przestrzenny przebiegu granic litologicznych pozwala na wydzielenie dwóch 

poziomów piaskowców cergowskich, rozdzielonych kompleksem łupkowym, 

którego miąższość osiąga około 50,0m.  

 Graniczne wartości parametrów definiujących złoże nawiązują do 

wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015r., 

Piaskowce, łupki, zlepieńce, margle,  
podrzędnie iłowce i mułowce 

Piaskowce, mułowce i iłowce 

Gliny, piaski i gliny z rumoszami, saliflukcyjno - deluwialne 

Piaskowce, łupki, iłowce i rogowce 

Lessy piaszczyste i pyły lessopodobne 

Piaski, żwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły 

http://bazagis.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.htm
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w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża 

węglowodorów (Dz. U. 2015 poz. 987). Zgodnie z nim głębokość dokumentowania 

przyjęto do granic możliwej eksploatacji tj. do rzędnej +440,0m n.p.m., grubość 

nadkładu – 15,0m stosunek N/Z 0,3.  

Zgodnie z regionalizacją geograficzną Jerzego Kondrackiego (2002) teren 

działki nr ew. 75/1 zaliczany jest do megaregionu Karpackiego, prowincja Karpaty 

Zachodnie, makroregion Beskidy Środkowe, mezoregion Beskid Niski. Krajobraz 

okolicznych terenów tworzą wzgórza o wysokości 500-800 m n.p.m. 

Udokumentowane złoże zlokalizowane jest na południowo-wschodnim stoku Góry 

Stanków Łaz (617 m n.p.m.), schodzącym do doliny rzeki Osławica.  

 
Informacje dotyczące złoża piaskowców cegłowskich „Komańcza 1” 

▪ Kopalina: kamienie budowlane i drogowe. 

▪ Podtyp kopaliny: piaskowce cergowskie. 

▪ Powierzchnia całkowita udokumentowanego złoża: 81 769 m2~ 8,18 ha; 

▪ Kierunek rekultywacji: leśny. 

▪ Stan zagospodarowania złoża: złoże niezagospodarowane. 

▪ Sposób eksploatacji: odkrywkowy. 

▪ System eksploatacji: ścianowy, poziomami eksploatacyjnymi. 

▪ Zagrożenia eksploatacji: nie występują. 

▪ Rodzaj kopaliny: pospolita. 

▪ Parametry jakościowe kopaliny: 

 gęstość przestrzenna: 2,653Mg/m3, 

 nasiąkliwość: 0,85%, 

 mrozoodporność: bardzo dobra, 

 wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym 169,8 MPa, 

 wytrzymałość na ściskanie po nasyceniu wodą: 133,2 MPa, 

 ścieralność na tarczy Boehmego: 4,0mm. 

▪ Kopalina towarzysząca: nie występuje. 

▪ Kopalina współwystępująca: nie występuje. 

▪ Forma złoża: pokładowa. 

▪ Ilość pokładów: złoże wielopokładowe. 

▪ Grubość nadkładu (N): 0 – 25, śr. 8m. 

▪ Miąższość serii złożowej (Z): 10 – 80, śr. 47. 

▪ Głębokość spągu złoża: 440 – 480 m n.p.m. 

 
 
 
 
 



 EKOFIZJOGRAFIA PODSTAWOWA  
na potrzeby  Zmiany Nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  

Gminy Komańcza  
 

 

KOMAŃCZA 2017 10 

 

2.2. Wody powierzchniowe i podziemne 
 

Wzdłuż południowej granicy działki nr ew. 75/1, obr. – Jawornik, przepływa 

rzeka Osławica, natomiast rzeka Osława znajduje się około 840,0m na wschód od 

granic omawianej działki. 

Obszar złoża przecinany jest przez okresowe strumyki spływające w kierunku 
Osławicy. 
 
 

Ryc. 4. Lokalizacji inwestycji względem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 
(źródło: http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/) 
 

 
 

Teren Zmiany Nr 3 Studium położony jest z dala od Głównych Zbiorników 

Wód Podziemnych. Najbliżej zlokalizowanym zbiornikiem jest oddalony o około 

20km na północny-wschód Zbiornik warstw krośnieńskich (Sanok-Lesko). 

Na terenie całego złoża piaskowców cergowskich „Komancza 1” występują 

wody lecznicze – wody słabo zmineralizowane, opisane w dokumentacji 

hydrogeologicznej wód podziemnych dla celów leczniczych w rejonie Komańczy, 

pow. Sanok z 1971r.  

W konturach Zmiany Studium nie występują solanki oraz wody termalne. 

 
Jednolite części wód podziemnych 
 

Jednolite części wód podziemnych są podstawowymi, jednostkowymi 

obszarami ochrony i gospodarowania wodami podziemnymi, które wyznaczono dla 
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warstw wodonośnych o porowatości i przepuszczalności umożliwiającej pobór 

znaczący dla zaopatrzenia ludności w wodę, lub w których ma miejsce przepływ 

podziemny o natężeniu znaczącym dla utrzymania pożądanego, dobrego stanu wód 

powierzchniowych i ekosystemów lądowych. Omawiany teren położony jest  

w obrębie jednolitej części wód podziemnych nr 168 (wg podziału na 172 części 

obowiązujący od 01.01.2016r). 

 

CHARAKTERYSTYKA JEDNOLITEJ CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH NR 168: 

Powierzchnia: 2795,9km2 

Region: Górnej Wisły  w pasie Zewnętrznych Karpat Zachodnich, Beskidów 

Wschodnich i Wschodniego Podkarpacia 

Województwo: podkarpackie 

Powiaty: bieszczadzki, leski, sanocki, przemyski 

Arkusze MhP w skali 1: 50 000: opisano na mapie lokalizacyjnej 

Arkusze MhP w skali 1: 200 000: Przemyśl, Jasło, Łupków 

Region hydrogeologiczny wg Atlasu hydrogeologicznego Polski 1995 r.: XIV – 

karpacki, 

Głębokość występowania wód słodkich: 0 – 80 m (na podstawie rozpoznania 

regionalnego) 

 

 
 

SYMBOL całej JCWPd uwzględniający wszystkie profile: Q, Pg, Pg-Cr  
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Opis symbolu: W piętrze czwartorzędowym występuje jeden poziom wodonośny 

związany z utworami akumulacji rzecznej. Lokalnie może występować w łączności 

hydraulicznej z poziomami w utworach fliszowych. Piętro wodonośne paleogeńskie 

i kredowe (fliszowe) zbudowane jest z utworów piaskowcowo – łupkowych.  

W strefie aktywnej wymiany wód zwykłych (do głębokości około 80 m p.p.t.) może 

występować kilka poziomów wodonośnych. Poziomy fliszowe występują  

w utworach paleogenu i kredy oraz paleogeńsko-kredowych – nierozdzielnych.  

Q – wody porowe w utworach akumulacji rzecznej (piaski, żwiry, otoczaki)  

Pg-Cr – wody szczelinowo - porowe w utworach piaskowcowo – łupkowych 

(fliszowych), strefa aktywnej wymiany do głębokości około 80 m p.p.t.  

 

Cecha szczególna JCWPd (ilościowa, chemiczna): Q - ilościowo – stan dobry, 

jakościowo – stan dobry, Pg-Cr – ilościowo – stan słaby, jakościowo – stan bardzo 

dobry.  

 
 

Jednolita część wód powierzchniowych  

 

Teren realizacji inwestycji znajduje się w JCWP o europejskim kodzie 

PLRW20001222252 i nazwie „Osława do Rzepedki”.  
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Tab. 1. Charakterystyka JCWP o nazwie „Osława do Rzepedki” (źródło: Plan 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły) 

Jednolita część wód 
powierzchniowych (JCWP) Scalona część 

wód 
powierzchniow

ych (SCWP) 

Typ JCWP Status 
Cel 

środowiskowy 

Europejski 
kod JCWP 

Nazwa JCWP 

PLRW200012
22252 

Osława do 
Rzepedki 

GW0806 
Potok fliszowy 

(12) 
naturalna 
część wód 

dobry stan 
wód 

 

JCWP o nazwie „Osława do Rzepedki” stanowią naturalną część wód o dobrym 
stanie. 
 
 
2.3. Warunki glebowe 
 

Na obszarach górskich, do których należy teren Zmiany Nr 3 Studium, 

dominują gleby brunatne, wytworzone z wietrzejących utworów fliszu karpackiego.  

W obniżeniach terenu, o utrudnionym odpływie wód spotkać można gleby glejowe, 

a w obrębie dolin rzek i potoków mady. Gleby płytkie, szkieletowe pokrywają 

zbocza, strome stoki, gleby średniogłębokie i głębokie reprezentowane są  

w obniżeniach oraz łagodnych zboczach i stokach. 

W podłożu geologicznym obszaru projektu zmiany Studium występuje flisz 

karpacki, na którego zwietrzelinie wytworzyły się gleby: brunatne kwaśne 

wytworzone ze zwietrzeliny piaskowców i brunatne właściwe – powstałe z łupków, 

o różnej zawartości szkieletu i miąższości.  

Całość obszaru złoża znajduje się na terenie zalesionym (las mieszany),  

o różnym stopniu nachylenia. Nadkład złoża o grubości  od 0 do 25m (średnio 8m) 

składa się z pokrywy humusu leśnego, glin zwietrzelinowych, zwietrzeliny  

i rumoszu piaskowcowo-łupkowego.  

Udostępnienie złoża będzie polegało na wylesieniu terenu i usunięciu 

nadkładu. Materiał nadkładowy będzie składowany na obrzeżach wyrobiska  

w  wyznaczonych miejscach. Warstwa humusu leśnego będzie składowana 

selektywnie. 
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Na terenie opracowania nie występują gleby pochodzenia organicznego, 
objętego ochroną prawną, wynikającą z ustawy o ochronie gruntów rolnych  
i leśnych.  

 
    
2.4. Warunki klimatyczne i topoklimatyczne 
 

Teren opracowania zaliczany jest do karpackiej dzielnicy klimatycznej. Na 

stosunki klimatyczne wpływa tu ukształtowanie terenu. Region charakteryzuje się 

piętrowością klimatu, ze spadkiem temperatury średnio 0,5C/100 m wysokości  

i przyrostem opadów o ok. 60 mm/100 m wysokości. Roczne amplitudy 

temperatury zmniejszają się wraz z wysokością. Średnia roczna temperatura waha 

się od +6 do +7,5C. Średnia roczna temperatura powietrza w miesiącu styczniu 

wynosi od –4 do –4,5C, w lipcu +16 do +18C. Natomiast średnioroczne sumy 

opadów wahają się od 700 – 1000 mm (w Polsce 500-700 mm). Pokrywa śnieżna 

zalega średnio 80-90 dni. Stosunki wietrzne wykazują duże zróżnicowanie. Cechą 

charakterystyczną tego obszaru są wiatry typu fenowego, zwane „dukielskimi” lub 

„rymanowskimi”. Są to wiatry bardzo silne, wiejące z południa, podnoszące 

temperaturę. W czasie ich trwania (od 2 do 7 dni) następuje spadek ciśnienia  

i wilgotności powietrza. Średnia długość meteorologicznego okresu wegetacji 

(wyrażona liczbą dni z ustaloną średnią dobową temperaturą powietrza powyżej 

lub równej 5C) dla omawianego obszaru wynosi 190-210 dni. W wielu rejonach,  

w dolinach i górskich kotlinach, można zaobserwować znaczne odchylenia 

klimatyczne spowodowane lokalnymi mikroklimatami. 

 

 

2.5. Uwarunkowania przyrodnicze - flora i fauna 

 

W celu dokonania inwentaryzacji przyrodniczej obszaru planowanego do  

eksploatacji dokonano wizji w terenie w okresie wiosennym oraz letnim. 

Działka nr ew. 75/1, obręb – Jawornik, położona jest w granicach 

wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody: 

▪ Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, funkcjonującego na mocy 

Uchwały Nr XLVIII/997/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 

czerwca 2014r., w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego 

(Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego, poz. 1950),  

▪ Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków NATURA 2000 PLB180002 „Beskid Niski”, 

funkcjonującego na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 

stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, 

poz. 133 z późn. zm.), 
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▪ częściowo w granicach Obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty NATURA 

2000 PLH180021 „Dorzecze Górnego Sanu”. Południowa część działki nr ew. 

75/1 w miejscowości Jawornik, położona jest na terenie Obszaru mającego 

znaczenie dla Wspólnoty NATURA 2000 PLH180021 „Dorzecze Górnego Sanu”. 

Teren udokumentowanego złoża „KOMAŃCZA 1” położony jest poza granicami 

w/w obszaru. 

 

W związku z powyższym na terenie Zmiany Nr 3 Studium wprowadza się zakazy, 

nakazy i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, dotyczących warunków ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu, wynikających z ustawy z dnia 16.04.2004r.,  

o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 2134, z późn. zm.) oraz ustawy  

z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1405, z późn. zm.) bowiem 

teren objęty wnioskiem podlega w/w przepisom szczególnym. 

Teren opracowania Zmiany Nr 3 Studium nie jest objęty innymi formami ochrony 

przyrody, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.,  

o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 2134, z późn. zm.). W związku  

z powyższym nie wprowadza się dodatkowych zakazów, nakazów i ograniczeń, 

wynikających z przepisów odrębnych. 

 
Flora 

Teren złoża jest porośnięty drzewostanem w wieku od 10 - 100 lat. Na 

terenie przedmiotowego przedsięwzięcia znajdują się m.in. siedliska: grąd 

subkontynentalny (Tilio-Carpinetum), sztuczny drzewostan olszy szarej 

(Alnusincana), pastwisko obsadzone olchą czarną (Alnusglutinosa) z kępami 

obsiewającej się tarniny (Prunusspinosa), fragmenty buczyny karpackiej 

(Dentarioglandulosae-Fagetum) ze znacznym udziałem gatunków grądowych, 

fragmenty szuwaru szerokopałkowego (Typhetumlatifoliae) i szuwaru sitowia 

leśnego (Scirpetumsyhatici), inicjalne stadia sukcesyjne zarośli olszy szarej 

(Alnusincana). Ten sam typ roślinności występował w najbliższym otoczeniu 

rozpatrywanej powierzchni. Jedynie od strony południowej (poza granicami 

powierzchni) terasę zalewową rzeki Osławica zajmuje roślinność aluwialna, tj. łęgi 

reprezentujące zespół nadrzecznej olszyny górskiej (Alnetum incanae) oraz 

towarzyszące im zbiorowiska ziołoroślowe z rzędu (Glechometalia hederacea). 
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Ryc. 5. Rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych w granicach powierzchni 

„KOMAŃCZA 1” oraz lokalizacja stanowisk gatunków roślin i grzybów objętych 

ochroną prawną na powierzchni oraz w jej otoczeniu (Źródło: Inwentaryzacja 

przyrodnicza). 

 

 
 
Żyzna buczyna karpacka (Dentario glandulosae-Fagetum). 

Płat zespołu (Dentario glandulosae-Fagetum) wykształcony jest w odmianie 

wschodniokarpackiej, siedliskowo przeważa podzespół żyzny i wilgotny  

z czosnkiem niedźwiedzim (D.g.-F. allietosum). W drzewostanie o zróżnicowanej 

strukturze wiekowej panują buk zwyczaj (Fagus sylvatica) i jodła pospolita (Abies 

alba), rzadko inne gatunki – grab pospolity (Carpinus betulus) czy klon zwyczajny 



 EKOFIZJOGRAFIA PODSTAWOWA  
na potrzeby  Zmiany Nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  

Gminy Komańcza  
 

 

KOMAŃCZA 2017 17 

 

(Acer platanoides). Licznie występuje starodrzew, a zasoby martwego drewna 

można zgrubnie szacować na 5% miąższości drzewostanu.  

W warstwie krzewów występowały głównie grab pospolity (Carpinus bet ulus), buk 

zwyczajny (Fagus sylvatica), leszczyna pospolita (Corylus avellana), rzadziej 

kruszyna pospolita (Frangula alnus), wiciokrzew pospolity (Lonicera xylosteum), bez 

czarny (Sambucus nigra).  

Warstwa zielna charakteryzowała się stosunkowo dużym zwarciem i wysokim 

bogactwem gatunkowym. Z gatunków charakterystycznych dla buczyn zanotowano: 

żywiec cebulkowy (Dentaria bulbifera), żywiec gruczołowaty (Dentaria glandulosa)  

i żywokost sercowaty (Symphytum cordatum). Licznie reprezentowane są gatunki 

związane zasięgiem z pasem gór i pogórzy jak czosnek niedźwiedzi (Allium 

ursinum), sałatnica leśna (Aposeris foetida), jarzmianka większa (Astrantia major), 

cebulica dwulistna (Scilla bifolia), goryczka trojeściowa (Gentiana asclepiadea), 

śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis), obrazki alpejskie (Arum alpinum), 

wilczomlecz migdałolistyny (Euphorbia amygdaloides), żywokost bulwiasty 

(Symphytum tuberosum), szałwia lepka (Salvia glutinosa), tojeść gajowa (Lysimachia 

nemorum), starzec gajowy (Senecio nemorensis), trybula lśniąca (Anthriscus nitida), 

bodziszek żałobny (Geranium phaeum), lepiężnik biały (Petasites albus), 

miesiącznica trwała (Lunaria rediviva), bniec czerwony (Melandrium rubrum), 

świerząbek orzęsiony (Chaerophyllum hirsutum) i przetacznik górski (Veronica 

Montana). Skład gatunkowy uzupełniały gatunki powszechnie występujące w lasach 

liściastych i mieszanych: zawilec gajowy (Anemone nemorosa), przytulina wonna 

(Asperula odorata), dąbrówka rozłogowa (Ajuga reptans), kopytnik pospolity 

(Asarum europaeum), turzyca lesna (Carex sylvatica), turzyca orzęsiona (Carex 

pilosa), gajowiec żółty (Galeobdolon luteum), szcztr trwały (Mercurialis perennis), 

zerwa kłosowa (Phyteuma spicatum), konwalijka dwulistna (Majanthemum 

biforium), kosmatka owłosiona (Luzula pilosa), wawrzynek wilczełyko (Daphne 

mezereum), wietlica samicza (Athyrium filix-femina), nerecznica krótkoostna 

(Dryopteris carthusiana), nerecznica samcza (Dryopteris filixmas), jeżyna 

gruczołowata (Rubus hiatus), kokoryczka wonna (Polygonatum odoratum), 

kokoryczka wielokwiatowa (Polygonatum multiflorum), szczawik zajęczy (Oxalis 

acetosella), czworolist pospolity (Paris quadrifolia), łuskiewnik różowy (Lathraea 

squamaria), wiechlina gajowa (Poa nemoralis), miodunka ćma (Pulmonaria obscura), 

perłówka zwisła (Melica nut ans), możylinek trójnerwowy (Moechringia trinervia), 

turzyca palczasta (Carex Digitala), jaskier kosmaty (Ranunculus lanuginosus), 

ziarnopłon wiosenny (Ficaria verna), pierwiosnek wiosenny (Primula elatior), 

zawilec żółty (Anemone ranunculoides), żankiel zwyczajny (Sanicula europaea), 

rzeżucha niecierpkowa (Cardamine impatiens), zdrojówka rutewkowata (Isopyrum 

thalictroides), bodziszek cuchnący (Geranium robertianum), kokorycz pusta 
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(Corydalis Cava), malina właściwa (Rubus idaeus), jasnota plamista (Lamium 

maculatum), gwiazdnica gajowa (Stellaria nemorum), bluszcz pospolity (Hedera 

helix), bluszcz kurdybanek (Glechoma hederacea), gwiazdnica wielkokwiatowa 

(Stellaria holostea), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica) i czerniec Gronkowy 

(Actaea spicata).  

Warstwa mszysta była słabo rozwinięta. Stwierdzono występowanie tu głównie 

żurawca falistego (Atrichum undulatum), rzadziej złotowłosa strojnego 

(Polytrichastrum formo sum). W jednej silnie wciętej dolince odnaleziono niewielkie 

populacje tojad mołdawski (Aconitum moldavicum) oraz zanokcica skalna 

(Asplenium trichomanes). 

W części północnej na siedlisku buczyny występowały zbiorowiska zastępcze ze 

świerkiem lub z sosną, jodłą i modrzewiem. Ich runo było wyraźnie zubożałe,  

a miejscami panowały jeżyny. Zbiorowisko to można traktować jako degeneracyjną 

postać buczyny karpackiej. 

 

Nadrzeczna olszyna górska Alnetum incanae i nadrzeczne ziołorośla. 

Płat łęgu zlokalizowany na lewym brzegu rzeki reprezentował wczesno sukcesyjne 

stadium z dominującą wierzby kruchej (Salix fragilis) z młodym i luźnym 

drzewostanem. Na prawym brzegu przeważał wariant typowy z olszą szarą (Alnus 

glutinosa).  

W warstwie krzewów występowały gatunki z drzewostanu oraz leszczyna pospolita 

(Corylus avellana), bez czarny (Sambucus nigra)  i wierzba purpurowa (Salix 

purpurea).  

W runie odnotowano takie rośliny jak: podagrycznik pospolity (Aegopodium podagr 

aria), bluszcz kurdybanek (Glechoma hederacea), bodziszek żałobny (Geranium 

phaeum), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), czosnek pospolity (Alliaria petiolata), 

śledziennica skrętno listna (Chrysosplenium alternifolium), jasnota plamista 

(Lamium maculatum),  jasnota biała (Lamium album), ziarnopłon wiosenny (Ficaria 

verna), sitowie leśne (Scirpus sylvaticus), niezapominajka błotna (Myosotis palustris), 

knieć błotna (Caltha palustris), gorczycznik pospolity (Barbarea vulgaris), kopytnik 

pospolity (Asarum europaeum), dąbrówka rozłogowa (Ajuga reptans), trybula 

lśniąca (Anthriscus nitidus), zawilec gajowy (Anemone nemorosa), płożymerzyk 

falisty (Plagiomnium undulatum), kościenica wodna (Myosoton aquaticum), 

miodunka ćma (Pulmonaria obscura), gajowiec żółty (Galeobdolon luteum), 

perłówka zwisła (Melica nutans), rzeżucha niecierpkowa (Cardamine impatiens), 

sadziec konopiasty (Eupatorium cannabinum), przytulia czepna (Galium aparine), 

świerząbek orzęsiony (Chaerophyllum hirsutum), szczaw gajowy (Rumex 

sanguineus), żywokost lekarski (Symphytum officinale), kostrzewa olbrzymia 

(Festuca gigantea), wiechlina gaowa (Poa nemoralis),  gwiazdnica gajowa (Stellaria 
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nemorum), jarzmianka większa (Astrantia major) i wilczomlecz migdałolistny 

(Euphorbia amygdaloides). 

Płatom łęgów towarzyszą nadrzeczne ziołorośla. Fizjonomię zbiorowisku nadawał 

dominujący lepiężnik różowy (Petasites hybridus). W skład zbiorowiska wchodzą 

ponadto wiązówka błotna (Filipendula almaria), bniec czerwony (Melandrium 

rubrum), ostrożeń warzywny (Cirsium, oleraceum), mięta długolistna (Mentha 

longifolia), turzyca zaostrzona (Carex gracilis), trybula lśniąca (Anthriscus nitidus) 

oraz szereg wymienionych wyżej gatunków łęgowych. 

 
Gatunki i siedliska przyrodnicze objęte ochroną (rozmieszczenie zgodnie z ryc. 5): 

Gatunki chronione 

▪ ochrona ścisła: 

 tojad mołdawski (Aconitum moldavicum) – kilkanaście osobników poza 

granicą powierzchni złoża „Komańcza 1”, 

▪ ochrona częściowa: 

 czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum) – masowo w całym płacie zespołu 

buczyny karpackiej, 

  obrazki alpejskie (Arum alpinum) – nielicznie (około 12 os.) w rozproszeniu 

w płacie zespołu buczyny karpackiej, 

 wawrzynek wilcze łyko (Daphne mezereum) – niezbyt licznie (ok. 30 os.),  

w rozproszeniu w płacie zespołu buczyny karpackiej, 

 śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis) – niezbyt licznie (<50 os.) w części 

środkowo-wschodniej, głównie poza granicami powierzchni, 

 goryczka trojeściowa (Gentiana asclepiadea) – niezbyt licznie (<50 os.)  

w płacie zespołu buczyny karpackiej, 

 pierwiosnek wyniosły (Primula elatior) – nielicznie (około 10 os.) w płacie 

zespołu buczyny karpackiej oraz w płacie olszyny górskiej, 

 cebulica dwulistna (Scilla biforia) – niezbyt licznie (<50 os.) w części 

środkowo-wschodniej, głównie poza granicami powierzchni, na południe od 

granicy powierzchni, 

 smardz jadalny (Morchella esculenta) – nielicznie (2 owocniki) w płacie 

zespołu buczyny karpackiej, poza granicami powierzchni złoża „Komańcza 

1”. 

 

Gatunki z krajowej czerwonej listy: 

▪ Aconitum moldavicum – Czerwona Księga, kategoria zagrożenia VU (zdj. nr 9). 

▪ Allium ursinum – Czerwona Lista, kategoria zagrożenia [V – tylko populacje 

izolowane], nie dotyczy rozpatrywanej powierzchni (zdj. nr 10). 

▪ Arum alpinum – Czerwona Lista, kategoria zagrożenia R (zdj. nr 11). 



 EKOFIZJOGRAFIA PODSTAWOWA  
na potrzeby  Zmiany Nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  

Gminy Komańcza  
 

 

KOMAŃCZA 2017 20 

 

Siedliska przyrodnicze z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej: 

▪ 9130 Żyzne buczyny, podtyp 9130-3 Żyzna buczyna górska; zajmuje ok. 75% 

powierzchni przeznaczonej do eksploatacji, siedlisko w stanie optymalnym, 

wykształcone wzorcowo, 

▪ 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe i olszowe (Salicetum albae, Populetum  

albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe), podtyp 91E0-6 Nadrzeczna 

olszyna górska Alnetum incanae, siedlisko priorytetowe – występuje  

jedynie w sąsiedztwie przedmiotowej powierzchni w postaci niewielkich 

płatów wzdłuż rzeki Osławica, stan zachowania płatów oceniono jako inicjalny  

i suboptymalny, 

▪ 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliarie) i ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium), podtyp 6430-2 Górskie, nadpotokowe ziołorośla 

lepiężnikowe – siedlisko występuje jedynie w sąsiedztwie przedmiotowej 

powierzchni w postaci niewielkich płatów wzdłuż rzeki Osławica, stan 

zachowania płatów oceniono jako suboptymalny. 

 

WNIOSKI: 

Od strony botanicznej przeważająca część rozpatrywanego terenu to płat 

żyznej buczyny karpackiej (typ siedliska z Zał. I Dyrektywy Siedliskowej) 

występujący w stanie optymalnym zarówno na powierzchni przeznaczonej do 

eksploatacji jak i w jej otoczeniu. Fitocenoza buczyny charakteryzuje się 

dużym stopniem naturalności oraz dużym bogactwem gatunkowym. 

Trzeba tu zaznaczyć, że występowanie buczyn w optymalnym stanie 

zachowania w regionie Karpat nie jest zjawiskiem rzadkim. Na południe od 

granicy rozpatrywanej powierzchni stwierdzono ponadto dwa inne typy 

siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. 

 
Fauna 
 
Bezkręgowce 
 

Nie odnotowano w obrębie planowanej inwestycji oraz w jej buforze żadnego 

gatunku z załącznika 1 Dyrektywy Siedliskowej. 

W przypadku zgniotka cynobrowego (Cucujus cinnaberinus) mimo, że na 

terenie planowanej inwestycji znajduje się stosunkowo duża liczba martwych 

drzew, to jednak znaczna ich część jest zbyt stara i uległa silnemu rozkładowi, przez 

co jest nieodpowiednia dla zgniotka cynobrowego. Świeższe drzewa i świeża 

leżanina, które w obrębie inwentaryzacyjnym występuje w znacznie mniejszej ilości 

nie potwierdziły występowania tego gatunku. 
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Jednakże w różnych okolicznych miejscach w regionie Komańczy należy 

liczyć się z tym, że ten gatunek będzie występował. Jak podaje baza GIS gatunków 

PGL- LP Krosno najbliższe stanowisko zgniotka cynobrowego podawane jest  

w odległości około 300 metrów na zachód od planowanej inwestycji. 

W przypadku biegacza gruzełkowatego (Carabus variolosus) na terenie złoża 

brak jest odpowiednich wilgotnych siedlisk wymaganych dla tego leśnego  

i wilgociolubnego chrząszcza. W związku z brakiem występowania stałej obecności 

wody teren złoża „Komańcza 1” nie jest atrakcyjny dla tego gatunku i nie został on 

odnaleziony na inwentaryzowanym terenie. Jego obecności można spodziewać się  

w rejonie cieków wodnych, w niższych położeniach poza terenem planowanej 

eksploatacji. Jak podaje baza gatunków PGL- LP Krosno, najbliższe stanowisko tego 

gatunku zlokalizowane jest w odległości 500 metrów na południowy zachód od 

planowanej inwestycji. 

Zestawianie wyników inwentaryzacji zebranych w 2016 roku przedstawiono 

poniżej. 

 

Tabela 2. Wykaz obserwowanych bezkręgowców (źródło: Inwentaryzacja przyrodnicza). 

Nazwa gatunkowa 

 
Lokalizacja i liczebność 

 
Status ochrony/ 
Polska Czerwona 
Księga Zwierząt 

(PCKZ) 
Obszar 

górniczy 
Teren górniczy 

Lepidoptera Rhopalocera - Motyle dzienne 
Bielinek bytomkowiec - Pieris napi  pojedynczy  
Bielinek rzepnik - Pieris rapae  sporadyczny  
Czerwończyk dukacik – L. virgaureae  sporadyczny  
Czerwończyk uroczek L. tityrus  sporadyczny  
Dostojka aglaja - Argynnis aglaja  sporadyczny  
Górówka meduza - Erebia medusa  sporadyczny  
Karłątek - Ochlodes spp  nieliczny  
Kosternik palemon - C. palaemon  sporadyczny  
Listkowiec cytrynek - G. rhamni sporadyczny sporadyczny  
Modraszek ikar - Polyommatus icarus  sporadyczny  
Osadnik egeria - Pararge aegeria sporadyczny sporadyczny  
Pokłonnik kamilla - Limenitis camilla  pojedynczy  
Polowiec szachownica - M. galathea  sporadyczny  
Przeplatka atalia - Melitaea athalia  sporadyczny  
Przestrojnik jurtina -Maniola jurtina  nieliczny  
Przestrojnik trawnik -A. hyperantus  nieliczny  
Rusałka admirał - Vanessa atalanta  sporadyczny  
Rusałka ceik - Polygonia c-album  sporadyczny  
Rusałka kratnik - Araschnia levana  nieliczny  
Rusałka pawik - Inachis io  pojedynczy  
Strzępotek ruczajnik C.pamphilus  pojedynczy  
Zorzynek rzeżuchowiec - A. 
cardamines 

sporadyczny sporadyczny 
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Nazwa gatunkowa 

 
Lokalizacja i liczebność 

 
Status ochrony/ 
Polska Czerwona 
Księga Zwierząt 

(PCKZ) 
Obszar 

górniczy 
Teren górniczy 

Lepidoptera Heterocera - Motyle nocne 
Biesek murzynek - Odezia atrata  nieliczny  
Lotnica zyska - Aglia tau pojedynczy pojedynczy  
Dyblik liniaczek - Siona lineata  pojedynczy  
Osmaganek plamek - P. macularia pojedynczy nieliczny  
Poproch pylinkowiak - E. atomaria sporadyczny sporadyczny  
Coleoptera - Chrząszce 
Biegacz fioletowy -Carabus violaceus  

sporadyczny 
Gatunek ściśle 

chroniony 
Rębacz szary - Rhagium mordax sporadyczny pojedynczy  
Rozpucz lepiężnikowiec– 
L.glabrirostris 

 
pojedynczy 

 

Rzemlik osinowiec - Saperda populnea  sporadyczny  
Żuk gnojowy - Geotrupes strercorarius sporadyczny sporadyczny  
Zmorsznik czerwony - Corymbia rubra  pojedynczy  
Żerdzianka (Monochamus sp.)  nieliczny  
Kruszczyca złotawka - Cetonia aurata)  pojedynczy  
Inne 
Pszczoła miodna - Apis mellifera liczne liczne  
Trzmiel leśny - Bombus sylvarum 

 pojedynczy 
Gatunek częściowo 

chroniony 
Łatczyn brodawnik - D. verrucivorus  pojedynczy  
Świtezianka dziewica - Calopteryx 
virgo 

 pojedynczy  

Świtezianka błyszcząca - C. splendens  pojedynczy  
Ślimak winniczek - Helix pomatia 

nieliczny nieliczny 
Gatunek częściowo 

chroniony 

 

WNIOSKI: 

Obszar górniczy, który rozważany jest pod eksploatację kopaliny posiada 

przeciętne walory pod względem występujących bezkręgowców, nie 

wyróżniając się od okolicznych terenów. Nie stwierdzono w okolicy siedlisk 

lub roślin, które mogłyby być szczególnie wartościowe dla rzadkich 

bezkręgowców monofagicznych. Stwierdzono 3 gatunki objęte ochroną 

prawną, które w regionie należą do gatunków pospolitych. Nie stwierdzono  

w obrębie terenu inwentaryzacyjnego gatunków z Załącznika II Dyrektywy 

Rady 92/43/EWG (Dyrektywy Siedliskowej). 
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Herpetofauna 
 

Podczas inwentaryzacja na terenie stwierdzono następujące gatunki: 

▪ kumak górski (Bombina variegata) kilkadziesiąt osobników w rozlewiskach 

przy rzece Osławica oraz na drogach leśnych w kałużach poza terenem złoża 

„Komańcza 1” - jaja, kijanki, młode i dorosłe osobniki, 

▪ zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) – 1 osobnik przy rzece Osławica z dala od 

terenu złoża „Komańcza 1” na południowym zachodzie od złoża „Komańcza 1”, 

▪ jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) – kilka osobników w lasach. 

W trakcie wszystkich kontroli nie odnotowano miejsc z migracją płazów. 

 
Ryc. 6. Rozmieszczenie herpetofauny w obrębie zinwentaryzowanego terenu 

górniczego. 

 
 

Na terenie inwentaryzacyjnym odnotowano w sumie 3 gatunki herpetofauny 

- 1 gatunek płaza i 2 gatunki gadów. Większość gatunków występowało poza 

terenem planowanym pod eksploatację kopaliny, koncentrując się na południe od 

obszaru górniczego w rejonie rzeki Osławica. Sam obszar górniczy nie 
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charakteryzuje się wartościowymi gatunkami gdyż odnotowano tu wyłącznie 

pospolite gatunki, takie jak jaszczurka zwinka. Na szczególną uwagę zasługuje tu 

kumak górski - gatunek z zał. 2 Dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Gatunek tego kumaka występuje  

w utrzymujących się okresowo kałużach, które powstają w wyniku ruchu 

samochodów w trakcie prac leśnych. 

Inwentaryzowany obszar można określić, jako przeciętny, mimo że występuje 

tu kilka cennych gatunków. Najważniejsze wartościowe siedliska -kałuże atrakcyjne 

dla kumaka górskiego, powstają dzięki działalności ludzkiej. Mimo, to teren górniczy 

nie wyróżnia się od okolicznych obszarów gdyż np. najwartościowszy tu kumak 

górski w całym okolicznym regionie należy do gatunków pospolitych. Nie występują 

tu trasy migracji płazów. 

 
Awifauna 
 
Ryc. 7. Rozmieszczenie gatunków ptaków w obrębie inwentaryzowanego terenu. 

Symbole przyjęto zgodnie z tabelą 3. 
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Tabela 3. Zestawianie wyników kontroli ornitologicznych z rozdzieleniem na 

tereny; Symbolem „p” określono gatunki przelotne. 

Wykaz gatunków 
Kod 

gatunkowy 

 
Liczebność 

 
Status ochrony 

Obszar 
górniczy 

Teren 
górniczy 

bogatka - Parus major PJ 1 2  

czarnogłówka - Poecile montanus PN  3  

dzięcioł czarny- Dryocopus martius DM  1 Dyrektywa Ptasia 

dzięcioł duży- Dendrocopos major DA 1 3  

dzięcioł zielonosiwy - Picus canus PU  1 Dyrektywa Ptasia 

dzięciołek - Dendrocopos minor DI  1  

dzwoniec - Chloris chloris CC 1 3  

gil - Pyrrhula pyrrhula PY  2  

grubodziób – C.coccothraustes CT  3  

grzywacz - Columba palumbus CP  1  

kos - Turdus merula TM 2 5  

kowalik - Sitta europaea SE 2 1  

kruk - Corvus corax COX  2p  

modraszka - Cyanistes caeruleu PE 2 3  

muchołówka żałobna – F.hypoleuca FH 1   

muchołówka mała - Ficedula parva FP  1 Dyrektywa Ptasia 

mysikrólik - Regulus regulus RR 4 2  

myszołów zwyczajny - Buteo buteo B  1p  

orzechówka – N. caryocatactes NC  1  

pełzacz leśny - Certhia familiaris CF 1 1  

piecuszek - Phylloscopus trochilus KT 1 2  

pierwiosnek – P.collybita KC 4 7  

pliszka górska - Motacilla cinerea MC  1  

pliszka siwa - Motacilla alba MA  2  

pokrzywnica - Prunella modularis PM 1 1  

puszczyk uralski - Strix uralensis SXU  1 Dyrektywa Ptasia 

rudzik - Erithacus rubecula E 7 13  

sikora uboga - Poecile palustris PL 2 1  

sosnówka - Periparus ater  4   

sójka - Garrulus glandarius G 2 5  

strzyżyk - Troglodytes troglodytes T 3 10  

śpiewak - Turdus philomelos TF 1 3  

świstunka leśna - Rhadina sibilatrix KS 1 3  

zięba - Fringilla coelebs Z 5 9  
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Na uwagę wśród tych gatunków zasługuje 4 gatunków zał. I Dyrektywy Ptasiej, są 

to: 

▪ puszczyk uralski (Strix uralensis) – gatunek odnotowano dwukrotnie – ze 

względu na duże terytorium gatunku nie jest wykluczone że będzie on zalatywał 

również na teren udokumentowanego złoża „Komańcza 1”, 

▪ muchołówka mała (Ficedula parva) – gatunek potwierdzono dwukrotnie na 

wschód od udokumentowanego złoża „Komańcza 1”, 

▪ dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) – gatunek potwierdzono trzykrotnie  

z odległego regionu na podstawie śpiewu, 

▪ dzięcioł czarny (Dryocopus martius) – gatunek odnotowano jednokrotnie na 

podstawie głosu samca. 

Według informacji uzyskanej z Nadleśnictwa Komańcza najbliższa strefa 

ochronna wokół gniazda orła przedniego (leśnictwo Turzańsk) jest położona  

w odległości 3 km od obszaru górniczego Komańcza-Jawornik, natomiast najbliższa 

strefa ochronna wokół gniazda orlika krzykliwego (leśnictwo Jesionka) jest 

położona w odległości 3,5 km od obszaru górniczego. 

Nadleśnictwo Komańcza nie podaje szczegółowych lokalizacji gniazd, gdyż uznało, 

że informacje te nie są jawne. Ujawnienie szczegółowych lokalizacji nie jest 

potrzebne w opracowaniu, które będzie ogólnie dostępne, gdyż może to stwarzać 

zagrożenia ze strony ludzi dla podanych gniazd. 

 

WNIOSKI: 

Obszar inwentaryzacji cechuje się występowaniem 33 gatunków ptaków. 

Gatunki z terenu złoża „Komańcza 1” nie należą do gatunków szczególnie 

wymagających, co do siedliska. 

Teren złoża „Komańcza 1” stanowi potencjalnie dobre warunki dla życia  

i żerowania występujących w regionie ptaków i region ten można określić 

jako wartościowy dla ptaków. 

Teren poza obszarem złożem „Komańcza 1” można określić, jako wartościowy 

ze względu na stwierdzenie 4 gatunków ptaków z listy Dyrektywy Ptasiej,  

a wśród których puszczyk uralski - Strix uralensis należy do szczególnie 

cennych i wartościowych. 

Należy też zwrócić uwagę ze mimo trwającej eksploatacji w bezpośrednim 

sąsiedztwie inwentarzowego terenu nie zaobserwowano aby ptaki były 

niepokojone bądź unikały bezpośredniego sąsiedztwa złoża pokazuje podkład 

mapowy już nieaktualny gdyż bezpośrednio sąsiadujący teren strony 

południowej udokumentowanego złoża jest pozbawiony drzewostanu. 
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Teriofauna 
 
Tabela  4. Zastawienie danych inwentaryzacyjnych z terenu górniczego planowanej 

inwestycji. 

Gatunek Charakter występowania i znaczenie ostoi 

jeleńń szlachetny 
Gatunek w obrębie całego terenu górniczego spotykany licznie. 
Duża ilość tropów oraz nagrania na fotopułapce. Spora części to 
osobniki przechodnie. 

Sarna 

Gatunek o podobnym statusie występowania, co jeleń. Często 
spotykany na całym terenie inwentaryzacji. Duża ilość tropów 
odnotowana w okresie zimowym oraz często rejestrowały go 
fotopułapki. 

Lis 
Gatunek odnotowany wielokrotnie w nocy przez w tym 
fotopułapki. 
Odnotowano tropy. 

Borsuk 
Odnotowano tropy. Obserwowano osobnika w nocy na terenie 
złoża „Komańcza 1” 

Wilk 

Odnotowany w rejonie rzeki Osławicy w sąsiedztwie trwającej 
eksportacji oraz na południe od terenu eksploatacji na podstawie 
tropów. Gatunek ten wykazywany przez pracowników kopalni 
Komańcza oraz ndl. Komańcza. Zgodnie z informacjami od 
nadleśnictwa Komańcza w rejonie drogi wojewódzkiej w bliskim 
sąsiedztwie terenu górniczego spotykane są przechodnie wilki. 

Kuna 
Odnotowano w sąsiedztwie złoża „Komańcza 1” na podstawie 

tropów 

Dzik Obserwacje śladów bytności poza terenem złoża. 

Wiewiórka Odnotowano w na złożu „Komańcza 1” na podstawie tropów 

 

WNIOSKI: 

Na terenie górniczym odnotowano liczne tropy jelenia oraz sarny w tym 

obserwowano pojedyncze osobniki tych gatunków. W kilku miejscach 

spotkano tropy lisa oraz stwierdzono borsuka. Zaobserwowano, że mimo 

eksploatacji kopalni poniżej terenu złoża przy rzece Osławica oraz powyżej 

złoża na drodze leśnej swobodnie przemieszczają się zwierzęta, głównie 

jeleniowate, w tym potwierdzono przechodnie wilki. 

 

 
2.6. Położenie terenu w obszarach zagrożonych zalewaniem wodami 

powodziowymi oraz podtopieniami 
 

Dla terenów położonych w gminie Komańcza  nie zostały opracowane mapy 

ryzyka powodziowego oraz mapy zagrożenia powodziowego przez Prezesa 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Zgodnie ze stanowiskiem RZGW, na 

obszarach dla których nie zostały sporządzone mapy ryzyka powodziowego oraz 

mapy zagrożenia powodziowego obowiązuje opracowanie pn.: Wyznaczenie 
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obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Sanu, jako integralnego 

elementu studium ochrony przeciwpowodziowej, stanowiący I etap "Studium 

Ochrony Przeciwpowodziowej", sporządzone przez RZGW Kraków. W w/w studium 

teren działki nr ew. 75/1, obręb - Jawornik położony jest poza terenami narażonymi 

na zalewanie wodami powodziowymi od rzeki Osławicy. 

 

Ryc. 8. Położenie terenu złoża „Komańcza 1” względem terenów zalewowych na 
podstawie „Studium Ochrony Przeciwpowodziowej”  
(źródło: http://www.krakow.rzgw.gov.pl/download/Studium/mapy_studia/san_orto/M3493Cc4.pdf) 

 

 
 
 
3. DIAGNOZA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA 

 
3.1. Dotychczasowe zagospodarowanie terenu oraz struktura przyrodnicza 
 

Zmianą Nr 3 Studium Gminy Komańcza objęta jest części działki o nr ew. 

75/1, obręb – Jawornik. która w całości stanowi grunty o użytku: PsV – o pow. 

1,6191ha; PsVI – o pow. 0,5636ha; Ls – o pow. 40,8533ha; K – o pow. 1,2223ha. 
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Łączna powierzchnia użytków działki wynosi 44,2583ha. Na terenie omawianej 

działki nie funkcjonuje żadna infrastruktura liniowa.  

Całość obszaru złoża znajduje się na terenie zalesionym (las mieszany),  

o różnym stopniu nachylenia. Nadkład złoża o grubości  od 0 do 25m (średnio 8m) 

składa się z pokrywy humusu leśnego, glin zwietrzelinowych, zwietrzeliny  

i rumoszu piaskowcowo-łupkowego.  

Teren złoża jest porośnięty drzewostanem w wieku od 10 - 100 lat. 

Krajobraz okolicznych terenów Komańczy tworzą wzgórza o wysokości 500-800 

m n.p.m. Udokumentowane złoże zlokalizowane jest na południowo-wschodnim 

stoku Góry Stanków Łaz (617 m n.p.m.), schodzącym do doliny rzeki Osławica. 

 
3.2.  Zasoby przyrodnicze i walory krajobrazowe i ich status prawny 
 

Analiza odległości terenu objętego Zmianą Nr 3 Studium od obszarów 

chronionych: 

REZERWATY 

▪ Przełom Osławy pod Duszatynem – ok. 3km 

▪ Kamień nad Rzepedzią –  ok. 4km 

▪ Zwiezło – ok. 7km 

▪ Źródliska Jasiołki – ok. 7,5km 

▪ Przełom Osławy nad Mokrem – ok. 9km 

 

Ryc. 9. Położenie terenu objętego Zmianą Nr 3 Studium względem rezerwatów 

przyrody (źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/) 
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PARKI  KRAJOBRAZOWE  

▪ Ciśniańsko- Wetliński Park Krajobrazowy – ok. 1,5km 

▪ Jaśliski Park Krajobrazowy – ok. 6km 

▪ Park Krajobrazowy Gór Słonnych – ok. 23km 

▪ Park Krajobrazowy Doliny Sanu – ok. 26km 

 

Ryc. 10. Położenie terenu objętego Zmianą Nr 3 Studium względem parków 

krajobrazowych (źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/) 

 
 

PARKI NARODOWE  

▪ Bieszczadzki Park Narodowy – otulina – ok. 17,5km 

▪ Bieszczadzki Park Narodowy – ok. 21km 

 

Ryc. 11. Położenie terenu objętego Zmianą Nr 3 Studium względem parków 

narodowych (źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/) 
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OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU  

▪ Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego – w obszarze 

▪ Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu – ok. 0,01km 

 

Ryc. 12. Położenie terenu objętego Zmianą Nr 3 Studium względem obszarów 

chronionego krajobrazu (źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/) 

 
 

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNE – obszary ptasie 

▪ Beskid Niski PLB 180002 – w obszarze 

▪ Bieszczady PLC180001 – ok. 1,5km 

▪ Góry Słonne PLB180003 – ok. 23km 

 

Ryc. 13. Położenie terenu objętego Zmianą Nr 3 Studium względem obszarów 

Natura 2000 – obszary ptasie (źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/) 
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NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY – obszary siedliskowe 

▪ Dorzecze Górnego Sanu PLH180021 – ok. 0,02km 

▪ Bieszczady PLC180001 – ok. 105km 

▪ Ostoja Jaśliska PLH180014 – ok. 6km 

▪ Rymanów PLH180016 – ok. 16km 

▪ Ostoja Góry Słonne PLH180013 – ok. 19,5km 

▪ Patria nad Odrzechową PLH180021 – ok. 22,5km 

 

Ryc. 14. Położenie terenu objętego Zmianą Nr 3 Studium względem obszarów 

Natura 2000 - siedliskowe (źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/) 

 

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE  

▪ Progi skalne i przełom na potoku Tarnawka w Łukowem – ok. 12,5km 

▪ Brak nazwy (Gmina Lesko) – ok. 19km 

▪ Skarpa w Międzybrodziu – ok. 27km 

UŻYTKE EKOLOGICZNY  

▪ Brak nazwy – ok. 12,5km 

▪ Stanowisko języcznika zwyczajnego w lesie Huteńskim – ok. 21km 

▪ Stanowisko języcznika zwyczajnego i tojadu wiechowatego w lesie Zahutyńskim 

– ok. 22km 

POMNIK PRZYRODY  

▪ Brak nazwy – ok. 0,9km 

▪ Brak nazwy – ok. 2km 
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▪ Brak nazwy – ok. 4,5km 

▪ Brak nazwy – ok. 6km 

▪ Brak nazwy – ok. 6,5km 

▪ Konfererat – ok. 7km 

▪ Źródła Bulgotek – ok. 7km 

▪ Brak nazwy – ok. 7km 

▪ Aleksander – ok. 8km 

▪ Ksawery – ok. 8km 

▪ Ignacy – ok. 8km 

▪ Szumny – ok. 8km 

 

Ryc. 15. Położenie terenu objętego Zmianą Nr 3 Studium względem pomników 

przyrody (źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/) 

 
 
 
KORYTARZE EKOLOGICZNE 

 
Obszar Zmiany Nr 3 Studium zlokalizowany jest w granicach krajowego 

korytarza ekologicznego GKK-2 „Beskid Niski”, wg Projektu korytarzy ekologicznych 

łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce, opracowanego przez Zakład 

Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża 2005r., w ramach projektu 

„Ochrona obszarów siedliskowych i korytarzy ekologicznych dzikiej fauny przy 

drogach szybkiego ruchu w Polsce”. 
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Ryc. 16. Położenie terenu objętego Zmianą Nr 3 Studium względem korytarzy 

ekologicznych (źródło: http://mapa.korytarze.pl/) 

 
 
 

3.3. Ocena stanu ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych, w tym 
różnorodności biologicznej 

 
Wydobycie kopaliny z udokumentowanego złoża „Komańcza 1” stanowi 

pewnego rodzaju kontynuację eksploatowanego obecnie złoża „Komańcza – 

Jawornik”. Jednak eksploatację złoża „Komańcza 1” planuje się dopiero po 

zakończeniu wydobycia ze złoża „Komańcza – Jawornik”. Ze względu na morfologię 

terenu oraz miąższość, utworzone zostanie wyrobisko stokowe, eksploatowane 

kilkoma poziomami. Wydobycie piaskowców ze złoża "Komańcza 1" nie powinno w 

sposób istotny zagrażać środowisku naturalnemu, pod warunkiem prawidłowo 

prowadzonej rekultywacji. Zmiana morfologii oraz wylesienie będące skutkiem 

wydobycia, zostaną zminimalizowane na etapie procesu rekultywacji. Eksploatacja 

prowadzona będzie w granicach udokumentowanego oraz  zatwierdzonego 

rozpoznawalnego złoża i obejmie swym zasięgiem jedynie granice 

udokumentowanego złoża. 

Planowany kierunek rekultywacji swoim zakresem uwzględniać będzie aspekt 

przyrodniczy (kontynuacja terenów leśnych stanowiących pierwotne środowisko 

dla fauny i flory) oraz aspekt naukowo-poznawczy (utworzenie nie ingerującej  

w środowisko leśnej ścieżki dydaktycznej, z której można będzie bezpiecznie 

oglądać ciekawe formy geologiczne odsłonięte w czasie eksploatacji piaskowca). 
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Eksploatacja złoża piaskowców cergowskich „Komańcza 1” dokonywana będzie 

na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., Prawo 

geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 1131, z późn. zm.) m.in. na podstawie 

planu ruchu zakładu górniczego. Zatwierdzony przez organ nadzoru górniczego 

plan ruchu obejmować będzie wszystkie czynności jakie będą występować  

w zakresie zamierzonej działalności, w tym w zakresie ochrony środowiska. 

 

WNIOSKI: 
Z punktu widzenia ochrony środowiska, eksploatacja złoża jest zdecydowanie 

trwałą ingerencją w stan zachowania obszarów chronionych przyrodniczo, ale 

po spełnieniu wysokich wymagań odnośnie ochrony środowiska, planowane 

przedsięwzięcie wydobycia złoża jest możliwe, co więcej - powstały w wyniku 

prac rekultywacyjnych obszar lądowy, będzie użytkowany w taki sam sposób, 

jak przed rozpoczęciem eksploatacji (jako teren leśny), rekompensując w ten 

sposób ewentualny negatywny wpływ inwestycji na środowisko w czasie 

eksploatacji. 

 
Analiza realizacji inwestycji dowodzi, że oddziaływanie przedsięwzięcia na 

środowisko mieści się w granicach dopuszczalnych norm i nie będzie uciążliwe dla 

środowiska. Poza granicami eksploatacji zachowane zostaną obowiązujące 

standardy ochrony środowiska. Nie nastąpi zmniejszenie liczby istotnych gatunków 

i siedlisk przyrodniczych oraz nie nastąpi pogorszenie stanu ich zachowania  

i ochrony w sposób znaczący. 

Nieznaczne zachwianie stosunków wodnych na gruncie w fazie eksploatacji złoża 

kruszywa naturalnego, nie będzie mieć rozmiarów oddziaływania znaczącego. 

Inwestycja nie wpłynie niekorzystnie na bilans wodny przedmiotowego obszaru. 

W czasie eksploatacji kruszywa nie dojdzie do obniżenia poziomu wód gruntowych 

poniżej lustra wody.  

 

KONWENCJA O RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ 

Celem Konwencji o różnorodności biologicznej ratyfikowanej w 1996r (Dz. U. 

2001r Nr 184, poz. 1532) jest ochrona różnorodności biologicznej, zrównoważone 

użytkowanie jej elementów oraz uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści 

wynikających z wykorzystania zasobów genetycznych, w tym przez odpowiedni 

transfer właściwych technologii, z uwzględnieniem wszystkich praw do tych 

zasobów i technologii, a także odpowiednie finansowanie (art. 1).   

Zarówno położenie jak i zakres planowanych ustaleń Zmiany Nr 3 Studium, 

zwłaszcza biorąc pod uwagę kierunek rekultywacji, powoduje, iż cele ochrony 

środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym nie 
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zostaną w istotny sposób naruszone ustaleniami Zmiany Nr 3 Studium, w granicach 

określonych na załączniku  graficznym Zmiany Nr 3 Studium.     

Istotne cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu krajowym, 

polegają na wprowadzeniu nakazów, zakazów i ograniczeń w zagospodarowaniu 

terenu, dotyczących warunków ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, na 

zasadach ogólnych. 

Pod pojęciem integralność obszarów Natura 2000 należy rozumieć spójność 

czynników strukturalnych i funkcjonalnych warunkujących zrównoważone trwanie 

populacji gatunków i siedlisk przyrodniczych dla ochrony których zaprojektowano  

lub wyznaczono obszar Natura 2000, co oznacza kompletność cech, czynników  

i procesów związanych z tym obszarem, które mogą mieć wpływ na cele jego 

ochrony.  

 

3.4. Ocena stanu zachowania walorów krajobrazowych 

 

Zmiana Nr 3 Studium nie będzie miała wpływu na krajobraz mający 

znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne z uwagi na lokalizację 

inwestycji z dala od terenów o takim statusie. W bliskim sąsiedztwie 

dokumentowanego złoża, ani na jego obszarze nie występują obiekty objęte ochroną 

prawną w postaci rezerwatów przyrody lub pomników przyrody,  zabytki kultury 

materialnej w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków, ani też obiekty 

posiadające znaczenie historyczne, archeologiczne lub kulturowe. 

Obszar objęty opracowaniem Zmiany Nr 3 Studium stanowi typowy dla tego 

regionu Polski teren zalesiony (las mieszany) i nie charakteryzuje się wyjątkowymi 

walorami krajobrazu.  

Odkrywki oraz zwałowiska ziemi nakładowej, powstałe w wyniku 

eksploatacji, będą sukcesywnie rekultywowane. Analiza wpływu eksploatacji na 

powierzchnię terenu oraz walory krajobrazowe potwierdza, że w fazie 

udostępniania oraz eksploatacji, przekształceniu ulegnie cała powierzchnia terenu. 

Strefą oddziaływania bezpośredniego objęty jest tylko obszar górniczy. Uciążliwość 

związana z eksploatacją zamyka się w granicach nieruchomości Inwestora,  

w związku z tym nie zachodzi konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego 

użytkowania. Eksploatacja kruszywa prowadzona będzie w granicach 

udokumentowanego złoża  i obejmie swym zasięgiem jedynie przestrzeń obszaru 

górniczego, co jest zgodne z racjonalną gospodarką kopalinami.  

Rekultywacja terenów pokopalnianych przyczyni się do podniesienia 

walorów krajobrazowych oraz estetycznych. 
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3.5. Ocena zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania 

obszaru z cechami i uwarunkowaniami przyrodniczymi 

 

Przedmiotowy obszar złoża „Komańcza 1”, objętego opracowaniem Zmiany 

Nr 3 Studium, stanowią głównie grunty leśne. Działalność polegająca na wydobyciu 

kruszywa naturalnego ze złoża „Komańcza 1” stanowi kontynuację eksploatacji na 

złożu „Komańcza – Jawornik”.   

Złoże „Komańcza 1” posiada dogodną lokalizację, w odniesieniu do możliwości 

logistycznych transportu kruszywa i bloków przy użyciu ciężkich pojazdów, a także 

kolei. Wzdłuż południowej granicy działki nr ew. 75/1, obręb – Jawornik, przebiega 

linia kolejowa łącząca Stary Łupków i Zagórz. Wnioskowany teren posiada również 

pośredni dostęp do drogi wojewódzkiej numer 892 (relacji Zagórz - Komańcza), 

przebiegającej wzdłuż trasy kolejowej. 

 

3.6. Ocena charakteru i intensywności zmian zachodzących w środowisku 

 

Eksploatacja złoża „Komańcza 1” z pewnością spowoduje zmiany  

w środowisku przyrodniczym, jednakże zmiany te nie będą bardzo drastyczne 

ponieważ w sąsiedztwie zlokalizowane jest eksploatowane złoże „Komańcza-

Jawornik”. Eksploatacja przedmiotowego złoża odbędzie się po zakończeniu 

eksploatacji na złożu „Komańcza –Jawornik”. Ze względu na ten fakt nie będzie 

występowało kumulowanie się oddziaływań.   

Ponieważ w sąsiedztwie inwestycji funkcjonuje już odkrywka, obraz zakładu 

przeróbczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą wtopił się w lokalny krajobraz. 

Najbardziej widocznymi zmianami zachodzącymi w środowisku będzie wycinka 

drzew z terenu złoża. Kierunek rekultywacji terenu przyjęty po zakończeniu 

wydobycia złoża polega na ponownym zalesieniu terenu, co w pewien sposób 

zrekompensuje straty w tym zakresie.  

Zakres oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy 

środowiska, uzależniony jest od formy występowania i budowy złoża, rodzaju 

kopaliny, wielkości złoża, sposobu urabiania, etapów użytkowania, eksploatacji  

i likwidacji kopalni oraz rekultywacji gruntów. 

Rozpatrywana inwestycja będzie wpływać na następujące elementy środowiska: 

▪ na powietrze - praca sprzętu do robót ziemnych przenośników, urządzeń 

zakładu przeróbczego i  transportu samochodowego. W  rejonie  

przedsięwzięcia będą to oddziaływania bezpośrednie,  długoterminowe, 

skumulowane. Oddziaływanie  na  zanieczyszczenie  powietrza  i  klimat  

akustyczny zaliczono do długoterminowych ze względu na planowany  okres  

działalności górniczej. Zanieczyszczenie powietrza będzie związane z okresową 
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pracą silników spalinowych: piły motorowe wykorzystywane podczas wycinki 

drzew, samochody transportujące drzewa,  spycharki  w  robotach  ziemnych 

przy usuwaniu humusu i rekultywacji terenów  poeksploatacyjnych  a w  sposób  

skumulowany  z  pracą  ładowarki  przy załadunku  samochodów  kruszywem   

z  placu  zakładu  sortowniczego  oraz  z  ruchem pojazdów ciężarowych na 

drodze wyjazdowej z zakładu. Pozostałe maszyny i urządzenia wydobywcze, 

odkrywkowe i przeróbcze kruszywa wykorzystują zasilanie elektryczne.  

W związku z eksploatacją kruszywa i jego załadunkiem w celu dalszego 

transportu  będzie występowało zjawisko unoszenia się kurzu i pyłu drobnych 

frakcji skalnych. Intensywność pylenia w głównej mierze zależeć będzie od 

wilgotności powietrza, 

▪ na wody podziemne - planowana eksploatacja  nie  będzie  miała  wpływu  na  

wody  podziemne. W  trakcie  robót  górniczych  nie  będą  stosowane  żadne  

środki  chemiczne,  nie istnieje, więc niebezpieczeństwo skażenia wód. Należy 

eksploatację  prowadzić  z  zachowaniem  szczególnej  ostrożności,  zwracać 

uwagę, aby pracujący sprzęt był sprawny, nie miał przecieków oleju lub paliwa.  

▪ na wody powierzchniowe - w  analizie  wpływu  planowanego  

przedsięwzięcia  na  wody  powierzchniowe wzięto  pod  uwagę  rzekę  

Osławicę, przepływającą  na  południowy - wschód  od  granic  planowanego 

przedsięwzięcia. Koryto rzeki jest wcięte i spełnia rolę drenującą. Powoduje to 

swobodne spływanie nadmiaru wody w kierunku rzeki. Nie przewiduje się aby 

eksploatacja złoża „Komańcza 1” wpłynęła na drastyczne pogorszenia stanu 

wód powierzchniowych.  

▪ na klimat akustyczny - przedmiotowe przedsięwzięcie polegające na 

udostępnieniu i eksploatacji udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego 

nie spowoduje przekroczenia norm w zakresie emisji hałasu do otoczenia,  

a zatem nie pogorszy ogólnego klimatu akustycznego środowiska oraz emisji 

zanieczyszczeń kierowanych do atmosfery.           

▪ na powierzchnię ziemi – wskutek eksploatacji złoża powierzchnia terenu 

zostanie w całości przekształcona. Po usunięciu drzew z terenu złoża 

wierzchnia warstwa ziemi – humusu zostanie przemieszczona spycharką na 

tymczasowe zwałowiska. Pośrednim, potencjalnym oddziaływaniem może być 

wytwarzanie i gromadzenie  odpadów  niebezpiecznych  związanych  z  pracą  

maszyn  i  urządzeń  np.: przepracowanych olejów silnikowych i hydraulicznych, 

filtrów, akumulatorów  a także  odpadów innych niż niebezpieczne np.: złomu, 

zużytych opon, odpadów komunalnych.  Oddziaływanie  będzie  wyeliminowane  

poprzez  działania  zakładu górniczego  zgodne  z Programem gospodarki 

odpadami zatwierdzonym decyzją Wojewody, 
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▪ na roślinność w granicach obszaru górniczego - szata roślinna, w tym 

istniejący drzewostan, zostanie całkowicie zniszczona, w wyniku robót 

udostępniających złoże. Charakter  oddziaływań będzie bezpośredni oraz stały. 

Eksploatacja  doprowadzi  do  całkowitego  usunięcia  naturalnej  pokrywy 

glebowej  w  obrębie  projektowanej  eksploatacji  wraz z roślinnością. 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na szatę roślinną będzie miało miejsce 

wyłącznie na etapie uruchomienia kopalni tj. zdjęcie wierzchniej warstwy gleby 

wraz z istniejącą aktualnie roślinnością, w tym wycinka drzew. Wycinka drzew 

odbywać się będzie poza okresem lęgowym ptaków. Dla  analizy  wyznaczenia  

strefy  oddziaływania  na  florę  wzięto  pod  uwagę wyniki  inwentaryzacji  

gatunków  roślin  występujących  na  terenie  inwestycji, zbiorowiska 

roślinności oraz siedliska flory w obrębie wykonywania robót górniczych.  

W czasie  inwentaryzacji flory zwracano uwagę na możliwe występowanie  

w sąsiedztwie  wykonywanych  robót  górniczych  roślin  dziko  występujących   

objętych ochroną  w  Rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  lipca  

2004  roku  czy także chronionych siedlisk w obszarze Natura 2OOO „Ostoja 

Przemyska”. Należy  uznać,  że  po  zakończeniu  działalności  górniczej  a  także  

w  jej  trakcie poprzez  systematyczną  rekultywację  oddziaływanie  

przedsięwzięcia  na  florę  będzie pozytywne, 

▪ na faunę - działalność górnicza spowoduje emigrację niektórych gatunków 

fauny, spowodowaną hałasem, drganiami, spalinami oraz wzmożoną obecnością 

ludzi. W rejonie przedsięwzięcia będą to oddziaływania bezpośrednie, 

pośrednie, długoterminowe oraz wtórne. Nie bierze się pod uwagę 

kumulowanie się oddziaływań ponieważ wydobycie złoża odbywać się będzie 

po zakończeniu eksploatacji złoża „Komańcza – Jawornik”.  W trakcie 

działalności kopalni w efekcie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem 

sprzętu  eksploatacyjnego (hałas, spaliny, drgania) i dojazdami na miejsce  

eksploatacji,  fauna  wyemigruje okresowo na  sąsiednie  tereny,  z  wyjątkiem 

gatunków łatwo podlegających synantropizacji, o dużych zdolnościach adaptacji  

do zmiennych  warunków  środowiskowych.  Należy  nadmienić,  iż  długoletnia  

działalność w  tym  terenie  o  takim  samym  charakterze  spowodowała,  iż  

żyjąca  tu  fauna  zdążyła się zaaklimatyzować do istniejących warunków.  

W ramach oddziaływań skumulowanych wyodrębniono  emisję  hałasu  

i zanieczyszczeń  do  powietrza  a  także  ruch  maszyn  i  pojazdów  na  terenie  

zakładu przeróbczego i drodze dojazdowej do zakładu przeróbczego. 

Wyznaczenie  stref  oddziaływań  na faunę przeanalizowano adekwatnie do 

wyników inwentaryzacji zwierząt  na  terenie  planowanej  działalności  

górniczej.   



 EKOFIZJOGRAFIA PODSTAWOWA  
na potrzeby  Zmiany Nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  

Gminy Komańcza  
 

 

KOMAŃCZA 2017 40 

 

▪ na krajobraz lokalny – ze względu na fakt iż w okolicy funkcjonuje okrywka na 

złożu „Komańcza – Jawornik” obraz związany z zakładem przeróbczym wtopił 

się w lokalny krajobraz. Uruchomienie wydobycia na złożu „Komańcza 1” będzie 

kontynuacją wydobycia. Zmiana w krajobrazie polegać będzie na zmniejszeniu 

powierzchni leśnego okolicy. Jednakże kierunek rekultywacji polegający na 

ponownym zalesieniu terenu z biegiem lat zrekompensuje straty w krajobrazie.   

 
Analizując zakres wpływu eksploatacji na powierzchnię terenu należy 

stwierdzić, iż w fazie udostępniania, a następnie w fazie eksploatacji powierzchnia 

terenu zostanie w całości przekształcona. Strefa oddziaływania bezpośredniego, 

związanego z eksploatacją, obejmie tylko obszar górniczy. Oddziaływanie 

odczuwalne dla otoczenia zamknie się w granicach terenu górniczego. Eksploatacja 

górnicza złoża prowadzona będzie w obrębie przestrzeni ograniczonej granicami 

rozpoznanego złoża kruszywa naturalnego i obejmie ona przestrzeń obszaru 

górniczego, co jest zgodne z racjonalną gospodarką kopalinami. 

Eksploatacja z uwagi na warunki hydrogeologiczne złoża, nie spowoduje naruszenia 

reżimu wodnego na obszarze złoża, ani w jego sąsiedztwie. Nie spowoduje też 

zaniku wody, ani pogorszenia jej jakości w ujęciach okolicznych użytkowników, 

ponieważ do wyrobiska nie będą odprowadzane żadne ścieki, ani nie będą w nim 

składowane śmieci – w wyrobisku nie będą składowane jakiekolwiek odpady.  

W trakcie robót górniczych nie będą stosowane żadne środki chemiczne, nie istnieje 

więc niebezpieczeństwo skażenia wód. Oddziaływania na środowisko z jakimi 

należy się liczyć to lokalne zanieczyszczenie powietrza wynikające z pracy maszyn 

na placu budowy, pylenia z dróg dojazdowych. Zapylenie może wystąpić jedynie  

w czasie dni suchych oraz wietrznych i ograniczy się jedynie do terenu użytkowania 

złoża i nie zagrozi okolicznym terenom. Może wystąpić problem pylenia wtórnego  

w czasie zdejmowania nadkładu oraz eksploatacji kruszywa. W trakcie 

udostępniania złoża oraz eksploatacji oddziaływanie na klimat akustyczny rejonu 

będzie związane z pracą sprzętu wykorzystanego do eksploatacji. Praca maszyn  

i urządzeń, jako główne źródło hałasu i wibracji, praktycznie nie będzie powodować 

przekroczenia dopuszczalnych norm, ponieważ zastosowane będą odpowiedniego 

rodzaju i w odpowiednim stanie technicznym maszyny i urządzenia. 

 

3.7. Ocena stanu środowiska i jego zagrożeń      

            

Planowane przedsięwzięcie nie powoduje istotnych naturalnych  problemów 

środowiskowych. Nie stwierdzono znaczących zagrożeń naturogennych jak również 

antropogennych. W obszarze objętym opracowaniem Zmiany Nr 3 Studium nie 
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występują skupiska emitorów przemysłowych czy szlaki komunikacyjne o dużym 

nasileniu ruchu. 

Ocena jakości powietrza opracowana została na podstawie „Oceny rocznej jakości 

powietrza w województwie podkarpackim w 2011r.” przeprowadzonej przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie. W zakresie wszystkich 

uwzględnionych w ocenie za rok 2011 zanieczyszczeń, województwo podkarpackie 

podzielone zostało na dwie strefy. Strefę stanowią miasto Rzeszów o liczbie 

mieszkańców przekraczającej 100 tys. oraz pozostała część województwa jako 

strefa podkarpacka. Analiza przeprowadzonych pomiarów wykazała niskie stężenia 

SO2, NO2, CO i benzenu na terenie całego województwa podkarpackiego. Nie doszło 

do przekroczeń wartości kryterialnych tych substancji w powietrzu, zarówno ze 

względu na ochronę zdrowia, jak i ochronę roślin. Skutkowało to 

zakwalifikowaniem stref z terenu województwa podkarpackiego do klasy A.  Od 

kilku lat obserwowane jest ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza pyłem 

PM10, dla którego w 2011 roku zanotowano przekroczenia standardów imisyjnych, 

ustalonych dla tego zanieczyszczenia, na wszystkich stanowiskach pomiarowych. 

Przy znacznych spadkach temperatur wzrasta emisja zanieczyszczeń pyłowych do 

atmosfery, pochodzącym głównie ze spalania węgla kamiennego, stosowanego 

przez osoby fizyczne do ogrzewania gospodarstw domowych. Ze względu na 

zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego pyłem PM10 w kryterium ochrony 

zdrowia, strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zaliczone zostały do klasy  

C (przekroczenie standardów imisyjnych określonych dla pyłu PM10). Wyniki 

pomiarów pyłu PM2.5 przeprowadzone w roku 2011 wykazują wysokie 

zanieczyszczenie powietrza pyłem o wielkości ziaren poniżej 2,5 µm. W ocenie 

strefa podkarpacka została zakwalifikowana do klasy C. Ze względu na 

zanieczyszczenia metali w pyle PM10 -  arsen, nikiel, ołów, kadm – strefy: miasto 

Rzeszów i podkarpacka zaliczone zostały do klasy A, natomiast za względu na 

zawartość w pyle benzo(a)pirenu strefy zakwalifikowano do klasy C. W przypadku 

ozonu nie został dotrzymany poziom celu długookresowego. 

Ogólnie stan powietrza na terenie gminy Komańcza jest dobry i nie występuje 

zagrożenie ponadnormatywnymi poziomami imisji zanieczyszczeń powietrza. 

Emisja zanieczyszczeń na tych terenach w skali województwa jest znikoma  

i pochodzi głownie z przydomowych palenisk. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegające na udostępnieniu i eksploatacji 

udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Komańcza 1” nie spowoduje 

przekroczenia norm w zakresie emisji hałasu do otoczenia, a zatem nie pogorszy 

ogólnego klimatu akustycznego środowiska oraz emisji zanieczyszczeń kierowanych 

do atmosfery.                
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W granicach opracowania nie występują  źródła oddziaływujące negatywnie na stan 

sanitarny wód podziemnych czy powierzchniowych. 

Rozpatrywana inwestycja polegająca na wydobycia kruszywa naturalnego 

prowadzona zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną koncepcją technologiczną, 

spełniać będzie wymagania ochrony środowiska w zakresie akustycznym oraz 

emisji zanieczyszczeń kierowanych do atmosfery.       

 
 

4. WSTĘPNA PROGNOZA DALSZYCH ZMIAN ZACHODZĄCYCH W ŚRODOWISKU, 
POLEGAJĄCA NA OKREŚLENIU KIERUNKÓW I MOŻLIWOŚCI INTENSYW-
NOŚCI PRZEKSZTAŁCEŃ I DEGRADACJI ŚRODOWISKA, KTÓRE MOŻE 
POWODOWAĆ DOTYCHCZASOWE UŻYTKOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE 

 
Eksploatacja odkrywkowa ingeruje w sposób trwały i przejściowy  

w środowisko naturalne i ukształtowanie terenu. Działalność górnicza będzie mieć 

bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie na środowisko naturalne.  

Bezpośrednie oddziaływanie polega na trwałym wyłączeniu 
dotychczasowego terenu leśnego z produkcji oraz zmiany rzeźby terenu.  

Pośrednie oddziaływanie:  
a) krótkotrwałe i chwilowe ma charakter przemijający związany ze stosowaną 

technologią urabiania, transportu i składowania oraz z przebywaniem 
pracowników na terenie kopalni;  

b) długotrwałe i skumulowane polega na stałej obecności pracowników, maszyn 
przetwórczych, urządzeń wydobywczych oraz ruchu samochodów i maszyn; 

c) średnioterminowe wystąpi w rejonie drogi wywozu kruszywa i jest związane  
z coroczną migracją zwierząt. 

 
Przeznaczenie terenu pod planowaną funkcję będzie oddziaływać na poszczególne 

elementy środowiska. Pomimo bezpośredniego i stałego charakteru niektórych 

oddziaływań przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych 

przekroczenie standardów jakości środowiska określonych prawem będzie mało 

znaczące i nie przekroczy norm dopuszczalnych. 

Znaczące oddziaływanie na stan środowiska będzie występować w obrębie terenu, 

na którym będzie realizowane działanie inwestycyjne zidentyfikowane w ramach 

priorytetów ekologicznych. Oddziaływanie to będzie związane z wydobyciem 

kruszywa oraz komunikacją. 

Etap eksploatacji przedsięwzięcia zawsze niesie ze sobą utrudnienia  

i niedogodności, a nawet uciążliwości, jednak przy zachowaniu racjonalnego 

zagospodarowania, nie spowoduje znaczących zmian w środowisku i nie pogorszy 

znacząco ogólnego klimatu środowiska. 
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5. OKREŚLENIE PRZYRODNICZYCH PREDYSPOZYCJI DO KSZTAŁTOWANIA 

STRUKTURY FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNEJ, KTÓRE POWINNY PEŁNIĆ 
PRZEDE WSZYSTKIM FUNKCJE PRZYRODNICZE 

 
Teren objęty sporządzeniem Zmiany Nr 3 Studium nie pełni istotnych funkcji 

przyrodniczych i nie jest obszarem cennym z przyrodniczego punktu widzenia. Nie 

jest to również obszar o wyjątkowych walorach krajobrazowych i widokowych. 

Przeprowadzona rekultywacja po zakończeniu eksploatacji złoża wpłynie 

korzystnie na walory przyrodniczo-krajobrazowe przedmiotowego miejsca oraz 

wpłynie pozytywnie na rozwój chronionej fauny i flory przyczyniając się do 

zwiększenia bioróżnorodności Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego. 

 

 

6. OKREŚLENIE OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z KONIECZNOŚCI OCHRONY 
ZASOBÓW LUB WYSTĘPOWANIA UCIĄŻLIWOŚCI I ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA 

 
OCENA  WARUNKÓW  FIZJOGRAFICZNYCH  -  WNIOSKI 
 

Obszar będący przedmiotem niniejszego opracowania stanowi teren 

udokumentowanego i zatwierdzonego złoża surowców mineralnych piaskowców 

cergowskich „Komańcza 1” w miejscowości Jawornik, gmina Komańcza w woj. 

Podkarpackim, na części działki o numerze ewidencyjnym 75/1. 

Efektem zaniechania realizacji przedsięwzięcia będzie niewykorzystanie 

rozpoznanych i udokumentowanych zasobów oraz konieczność rozpoznawania  

i eksploatacji nowych złóż na terenach dotychczas nieprzekształconych. 

Z punktu widzenia ochrony środowiska, eksploatacja złoża skutkować będzie 

trwałą ingerencją w stan zachowania obszarów chronionych przyrodniczo, jednakże 

po przeprowadzeniu prac rekultywacyjnych teren użytkowany będzie jako teren 

leśny, a więc w taki sam sposób jak przed planowanym przedsięwzięciem. 

Uciążliwości spowodowane eksploatacją złoża będą krótkotrwałe oraz odwracalne, 

ponieważ wiązać się będą z pracami wydobywczymi a teren po zakończeniu 

inwestycji zostanie zrekultywowany. 

Teren przeznaczony pod inwestycję nie wyróżnia się szczególnymi walorami 

krajobrazowymi, w porównaniu do terenów sąsiednich. Występujące tutaj gatunki 

chronione należą do gatunków pospolitych na danym obszarze. Prace 

eksploatacyjne prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie inwentaryzowanego 

terenu, nie są uciążliwe dla fauny oraz nie powodują odstraszania występujących  

w okolicy gatunków zwierząt. 
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Szczegółowa analiza planowanej inwestycji dowodzi, że oddziaływanie 

przedsięwzięcia na środowisko nie będzie wykraczać poza dopuszczalne normy i nie 

będzie uciążliwe dla środowiska. Poza granicami eksploatacji zachowane zostaną 

obowiązujące standardy ochrony środowiska, a uciążliwość związana z wydobyciem 

kruszywa naturalnego zamyka się w granicach nieruchomości Inwestora.  

 

Dla omawianego terenu nie zachodzi potrzeba opracowania szczegółowego 

rozpoznania cech wybranych elementów przyrodniczych lub określenia 

wielkości i zasięgów konkretnych zagrożeń środowiska i zdrowia ludzi, czyli 

nie zachodzi potrzeba opracowania ekofizjograficznego problemowego,  

o którym mowa w przepisach prawnych. 

 

 Znaczące oddziaływanie na środowisko będzie występować jedynie  

w granicach planowanej inwestycji i wiązać się będzie w wydobyciem kruszywa 

oraz komunikacją. Eksploatacja górnicza złoża prowadzona będzie w obrębie 

przestrzeni ograniczonej granicami rozpoznanego złoża kruszywa naturalnego  

i obejmie ona przestrzeń obszaru górniczego, co jest zgodne z racjonalną 

gospodarką kopalinami. Uciążliwości związane z eksploatacją, przy zachowaniu 

racjonalnego zagospodarowania, nie spowodują znaczących zmian w środowisku  

i nie pogorszą znacząco ogólnego klimatu środowiska. Zastosowanie nowoczesnych 

rozwiązań technologicznych gwarantuje dotrzymanie standardów jakości 

środowiska określonych prawem oraz zachowanie dopuszczalnych norm. 

Przeprowadzona ocena przydatności środowiska dla planowanego 

przedsięwzięcia pozwala stwierdzić, że korzystne położenie obszarów złoża 

kruszywa naturalnego oraz brak cennych osobliwości przyrodniczych, dopuszcza 

przekształcenie przedmiotowego terenu, przy zachowaniu warunków pełnego 

uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami,  

w sposób nie powodujący zanieczyszczenia wód i gleby. 

Ustalenia Zmiany Nr 3 SUiKZP, nie będą miały znaczącego wpływu na 

obszary  specjalnej ochrony  Natura 2000. Prace rekultywacyjne pozytywnie wpłyną 

na rozwój chronionej fauny i flory w tych obszarach. 
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7. WYKORZYSTANE MATERIAŁY 

 
▪ J. Kondracki „Geografia fizyczna Polski”- Warszawa 2002 r. 

▪ Obowiązujące przepisy prawne na dzień opracowania ekofizjografii 

podstawowej. 

▪ Zasięg wód powodziowych województwa podkarpackiego – mapy – RZGW- 

Kraków 

▪ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy 

Komańcza uchwalone uchwałą Nr XVIII/126/2000 Rady Gminy Komańcza 

z dnia 24 października 2000r. z późn. zmianami.  

▪ Inwentaryzacja przyrodnicza dla udokumentowanego złoża piaskowców 

cergowskich „Komańcza 1”, w miejscowości Jawornik, gmina Komańcza, powiat 

Sanocki – mgr inż. Konrad Kata ( inwentaryzacja faunistyczna) oraz dr Rafał 

Krawczyk ( inwentaryzacja florystyczna) -Kolbuszowa 2016r. 

 
 
8. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE 

 

▪ Uchwała Nr XXXIII/166/17 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017r.,  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 3 Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza 

▪ Załącznik Graficzny do Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

Zmiany Nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego, terenu położonego w Gminie Komańcza 
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9. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 
Zdjęcie. 1.  Stok w obrębie złoża „Komańcza 1” – buczyna. Widok na południe.  

 
 

Zdjęcie. 2. Teren złoża „Komańcza 1” – świerczyny na siedlisku buczyny. Widok na 

północ. 
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Zdjęcie 3. Żyzna buczyna karpacka (Dentario glandulosae-Fagetum) – teren złoża 

Komańcza 1”. 

 
 

Zdjęcie 4. Widok na eksploatowany teren złoża Komańcza - Jawornik. Widok na 

południe ze złoża „Komańcza 1”. 
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Zdjęcie 5. Tojad mołdawski (Aconitum moldavicum). 

 
 
Zdjęcie 6. Czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum). 

 


