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1. Informacje wstępne 

1.1. Podstawa prawna 
 

Niniejsza dokumentacja została wykonana zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi 

zmianami) oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r., w sprawie 

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

W art. 72 ust 4 ustawy Prawo ochrony środowiska powołuje się normę postępowania 

nakazującą realizację zasady zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym w 

oparciu o informacje o środowisku, zawarte w dokumentacji zwanej opracowaniem 

ekofizjograficznym. Rodzaj i zakres tych opracowań został określony w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska, z dnia 9 września 2002 roku w sprawie opracowań ekofizjograficznych. 

 

1.2. Cel i przedmiot opracowania 
 

Opracowanie ekofizjograficzne jest dokumentacją przyrodniczą sporządzoną dla potrzeb 

prac planistycznych w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Niniejsze opracowanie 

zostało wykonane dla terenu udokumentowanego złoża surowców mineralnych piaskowców 

cergowskich „Moszczaniec” w miejscowości Moszczaniec i Wisłok Wielki, gmina Komańcza 

w woj. podkarpackim. Sporządzono je dla określenia uwarunkowań ekofizjograficznych 

obszaru w celu oceny przydatności środowiska dla planowanych funkcji oraz jego odporności 

na degradację. Stwarza ono podstawy do prawidłowego kształtowania środowiska. 

Opracowanie poprzedzono pracą kameralną, polegającą na przestudiowaniu różnych 

materiałów archiwalnych, takich jak np.: materiałów planistycznych gminy Komańcza, map 

topograficznych, map zasadniczych, map kompleksów glebowo-rolniczych, raportów o stanie 

środowiska WIOŚ i innych opracowań branżowych i naukowych. Kolejnym etapem była 

wizja w terenie (przeprowadzona w 2012 roku). Inwentaryzacja przyrodnicza umożliwiała 

weryfikację uzyskanych wcześniej danych archiwalnych w zakresie aktualizacji stanu 

poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego oraz sposobu zagospodarowania. 
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1.3. Obowiązujące ustalenia planistyczne 
 

Obowiązującym opracowaniem, zawierającym kierunki zagospodarowania dla terenu 

będącego przedmiotem niniejszej pracy, jest Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza, uchwalonego Uchwałą 

Nr XVIII/126/2000 Rady Gminy w Komańczy z dnia 24 października 2000 roku.  

 

2. Analiza warunków fizjograficznych  

2.1. Ogólna charakterystyka terenu 
 

Obszar będący przedmiotem niniejszego opracowania ekofizjograficznego zlokalizowany 

jest w południowo-wschodniej części Polski, w obrębie powiatu sanockiego, w miejscowości 

Moszczaniec i Wisłok Wielki. Charakteryzowany teren położony jest w północno-zachodniej 

części gminy Komańcza, posiada charakter górski z urozmaiconą rzeźbą. Pasmo Bukowicy 

otacza omawiany teren od północy i wschodu. Okoliczne wzgórza porośnięte są zwartym 

lasem, w którym dominują buczyny w wieku około 60 lat. Na grzbietach, w miejscach gdzie 

dawniej dominowały pastwiska, szczególnie od strony Wisłoka Wielkiego, występują 

przedplonowe drzewostany sosnowe. Od strony południowej biegnie pasmo Kiczery Długiej. 

Administracyjnie obszar inwestycji zlokalizowany jest w największej gminie powiatu 

sanockiego – Komańczy (ryc. 1, 2). 

Pod względem regionalizacji przyrodniczo – leśnej omawiane tereny lokują się w VIII 

Krainie Karpackiej, w Dzielnicy Beskidu Niskiego, mezoregion Dukielski.  

Według podziału fizyczno-geograficznego Kondrackiego, gmina Komańcza jest położona w 

obrębie prowincji Karpat Zachodnich, mezoregionie Beskid Niski. Regionalizacja ta, jako 

podstawę przyjmuje zróżnicowanie geomorfologiczne, fizycznogeograficzne oraz strefowość 

geograficzną.  

 

 



EKOFIZJOGRAFIA TERENÓW ZŁOŻA KRUSZYWA NATURALNEGO „MOSZCZANIEC” W MIEJSCOWOŚCI MOSZCZANIEC I 

WISŁOK WIELKI, GMINA KOMAŃCZA 

5 

 

 

Ryc.1. Sytuacja obszaru opracowania na tle gminy Komańcza 

 

 

   teren objęty opracowaniem  

Ryc. 2. Położenie obszaru inwestycji  

 

2.2. Położenie obszaru objętego opracowaniem oraz stan zagospodarowania 
terenu 

 

Niniejsze opracowanie dotyczy terenów położonych w miejscowości Moszczaniec i 

Wisłok Wielki w granicach działek będących we władaniu Inwestora. Teren obejmuje 

udokumentowane złoże piaskowców cergowskich „Moszczaniec”.  

Obszar opracowania wolny jest od zabudowany. 

GMINA 

KOMAŃCZA 
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Działki objęte analizą przyrodniczą pod względem struktury funkcjonalno - przestrzennej leżą 

w strefie użytków rolnych, przeważają łąki niskiej klasy bonitacyjnej (V, VI). Przedmiotowy 

teren stanowią głównie nieużytki z kępami drzew i krzewów.  

Obszar obejmuje południowo-wschodni fragment wyniesienia ograniczonego od strony 

północno-wschodniej i wschodniej rzeką Wisłok, a od zachodu i południowego-zachodu 

potokiem Moszczaniec, będącym dopływem Wisłoka. W południowo-wschodniej części 

wyniesienia przepływa potok Kiczera, będący lewostronnym dopływem rzeki Wisłok. 

Rzędne wysokościowe terenu badań wahają się od około 561 m n.p.m. do 515 m n.p.m.   

Omawiany teren położony jest w odległości około 1 km na północny-wschód od zabudowań 

wsi Moszczaniec. W odległości ok. 1100 metrów na południe od granic przedmiotowego 

terenu przebiega droga wojewódzka nr 897. 

Do nieruchomości można dojechać drogą utwardzoną biegnącą od drogi wojewódzkiej nr 897 

do stacji nadawczej telefonii komórkowej. Droga ta przebiega od południowo-zachodniej 

strony terenu objętego ekofizjografią. Do działek można również dostać się od wschodu, 

gdzie znajduje się droga biegnąca wzdłuż lewego brzegu rzeki Wisłok.  

Od strony północnej, południowej i zachodniej obszar graniczy z gruntami leśnymi. Od wschodu i 

południowego-wschodu działki otaczają użytki rolne niskiej klasy bonitacyjnej. W odległości 

około 300 m w kierunku wschodnim przepływa rzeka Wisłok (ryc. 3).  

Obszar opracowania położony jest w granicach obszaru Natura 2000 – PLB 180002 Beskid 

Niski oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskid Niski. Od strony północnej i wschodniej, 

w odległości około 200 m - 300 m biegnie granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk - 

Ostoja Jaśliska PLH180014. Na południe od obszaru inwestycji, w odległości około 1,10 km 

znajduje się północny kraniec Jaśliskiego Parku Krajobrazowego (ryc. 4) 
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Ryc. 3. Teren objęty analizą ekofizjograficzną  
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      - obszar objęty opracowaniem 

Ryc. 4. Położenie terenu inwestycji względem obszarów o szczególnych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych
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2.3. Klimat i zjawiska atmosferyczne 
 

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. 

 

2.4. Hydrografia 

 
Obszar opracowania położony jest w dorzeczu górniej Wisły, w zlewni Wisłoka. Przez 

wieś Moszczaniec przepływa potok o tej samej nazwie - Moszczaniec. Jest to potok górski 

biorący swój początek na zalesionych wzgórzach na południe od terenu badań. Płynąc na 

północ okala wieś. Płynąc po zachodniej stronie pasma Kiczery w Surowicy uchodzi do 

Wisłoka z lewego brzegu. Długość biegu to ok. 9 km. 

Największym ciekiem wodnym w pobliżu jest rzeka Wisłok. Ciek ten jest największym 

lewobrzeżnym dopływem Sanu, o całkowitej powierzchni dorzecza 3540 km
2
 i długości 220 

km. Jest jedną z najważniejszych rzek Podkarpacia. Bierze swój początek z góry Kanasiówka 

(823 m n.p.m.) – na południe od Moszczańca, przy granicy ze Słowacją. Odcinek górski rzeki 

Wisłok, o długości około 32 km, tworzy jedną z najpiękniejszych dolin rzecznych. W górnym 

biegu tworzy liczne przełomy. Najbardziej malowniczy odcinek przebiega u podnóża pasma 

Bukowicy, na którym znajduje się florystyczny rezerwat z fragmentami zespołu leśnego 

buczyny karpackiej. W okolicy miejscowości Sieniawa rzeka uchodzi do sztucznego 

zbiornika wodnego Besko. Poniżej zapory w kierunku północnym rzeka tworzy przepiękną 

dolinę zwaną Jarem Wisłoka. Wisłok przepływa przez Pogórze Strzyżowskie i Dynowskie, 
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później przez Podgórze Rzeszowskie. W okolicy Rzeszowa wpływa do Pradoliny 

Podkarpackiej. W Rzeszowie dolina rzeki została przegrodzona zaporą wybudowaną w 1973 

roku. Obecnie zalew jest zamulony a samoistnie tworzące się wyspy i zamulenia zajmują już 

ponad 26 ha powierzchni (w latach siedemdziesiątych zalew posiadał powierzchnię 68 ha). 

Od Rzeszowa rzeka płynie przez szerokie, płaskie obniżenie i uchodzi do Sanu w pobliżu 

miejscowości Dębno koło Leżajska. 

Bogactwem w rejonie opracowania są wody mineralne. W Rymanowie Zdroju 

wykorzystywane są szczawy chlorkowo-jodowe, w Iwoniczu Zdroju szczawy bromowo-

jodowe i solanki jodowo-bromkowe. 

Największym ciekiem w sąsiedztwie inwentaryzowanego obszaru jest rzeka Wisłok. 

Opływa on od strony północnej i wschodniej przedmiotową nieruchomość. W południowo-

wschodniej części działek występuje źródlisko, z którego wypływa niewielki ciek wodny 

uchodzący do potoku Kiczera, który z kolei jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Wisłok. 

W obrębie złoża piaskowców cergowskich „Moszczaniec”, w czasie robót 

dokumentacyjnych geologicznych, nie stwierdzono ciągłych poziomów wodonośnych. Mogą 

występować jedynie wody typu szczelinowego i pochodzące z infiltracji opadów 

atmosferycznych. Poziom wód gruntowych odpowiada wysokości zwierciadła wody w rzece 

Wisłok – około 440 m n.p.m.  

Obszar analizy znajduje sie poza obszarem najbliższego Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych nr 432 „Dolina rzeki Wisłok”. 

 

2.5. Budowa geologiczna i rzeźba terenu 
 

Obszaru niniejszego opracowania, według regionalizacji geograficznej opracowanej przez 

Kondrackiego, znajduje się w megaregionie Karpackim, prowincji Karpaty Zachodnie, 

mezoregionie Beskid Niski. 

Beskid Niski położony jest w strefie trzech jednostek tektonicznych - płaszczowiny 

magurskiej, dukielskiej (tzw. fałdy dukielsko-użockie) oraz śląskiej. 

Obszar badań znajduje się w obrębie jednostki dukielskiej. W obrębie terenu złoża brak jest 

odsłonięć. Doliny rozcinające teren, głównie od północy i południa, są wypełnione 

czwartorzędowymi utworami aluwialnymi, reprezentowanymi przez gliny i gliny z rumoszem 

piaskowca. Piaskowce facji cergowskiej, tworzące serię złożową, występują w formie ławic. 
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Przewagę stanowią piaskowce gruboławicowe szare, mikowe, drobno i średnioziarniste o 

spoiwie wapiennym i ilasto-wapniennym.  

Piaskowce cergowskie są twarde, odporne na wietrzenie i stanowią dobry materiał do 

produkcji m.in. klińca, tłucznia czy grysu. 

W rzeźbie terenu rejonu opracowania zaznacza się wyraźnie pasmo Kiczery ze szczytami: 

Kiczera (705 m n.p.m.), Kiczera Średnia (652 m n.p.m.) i Kiczera (642 m n.p.m.) nad 

Wisłokiem Wielkim. 

Teren inwestycji pod względem morfologicznym obejmuje południowo-wschodni 

fragment wyniesienia ograniczonego od strony północno-wschodniej i wschodniej rzeką 

Wisłok, a od zachodu i południowego-zachodu potokiem Moszczaniec, będącym dopływem 

Wisłoka. W południowo-wschodniej części wyniesienia przepływa niewielki potok, będący 

lewostronnym dopływem rzeki Wisłok.  

Od strony północnej i południowej obszaru analiz przyrodniczych, występują dosyć głębokie 

doliny, głównie o przebiegu N-S oraz obniżenia morfologiczne terenu. 

Rzędne wysokościowe terenu badań wahają się od około 561 m n.p.m. do 515 m n.p.m.   

 

2.6. Bogactwa naturalne 
 

Na obszarze Beskidu Niskiego występują surowce energetyczne, chemiczne i budowlane. 

Są to przede wszystkim złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Roponośnością odznaczają się 

głównie piaskowce ciężkowickie, po części także piaskowce krośnieńskie. Złoża ropy 

związane są z antyklinami płaszczowiny śląskiej. Za sprawą Ignacego Łukasiewicza, 

Podkarpacie, a w tym Beskid Niski, stało się pierwszym eksploatowanym przemysłowo 

obszarem roponośnym na świecie, kolebką przemysłu naftowego, swoistym poligonem 

technik i kuźnią kadr nafciarstwa. Obecnie złoża ropy na omawianym obszarze są w około 

95% wyczerpane.  

Pokaźne bogactwo stanowią też surowce budowlane. Beskid Niski obfituje w złoża 

piaskowca, wykorzystywanego jako kruszywo do celów budowlanych, zwłaszcza przy 

budowie dróg. Największy i jedyny obecnie czynny kamieniołom znajduje się w Lipowicy 

koło Dukli (piaskowce cergowskie). Duże kamieniołomy (aktualnie nieczynne) istnieją także 

w Komańczy i Bednarce. W kilku miejscach (m. in. Świątkowa Mała nad Wisłoką, Trzciana i 

Tylawa nad Jasiołką, Rudawka Rymanowska nad Wisłokiem) eksploatuje się lub 

eksploatowało piaski i żwiry aluwialne z koryt rzek o dużym znaczeniu dla betoniarstwa. 
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Bogactwem w rejonie opracowania są wody mineralne. W Rymanowie Zdroju wykorzystywane 

są szczawy chlorkowo-jodowe, w Iwoniczu Zdroju szczawy bromowo-jodowe i solanki 

jodowo-bromkowe. 

 

2.7. Pokrywa glebowa 

 
Na obszarach górskich, do których należą tereny niniejszej pracy, 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. Gleby te są 

zasobne w składniki odżywcze dla roślin, a stopień wysycenia gleby kationami alkalicznymi 

(m.in. Ca
2
+, Mg

2
+) wynosi około 50%. Poziom próchniczy jest dobrze wykształcony, chociaż 

zasadniczo niezbyt głęboki (10 - 15 cm).  

Z punktu widzenia przydatności rolniczej, grunty orne w okolicy Moszczańca, zaliczono do 

kompleksu zbożowego górskiego, co stanowi około 5% gruntów rolnych gminy Komańcza. 

Na gruntach tego kompleksu można efektywnie uprawiać podstawowe zboża: żyto, pszenicę, 

owies i jęczmień. Większość, bo ponad 74% gruntów ornych w gminie, zaliczonych zostało 

do owsiano-ziemniaczanego kompleksu glebowo-rolniczego. 

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.  

 

2.8. Szata roślinna 
 
Miejscowość Moszczaniec położona jest w wąskiej dolinie nad potokiem o tej samej 

nazwie, na wysokości około 450(60) m n.p.m. Potok Moszczaniec jest jednym z dopływów 

Wisłoka. Od strony wschodniej miejscowość Moszczaniec otoczone jest pasmem Kiczery. 

Pod względem fizycznogeograficznym, omawiany obszar usytuowany jest we wschodniej 

części Mezoregionu Beskidu Niskiego. Wg podziału geobotanicznego Polski, wieś 

Moszczaniec i tereny sąsiednie zaliczane są do Działu Karpat Zachodnich, Okręgu Beskidów, 

Podokręgu Beskidu Niskiego. Podokręg ten wykazuje pod względem florystycznym cechy 

pośrednie między Działami Karpat Wschodnich i Karpat Zachodnich. Granica między nimi 

przebiega przez Przełęcz Łupkowską oraz Dolinę Osławy. Beskid Niski w omawianym 
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podziale w całości położony jest w obrębie Karpat Zachodnich. W najnowszym podziale 

geobotanicznym J. M. Matuszkiewicza Beskid Niski włączony został do Działu 

Wschodniokarpackiego, Krainy Karpat Wschodnich, Okręgu Beskidu Niskiego z 

Podokręgami: Beskidu Niskiego Środkowego i Beskidu Niskiego Wschodniego. 

Wschodniokarpacki charakter nadają Beskidowi Niskiemu niektóre ze zbiorowisk leśnych, 

jak Dentario glandulosae – Fagetum lunarietosum  oraz D. g. – Fagetum festucetosum 

drymeiae oraz liczne rośliny naczyniowe między innymi Aposeris foetida, Glechoma hirsuta, 

Symphytum cordatum, Festuca drymeia, Scopolia carnolica i Scilla bifolia. 

W szacie roślinnej Beskidu Niskiego dominują zbiorowiska leśne, które zajmują 70% jego 

powierzchni. W piętrze pogórza sięgającym do około 500(530) m n.p.m. spotkać można 

fragmenty grądów Tilio-Carpinetum, olszynki karpackiej Alnetum incanae a na żwirowiskach 

nadrzecznych zarośla wiklinowe Salicetum triandro – viminalis. W reglu dolnym przeważa 

buczyna karpacka Dentario glandulosae – Fagetum w podzespołach z jodłą, kostrzewą 

górską i miesiącznicą. Zdarzają się również płaty olszyny bagiennej Caltho – Alnetum oraz 

kwaśnej buczyny górskiej Luzulo luzuloidis – Fagetum.  

Znaczne powierzchnie zajmują sztuczne drzewostany sosnowe pochodzące z nasadzeń a także 

zbiorowiska roślinności drzewiastej powstałe w drodze naturalnej sukcesji na wyłączonych 

spod gospodarki rolnej terenach. Beskid Niski znajduje się na obszarze śródkarpackiej 

dysjunkcji świerka.  

Beskid Niski graniczy na wschodzie z Bieszczadami od zachodu z Kotliną Sądecką a od 

północy z Pogórzem Środkowobeskidzkim. W centralnej części Beskidu Niskiego 

usytuowany jest Magurski Park Narodowy, a we wschodniej jego części Jaśliski Park 

Krajobrazowy. Wyjątkowe walory przyrodnicze Beskidu Niskiego chronione są w ramach 

programu Natura 2000. Specjalny obszar ochrony ptaków (OSO) o symbolu PLB 180002 

obejmuje praktycznie cały Beskid Niski poczynając od przełęczy Tylickiej na zachodzie po 

przełęcz Łupkowską na wschodzie. Na tym obszarze znajduje się miejscowość Moszczaniec i 

tereny przyległe. Inną forma ochrony wynikająca z zapisów Dyrektywy Siedliskowej jest 

utworzenie na omawianym terenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk o nazwie „Ostoja 

Jaśliska” i symbolu PLH 180014. Ostoja ta obejmuje tereny położone między przełęczami 

Dukielską i Łupkowską. Jedną z największych osobliwości okolic miejscowości 

Moszczaniec, położonej na terenie tej ostoi jest stanowisko ponikła kraińskiego (Eleoharis 

carnolica) usytuowane na południe od Moszczańca na drodze leśnej oddzielającej oddziały 

309/310 od 311 w Nadleśnictwie Rymanów. Z rejonu miejscowości Moszczaniec podane jest 
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też stanowisko chronionego w ramach Dyrektywy Siedliskowej rzepika szczeciniastego 

(Agrimonia pilosa).  

Szczegółowe informacje o stanowiskach wymienionych roślin oraz o problemach ochrony 

interesującej flory i fauny Jasielskiego Parku Krajobrazowego znajdują się w publikacji Inst. 

Ochrony Przyrody zatytułowanej: Strategia Zarządzania dla obszaru Natura 2000 „ Ostoja 

Jaśliska” PLH 180014 (Koordynacja opracowania Wojciech Mróz). Cenne dane o „Ostoi 

Jaśliska” zawiera publikacja: „Obszary Natura 2000 na Podkarpaciu”, opublikowana w 2011 

roku przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Inwentaryzację 

przyrodniczą terenu planowanej zmiany studium przeprowadzono w 2012 roku. 

W zachodniej części obszaru opracowania (działki sąsiadujące z myśliwską amboną) 

występowały niegdyś uprawy rolne, o czym świadczy występowanie gatunków roślin 

uprawnych i chwastów. Ruń łąkowa w tej części terenu zdominowana jest przez szczaw 

Rumex obtusifolius, który osiąga pokrycie od 70-90 procent powierzchni. W dużej obfitości 

pojawia się również kapusta czarna Brassica nigra. Podobny charakter posiadają również 

stanowiska gwiazdnicy Stellaria media, ostrożenia Cirsium arvense, maruny Matricaria 

inodora oraz gryki Phagopyrum esculentum. Z roślin typowo łąkowych występuje kupkówka 

Dactylis glomerata, jaskier Ranunculus reptans, koniczyna Trifolium repens, dziurawiec 

Hypericum maculatum, wyka Vicium sp., komonica Lotus corniculatus, skrzyp Equisetum 

arvense, krwawnik Achillea millefolium, kłosówka Holcus lanatus, mietlica Agrostis vulgaris, 

a także kostrzewy Festuca rubra, Festuca pratensis. Spotkać można również rajgras 

Arrhenatherum elatius, przytulię Gallium mollugo,  a także świerząbka Chaerophyllum 

aromaticum, szczaw Rumem acetosa, a w miejscach najwilgotniejszych sit Juncus effusus. W 

środkowej części działki opadającej ku Wisłokowi, zwracają uwagę nieliczne heliofity m.in. 

czyścica Calamintha vulgaris, koniczyna Trifolium medium i rzepik Agrimonia eupatoria. Z 

innych gatunków wymienić można, pokrzywę Urtica dioica, przetacznika Veronica 

chamaedrys, śmiałka Deschampsia caespitosa, wyczyńca Alopecurus pratensis, groszka 

Lathyrus pratensis, koniczynę Trifolium hybridum, biedrzeńca Pimpinella saxifraga, tymotkę 

Phleum pratense, habra Centaurea jacea, babkę Plantago lanceolata. Gdzieniegdzie zdarzają 

się także płaty trzcinnika Calamagrostis epigeios. Łąki są corocznie koszone i podsiewane 

trawami pastewnymi. Pomimo to obsiewają się na nich rośliny drzewiaste w tym brzoza 

Betula pendula, wierzba iwa Salix caprea. W południowo-wschodniej części analizowanej 

powierzchni opadającej ku Wisłokowi, znajduje się źródlisko, z którego wypływa potok, 

wcinający się na głębokość do kilku metrów. Towarzyszą mu po obu stronach gęste zarośla 
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tarniny Prunus spinosa.  Wzdłuż potoku występują liczne helofity m.in. sity Juncus effusus, J. 

glaucus, mięta Mentha longifolia, ostrożeń Cirsium palustre. Nad potokiem pojawiają się 

olchy Alnus incana, a także kalina Viburnum opulus i inne gatunki krzewów.  

Pod względem fitosocjologicznym omawiane łąki reprezentują silnie zniekształcone 

fragmenty zbiorowisk ze związku Arrhenatherion. Na skutek wieloletniego użytkowania, 

przynajmniej częściowo w charakterze gruntów ornych oraz podsiewu trawami pastewnymi, 

głównie kupkówką, wyczyńcem i tymotką posiadają one niewielką wartość przyrodniczą.  

Z roślin podlegających ochronie gatunkowej na omawianym obszarze stwierdzono jedynie 

występowanie kaliny koralowej Viburnum opulus.  
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Dokumentacja fotograficzna zbiorowisk roślinnych występujących na terenie złoża 

 
Fot. 1. Ambona myśliwska zlokalizowana w południowo-zachodnim krańcu obszaru badań (2012 r.) 

 
Fot. 2. Łąka zdominowana przez szczaw Rumex obtusifolius (2012 r.) 
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Fot. 3. Silnie zniekształcona łąka kośna ze związku Arrhenatherion (2012 r.) 

 
Fot. 4. Fragment łąki kośnej z widocznym drzewostanem sosnowym, stanowiącym południową granicę 

opracowania (2012 r. ) 
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Fot. 5. Sztuczne drzewostany z dolnym piętrem innych gatunków (2012 r. ) 

 
Fot. 6. Łąki w centralnej części działek, opadające łagodnie ku dolinie rzeki Wisłok (2012 r.) 
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Fot. 7. Nad potokiem, w południowo-wschodniej części obszaru, pojawiają się olchy Alnus incana (2012 r.) 

 

Fot. 8. W południowo-wschodniej części analizowanej powierzchni opadającej ku Wisłokowi, znajduje się 

źródlisko, z którego wypływa potok, wcinający się na głębokość do kilku metrów. Towarzyszą mu po obu 

stronach gęste zarośla tarniny Prunus spinosa oraz wierzby (2012 r. ) 
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Fot. 9. Okaz kaliny koralowej Viburnum opulus występującej we wschodniej części obszaru działek (2012 r. ) 
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Fot. 10. Gęste zarośla tarniny Prunus spinosa (2012 r. ) 

 
Fot. 11. Źródlisko w południowo-wschodniej części terenu opracowania (2012 r. ) 
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Fot. 12. Lizawka – pień drzewa, w którym znajduje się sól kamienna, służąca zwierzynie grubej do uzupełniania 

składników pokarmowych, przede wszystkim w okresie zimy – środkowa część południowej granicy terenu 

(2012 r. ) 

 

 
Fot. 13. Tygrzyk paskowany Argiope bruennichi wśród runi łąkowej w zachodniej części działek (2012 r. ) 
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2.9. Charakterystyka fauny 
 

Obszar objęty analizą przyrodniczą pod względem struktury funkcjonalno - przestrzennej 

leży w strefie użytków rolnych - przeważają łąki niskiej klasy bonitacyjnej (V, VI). W części 

obszaru, występują zadrzewienia i zakrzaczenia. Od północnej, południowej i zachodniej 

działki otaczają kompleksy leśne. W południowo-wschodniej części obszaru występuje 

źródlisko. Rzeka Wisłok opływa od strony północnej i wschodniej przedmiotową 

nieruchomość.  

Teren działek będących przedmiotem niniejszego opracowania, objęto szczegółową 

inwentaryzacją ornitologiczną. Do inwentaryzacji zastosowano metodę polegającą na 

połączeniu liczenia samców, wyszukiwania gniazd, rozpoznawaniem za pomocą głosów oraz 

obserwacjami zachowania ptaków, celem zwiększenia wydajności pojedynczej kontroli. 

Kontrole przeprowadzano średnio co 12 dni, przez okres od połowy czerwca do połowy 

września (od 9.06.2012 do 14.09.2012 roku). Pora kontroli przypadała na 1-3 godziny po 

wschodzie słońca, najpóźniej między godziną 8-12 oraz w godzinach popołudniowych 

między 12-18 godziną. 

Zakres obserwacji uwzględniał skład gatunkowy awifauny, ocenę liczebności poszczególnych 

gatunków i ocenę liczby par lęgowych.  

Obserwacje prowadzono na powierzchni ok. 70 ha. Szczególną uwagę zwrócono na siedliska 

przy źródlisku. 

Wyznaczono transekty wzdłuż których dokonywano zliczeń gatunków ptaków. W trakcie 

przejścia przez transekt wszystkie ptaki widziane lub słyszane notowano w odległości do 

około 100 m od linii transektu używając lornetki lub podchodząc do ptaków w miarę 

konieczności (ryc. 5). 
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Ryc. 5. Układ transektów na badanym terenie (transekty wyznaczone czerwonymi liniami). 

 

Na przedmiotowym terenie stwierdzono występowanie 20 gatunków ptaków. Liczebność 

gatunków przedstawiono w poniższej tabeli (tab. 1).  

Tabela 1. Zestawienie informacji o ptakach zaobserwowanych na terenie będącym 

przedmiotem opracowania 

 

Nazwa gatunkowa Liczebność  Uwagi 

Dzięcioł duży 1 + (las) 

Kruk 1 + 

Pokrzywnica 9 + 

Pierwiosnek 6 + 

Rudzik 7 + 

Sikora bogatka 10 + (las, zadrzewienia) 

Sikora modra 5 + (las) 

Sikora czubata 4 + (las) 

Kos 6 + (las) 

Kapturka 7 + 

Strzyżyk 9 + 

Strumieniówka 8 + 

Śpiewak 4 + (las) 

Mysikrólik 5 + (las) 

Gajówka 5 + (las) 

Sójka 2 + (las) 

Świergotek 3 + 

Skowronek 3 + 

Zięba 5 +(las) 

Trznadel 3 + 

Łącznie          103 
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Ptaki koncentrowały sie przy głównie w rejonie południowo-wschodnim, w pobliżu źródliska 

oraz przy ścianie lasu. Wśród tych gatunków nie ma żadnych rzadkich i zagrożonych, 

zarówno w skali regionu jak i kraju. 

Wszystkie zaobserwowane ptaki objęte są ochrona gatunkową, ponadto żaden z powyższych 

gatunków ptaków nie podlega ochronie strefowej.  

Przeprowadzone badania awifauny na powierzchni próbnej wykazały gniazdowanie 103 par 

ptaków należących do 20 gatunków. Najliczniejszym ptakiem na badanym terenie była sikora 

bogatka. Zagęszczenie tego gatunku na powierzchni obserwacyjnej wynosiło 1,4 pary/10ha. 

Wśród licznych gatunków znalazły się również strzyżyk i pokrzywnica (1,3par/10ha), 

strumieniówka 1,1 par/10ha. Zagęszczenie rudzika i kapturki wynosiło 1 para/10ha. W trakcie 

penetracji otoczenia nie wykryto stanowisk lęgowych ptaków szponiastych. Na badanym 

terenie nie stwierdzono gatunków z załącznika nr 1 Dyrektywy Ptasiej (tab. 2). 

Tabela 2. Zagęszczenie ptaków lęgowych na powierzchni badawczej 

 
Nazwa gatunkowa Zagęszczenie (par/10ha) 

Dzięcioł duży 0,14 

Kruk 0,14 

Pokrzywnica 1,29 

Pierwiosnek 0,86 

Rudzik 1,00 

Sikora bogatka 1,43 

Sikora modra 0,71 

Sikora czubata 0,57 

Kos 0,86 

Kapturka 1,00 

Strzyżyk 1,29 

Strumieniówka 1,14 

Śpiewak 0,57 

Mysikrólik 0,71 

Gajówka 0,71 

Sójka 0,29 

Świergotek 0,43 

Skowronek 0,43 

Zięba 0,71 

Trznadel 0,43 
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Obszar opracowania badano również pod kątem występowania innych przedstawicieli 

fauny.  

Poszukiwania płazów i gadów prowadzono głównie poprzez poszukiwanie dorosłych i 

młodych osobników, przede wszystkim w okolicach cieków wodnych oraz w miejscach 

zawilgoconych (młaki, okresowe cieki powierzchniowe, kałuże itp.). Przeszukiwane były 

wszelkie potencjalne siedliska ich występowania znajdujące się w granicach analizowanych 

działek i w ich najbliższym sąsiedztwie.  

W wyniku inwentaryzacji na terenie opracowania spotkano przedstawicieli gatunków: 

ropuchy szarej, żaby trawnej, żaby zielone, jaszczurki żyworodnej i zwinki. Większość 

gatunków koncentrowała się  południowo-wschodnim sektorze badań.  

Podczas wizji terenowych obserwowano głównie owady reprezentujące rząd 

prostoskrzydłych, motyli, muchówek, ważek i chrząszczy. Chrząszcze reprezentowane były 

przez liczne gatunki z rodziny biegaczowatych, stonkowatych, ogłodkowatych, kózkowatych 

oraz omomiłkowatych. Wśród owadów, licznie występowały przedstawiciele 

prostoskrzydłych (np. konik pospolity, skoczek) i pasikonikowatych. Motyle reprezentowały 

m.in.: bielinki, rusałki, sówki. Na inwentaryzowanym terenie stwierdzono liczne 

występowanie błonkówek.  

Obserwowano również przedstawicieli innej gromady stawonogów - pajęczaków. Licznie 

występowały pająki z rodziny krzyżakowatych, w tym tygrzyk paskowany Argiope 

bruennichi (Fot. 13).  

Inwentaryzację ssaków przeprowadzono wykorzystując metodę obserwacyjną. W trakcie 

wizyt obserwowano teren pod kątem spotykanych zwierząt. Korzystano również z 

pozostawionych przez zwierzęta śladów w postaci odchodów, miejsc żerowania czy tropów.  

W obszarze poddanym obserwacjom wykryto ślady bytowania dzików, jeleni, saren. W kilku 

miejscach spotkano również tropy lisa. 

W południowo-zachodniej części obszaru, kilka metrów w kierunku północnym od ambony, 

myśliwi założyli nęcisko dla zwierząt, gdzie stwierdzono liczne ślady bytowania zwierzyny 

płowej i dzików. Ponad to, stwierdzono obecność kretów Talpa europaea, ryjówki Sorex 

araneus a z myszowatych – myszy polnej i zaroślowej, również z rodziny łasicowatych - 

kuny.  

Nie spotkano śladów bytowania chronionych ssaków, w tym chronionych dyrektywą 

siedliskową wydry lub bobra.  
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Na omawianym obszarze nie znaleziono schronień mogących mieć istotne znaczenie dla 

populacji nietoperzy – brak potencjalnych kryjówek dla nietoperzy. 

 

3. Zagospodarowanie przestrzenne i ochrona zasobów przyrody 

3.1. Dotychczasowe zmiany w zagospodarowaniu terenu i wykorzystaniu 
środowiska naturalnego 
 

Obszar opracowania położony jest w odległości około 1 km na północny-wschód od wsi 

Moszczaniec. W odległości ok. 1100 metrów na południe od granic przedmiotowego terenu 

przebiega droga wojewódzka nr 897. Teren wolny jest od zabudowy. Od strony północnej, 

południowej i zachodniej obszar graniczy z gruntami leśnymi. Od wschodu i południowego-

wschodu działki otaczają użytki rolne niskiej klasy bonitacyjnej. W odległości około 300 m 

przepływa rzeka Wisłok. Opływa on od strony północnej i wschodniej przedmiotową 

nieruchomość.  

Na opisywanym obszarze dominują zniekształcone zbiorowiska łąkowe niskiej klasy 

bonitacyjnej. W zachodniej części obszaru opracowania (działki sąsiadujące z myśliwską 

amboną) występowały niegdyś uprawy rolne, o czym świadczy występowanie gatunków 

roślin uprawnych i chwastów. W środkowej części działki opadającej ku Wisłokowi, zwracają 

uwagę nieliczne heliofity. Łąki są corocznie koszone i podsiewane trawami pastewnymi. 

Pomimo to obsiewają się na nich rośliny drzewiaste w tym brzozy i wierzby. W południowo-

wschodniej części analizowanej powierzchni, znajduje się źródlisko, z którego wypływa 

potok, wcinający się na głębokość do kilku metrów. Towarzyszą mu po obu stronach gęste 

zarośla tarniny. Nad potokiem pojawiają się olchy i inne gatunki krzewów. Grunty te, na 

skutek wieloletniego użytkowania, przynajmniej częściowo w charakterze gruntów ornych 

oraz podsiewu trawami pastewnymi, głównie kupkówką, wyczyńcem i tymotką posiadają 

niewielką wartość przyrodniczą.  

Działki będące przedmiotem niniejszej pracy, znajdują się w granicach obszaru Natura 

2000 – PLB 180002 Beskid Niski oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskid Niski. Od 

strony północnej i wschodniej, w odległości około 200 m - 300 m biegnie granica specjalnego 

obszaru ochrony siedlisk - Ostoja Jaśliska PLH180014. Na południe od obszaru inwestycji, w 

odległości około 1,10 km znajduje się północny kraniec Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. 
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3.2. Powiązania ekologiczne obszaru opracowania z otoczeniem. Ochrona 
prawna zasobów przyrodniczych i kulturowych 

 

Obszar opracowania położony jest w przestrzeni wyróżniającej się dużymi walorami 

przyrodniczymi.  

Charakteryzowany teren, położony jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków 

(OSO), utworzonego na podstawie Załącznika I do Dyrektywy Ptasiej (dyrektywa Rady 

79/409/EWG zmodyfikowana dyrektywą 94/24/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków) o 

nazwie Beskid Niski (kod PLC180002). Nadzór nad w/w obszarem sprawuje wojewoda 

podkarpacki. Podstawowym celem tego obszaru jest ochrona populacji dziko występujących 

gatunków ptaków, utrzymanie i zagospodarowanie ich naturalnych siedlisk, przywracanie 

zniszczonych biotopów oraz tworzenie biotopów. Przedmiotem ochrony są gatunki ptaków 

wymienione w załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG oraz ich naturalne siedliska. 

Obszar Beskid Niski (kod PLC180002) charakteryzuje się największą w Polsce liczebnością 

orlika krzykliwego i puszczyka uralskiego. Jest to jedna z najważniejszych w naszym kraju 

ostoi orła przedniego, bociana czarnego, dzięciołów - zielonosiwego, białogrzbietego, 

białoszyjego, trójpalczastego oraz muchołówki małej. Na w/w obszarze Natura 2000 

stwierdzono znaczną liczebność derkacza. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 

1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: bocian czarny, dzięcioł białoszyi, 

orlik krzykliwy, orzeł przedni, puszczyk uralski, sóweczka, włochatka.  

Głównym zagrożeniem dla przyrody Beskidu Niskiego są zanieczyszczenia powietrza (ze 

strony Słowacji) powodujące zamieranie drzewostanów jak również wyrąb niektórych 

drzewostanów, kłusownictwo oraz zalesienia terenów otwartych. 

Złoże „Moszczaniec” znajduje się również w zasięgu granic Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Beskid Niski (ryc. 6). 
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Ryc. 6. Położenie obszaru objętego analizą przyrodniczą w granicach OChK Beskid Niski 
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Obszar ten utworzony został rozporządzeniem Wojewody Krośnieńskiego Nr 10 z dnia 2 

lipca 1998 r. (Dz.Urz. Woj. Krośnieńskiego nr 17 poz. 223). Najnowszym dokumentem 

określającym jego powierzchnię, granice oraz obowiązujące zakazy i nakazy jest uchwała Nr 

LII/1001/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego, z dnia 25 października 2010 roku 

(Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego nr 107 poz. 1964). Obszar położony jest w południowej części 

województwa podkarpackiego. Od południowego wschodu przylega do Magurskiego Parku 

Narodowego, od południa do Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, a od wschodu do 

Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obejmuje powierzchnię 82 360 ha.  

OChK Beskid Niski chroni przedpole najwyżej wzniesionych partii Beskidu Niskiego  

chronionych w ramach parków: krajobrazowego i narodowego. Lesistość obszaru jest 

stosunkowo wysoka - w drzewostanach przeważają jodła i buk, często w starszych klasach 

wieku. Dominującym zbiorowiskiem jest żyzna buczyna karpacka Dentario glandulosae-

Fagetum. O wysokich walorach krajobrazowych decyduje również ukształtowanie terenu – 

łagodne wzniesienia porozcinane bogatą siecią rzek i potoków, w wielu miejscach tworzących 

malownicze przełomy. 

Teren opracowania położony jest w bliskiej odległości (200-300 m) od specjalnego 

obszaru ochrony siedlisk - Ostoja Jaśliska PLH180014 (ryc. 7). 
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Ryc. 7. Usytuowanie terenu inwestycji względem obszaru Natura 2000 Ostoja Jaśliska
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Podstawowym celem ochrony tego obszaru Natura 2000 jest zachowanie kompleksu górskich 

siedlisk przyrodniczych i związanych z nimi gatunków. 

Największą wartością obszaru Natura 2000 Ostoja Jaśliska są zachowane biocenozy leśne o 

naturalnym składzie gatunkowym - przede wszystkim buczyny, a także dobrze zachowane 

jaworzyny również rozległe obszary źródliskowe i naturalne doliny rzeczne. Jest to ważna 

ostoja fauny puszczańskiej z dużymi drapieżnikami: niedźwiedziem, wilkiem i rysiem. Silne 

są też w ostoi populacje nadobnicy alpejskiej oraz kumaka górskiego. Unikatowe jest 

występowanie cennych gatunków bezkręgowców (zgniotek cynobrowy, zagłębek 

bruzdkowany). W jaskiniach na Cergowej Górze są najważniejsze w Karpatach kolonie 

zimowe i rozrodcze nocka Bechsteina, nocka orzęsionego i podkowca małego. Obszar 

charakteryzuje się też bogatą fauną ptaków, zwłaszcza drapieżnych, a przez Przełęcz 

Dukielską prowadzi ważny szlak migracyjny ptaków. W 1997 roku u źródeł Jasiołki 

znaleziono po raz pierwszy w Polsce, stanowisko ponikła kraińskiego Eleocharis carniolica - 

bardzo rzadkiej w Polsce rośliny z zał. II Dyrektywy Siedliskowej. 

Głównym zagrożeniem dla tego obszaru chronionego jest zarzucenie gospodarowania na 

terenach otwartych i uruchomienie procesu sukcesji oraz penetracja jaskiń w okresie 

hibernacji nietoperzy. Potencjalnym zagrożeniem może być zintensyfikowana gospodarka 

leśna.  

Na południe od obszaru inwestycji, w odległości około 1,10 km znajduje się północny 

kraniec Jaśliskiego Parku Krajobrazowego (ryc. 8).  
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Ryc. 8. Przebieg północnej granicy Jaśliskiego Parku Krajobrazowego na tle obszaru niniejszego opracowania 
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Jaśliski Park Krajobrazowy został powołany Rozporządzeniem Wojewody Krośnieńskiego Nr 

20 z dnia 27 marca 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego Nr 7, poz. 54 z dnia 10 kwietnia 

1992 r.). Aktualny status prawny Jaśliskiego Parku Krajobrazowego określa Rozporządzenie 

Nr 62/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 czerwca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarp. Nr 

82 poz.1387). Celem utworzenia Parku jest utrzymanie w stanie niezmienionym jego zasobów 

przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, a także szersze ich upowszechnienie i 

udostępnienie dla celów turystyczno-poznawczych. 

Za cele strategiczne Parku uznaje się: 

 zachowanie trwałości ekosystemów leśnych i odtwarzanie różnorodności biocenoz 

leśnych zgodnie z uwarunkowaniami siedliskowymi oraz zachowanie ekosystemów 

nieleśnych ze szczególnym uwzględnieniem bogactwa szaty roślinnej obejmującej 

liczną grupą chronionych i rzadkich gatunków roślin, na obszarze wschodniej części 

Beskidu Niskiego, 

 zachowanie i ochrona gatunków dziko żyjących zwierząt należących do gatunków 

rzadkich, w szczególności rzadko występujących i zagrożonych wyginięciem, 

 zachowanie ekosystemów wodnych i ochrona wód powierzchniowych, 

 ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego, 

 kultywowanie i przywracanie tradycji kultury ludowej, 

 zachowanie wartości estetycznych i kulturowych terenu oraz związanych z nim 

elementów przyrodniczych, ukształtowanych przez siły przyrody lub w wyniku 

działalności człowieka, 

 zapobieganie dewastacji i degradacji krajobrazu, 

 zachowanie ciągów i punktów widokowych w celu ich udostępniania turystom. 

Jaśliski Park Krajobrazowy chroni wschodnią część Beskidu Niskiego - obszaru 

źródliskowego Jasiołki i Wisłoka. Stanowi od wschodu otulinę dla Magurskiego Parku 

Narodowego. Obszary leśne parku to głównie naturalne zbiorowiska buczyny karpackiej. 

Charakterystycznym elementem parku są zespoły łąkowo-pastwiskowe dawnych - nie 

istniejących dziś wsi: Jasiel (rezerwat Źródliska Jasiołki), Czeremcha i Lipowiec. W parku 

występują naturalne stanowiska cisa pospolitego - chronione w postaci rezerwatów przyrody: 

Modrzyna i Wadernik. Rangę rezerwatu przyrody posiada także przełom Jasiołki (rez. 

Przełom Jasiołki) pomiędzy Piotrusiem a Ostrą oraz kompleks leśny Kamień nad Jaśliskami. 

Jaśliski Park Krajobrazowy ma aktualny plan ochrony, ustanowiony Rozporządzeniem 

Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 września 2003 roku. 
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W dalszym sąsiedztwie terenu objętego opracowaniem, znajdują się także obszary 

wyróżniające się szczególnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Są to parki 

narodowe oraz rezerwaty przyrody.  

Magurski Park Narodowy położony jest w odległości około 20,5 km w kierunku zachodnim, a 

Bieszczadzki Park Narodowy w odległości około 40 km w kierunku wschodnim, od terenu 

badań.  

Położenie powierzchni objętej ekofizjografią w stosunku do najbliższych rezerwatów 

przyrody, przedstawia się następująco (ryc. 9): 

 rezerwat Bukowica – 3 km w kierunku północnym 

 rezerwat Kamień nad Jaśliskami – 8 km w kierunku południowo-zachodnim 

 rezerwat Źródliska Jasiołki – 5,5 km w kierunku południowym. 
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Ryc. 9. Najbliższej położone rezerwaty przyrody w stosunku do terenu inwestycji 
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Rezerwaty przyrody to stosunkowo niewielkie obszary chronione, obejmujące tereny 

najcenniejsze pod względem przyrodniczym, krajobrazowym czy kulturowym. Ochronie 

rezerwatowej podlegają m.in.:  

 najlepiej zachowane ekosystemy o charakterze pierwotnym, 

 ekosystemy unikatowe, 

 reprezentatywne próbki ekosystemów typowych,  

 siedliska gatunków zagrożonych wyginięciem i rzadkich,  

 siedliska dzikich krewnych gatunków użytecznych dla człowieka. 

Rezerwat Źródliska Jasiołki to rezerwat częściowy o powierzchni 1585,01 ha utworzony 

Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 

grudnia 1993 r. (M.P. z dnia 31 stycznia 1994 r.; nr 5; poz. 46). Celem ochrony jest 

zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych naturalnych 

zbiorowisk roślinnych obejmujących źródliskowe obszary rzek Wisłok i Jasiołka. Obiekt 

położony jest w obrębie rozległego grzbietu górskiego o przebiegu NW-SE, mającego 

długość około 22 km. Jest on bardzo silnie pocięty źródłowymi odcinkami rzek i potoków - w 

granicach rezerwatu położone są leje źródliskowe Wisłoka i Jasiołki. W części wschodniej, 

silniej zróżnicowanej morfologicznie, wzdłuż potoków głównych obserwuje się strome 

podcięcia, obrywy, odsłonięcia warstw skalnych oraz progi i bloki skalne w korytach, a także 

liczne formy rzeźby osuwiskowej. W części zachodniej liczne są natomiast torfowiska i bagna 

w sąsiedztwie odcinków potoków charakteryzujących się niewielkim spadkiem. Flora 

odznacza się występowaniem gatunkiem zachodnio- i wschodniokarpackich z wyraźną 

przewagą tych ostatnich. Główny jej zrąb tworzą gatunki leśne. Blisko 75% powierzchni 

obiektu zajmują zbiorowiska leśne: dominuje wśród nich żyzna buczyna karpacka Dentario 

glandulosae-Fagetum. Pojawia się tu również olszyna bagienna Caltho-Alnetum, 

zadrzewienia łęgowe ze związku Alno-Padion oraz sztucznego pochodzenia drzewostany i 

młodniki świerkowe. Wśród zbiorowisk nieleśnych przeważają ziołorośla, szuwary z klasy 

Phragmitetea i łąki ze związków Calthion i Molinion. Obszar rezerwatu jest ostoją wielu 

gatunków fauny typowej dla piętra dolnoreglowego Karpat. Jest to przede wszystkim fauna 

leśna, obfitująca w typowe gatunki puszczańskie. Na terenie rezerwatu występują m.in: rysie, 

żbiki, wilki, borsuki, bobry, jelenie karpackie oraz orliki krzykliwe, puchacze, pojawia się tu 

również niedźwiedź brunatny. Teren rezerwatu to dawniej zamieszkałe wioski łemkowskie – 

Jasiel i Rudawka Jaśliska, które po II wojnie światowej zostały wysiedlone. Do czasów 
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dzisiejszych zachowały się jedynie nieliczne fundamenty zabudowań mieszkalnych i 

gospodarskich, kamienne studnie, przydrożne krzyże.  

Rezerwat Kamień nad Jaśliskami - rezerwat częściowy, uznany Rozporządzeniem 

Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z dnia 12 

maja 2000 r., Nr 29; poz. 255). Powierzchnia rezerwatu wynosi 302,32 ha. Rezerwat należy 

do rodzaju leśnych. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych 

i krajobrazowych fragmentów typowej rzeźby Beskidu Niskiego, obejmującego szczyt i 

zbocza góry Kamień (857 m n.p.m.) wraz z porastającym ją lasem bukowym i bukowo-

jodłowym, interesującymi formami skalnymi i unikalnymi bagniskami zwanymi przez 

miejscową ludność „berezedniami". Rzeźba terenu jest bardzo urozmaicona i ma charakter 

gór niskich. Wzbogacają ją niezwykle interesujące formy piaskowców serii dukielskiej, 

przybierające różną postać. Najbardziej charakterystyczne są masywne i długie ściany skalne, 

okalające niektóre części stoków, szczególnie w północno-zachodniej części rezerwatu. Flora 

omawianego rezerwatu liczy 196 gatunków roślin naczyniowych. Wyraźnie zaznacza się 

element górski. Dominującym zbiorowiskiem jest żyzna buczyna karpacka Dentario 

glandulosae-Fagetum występująca w dwóch podzespołach. Występuje tu również acidofilny 

zespół z jodłą Vaccinio myrtilli–Abietetum, jaworzyna z miesiącznicą trwałą Tilio 

platyphyllis-Acerion pseudoplatani, sztuczne młodniki świerkowe oraz liczne zbiorowiska 

nieleśne. Osobliwością przyrodniczą tego terenu jest bagnisko „berezednia" (bez dna), 

porośnięte roślinnością o charakterze torfowiska niskiego, a na obrzeżach torfowiska 

przejściowego. 

Rezerwat Bukowica to rezerwat leśny, częściowy ustanowiony Zarządzeniem Ministra 

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. (M.P. z dnia 

9 grudnia 1996 r., Nr 75, poz. 674). Powierzchnia rezerwatu wynosi 292,92 ha. Celem ochrony 

jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych naturalnych 

starodrzewów bukowo-jodłowych o charakterze puszczańskim. Obiekt obejmuje rozległy kocioł 

źródliskowy górnego odcinka potoku Darów, położony na stokach południowych w zachodniej 

części pasma Bukowicy. Zbocza kotła pocięte są ponad 20 głębokimi dolinami wciosowymi 

cieków wodnych. Teren rezerwatu jest trudno dostępny, odznacza się zróżnicowaną i bogatą 

morfologią. Przeważają tu zbiorowiska leśne, reprezentowane głównie przez żyzną buczynę 

karpacką Dentario glandulosae-Fagetum. Pojawia się tu również olszyna bagienna Caltho-

Alnetum oraz sztuczny młodnik świerkowy. Flora rezerwatu liczy 219 taksonów roślin 
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naczyniowych, wśród nich 27 gatunków górskich (w tym 2 subalpejskie) oraz 21 gatunków 

objętych ochroną gatunkową. Stopień jej zachowania uznano za bardzo korzystny. 

Omawiany obszar złoża „Moszczaniec” położony jest w obrębie obszaru węzłowego o 

znaczeniu międzynarodowym Beskid Niski – 44M. Obszar ten charakteryzuje się wysokim 

stopniem naturalności siedlisk, a jego położenie stwarza możliwości dość swobodnej migracji 

gatunków. Korytarz ten, uznano również częściowo za biocentrum, w którym ostoję znalazły 

cenne obiekty przyrodnicze o znaczeniu krajowym i międzynarodowym.  

Jak wynika z powyższego, teren będący przedmiotem niniejszego opracowania, jest 

powiązany zależnościami ekologicznymi o znaczeniu krajowym i międzynarodowym.  

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występują zabytki kultury oraz 

udokumentowane stanowiska archeologiczne.  

 

3.3. Ocena jakości stanu wybranych elementów środowiska przyrodniczego 
i jego zagrożenia 
 

Źródła zagrożeń zarówno dla całego środowiska przyrodniczego obszaru opracowania jak 

i poszczególnych jego elementów są dwojakiego rodzaju: 

 zagrożenia naturogenne - jak częste ulewne deszcze, silne wiatry, duże spadki terenu, 

żerowanie zwierzyny, itp.; 

 zagrożenia antropogenne - jak skupiska emitorów przemysłowych, szlaki 

komunikacyjne, penetracja turystyczna, itp. 

Na obszarze opracowania nie występują istotne naturalne problemy środowiskowe. W 

rejonie omawianego terenu nie występują również skupiska emitorów przemysłowych czy 

szlaki komunikacyjne o dużym nasileniu ruchu.  

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza są procesy spalania paliw dla celów 

energetycznych i produkcyjnych, procesy technologiczne w zakładach przemysłowych oraz 

transport drogowy.  

Ocenę jakości powietrza atmosferycznego przeprowadzono na podstawie „Oceny rocznej 

jakości powietrza w województwie podkarpackim w 2011 roku” przygotowanej 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. Spośród 
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11 stacji i stanowisk pomiarowych włączonych do wojewódzkiej sieci monitoringu powietrza, 

najbliżej obszaru objętego ekofizjografią położone są stacje w miejscowości Żydowskie i w 

Krośnie (Krosno – Kletówki). Wyniki przeprowadzonych pomiarów wykazały, że stężenia 

SO2, NO2, CO i benzenu na terenie całego województwa podkarpackiego utrzymywały sie na 

niskim poziomie. Nie stwierdzono przekroczeń obowiązujących dla tych substancji wartości 

kryterialnych w powietrzu, zarówno ze względu na ochronę zdrowia, jak i ochronę roślin. 

Pozwoliło to na zakwalifikowanie stref z terenu województwa podkarpackiego pod względem 

zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami do klasy A. Od kilku lat obserwowane jest 

ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 w województwie podkarpackim. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2011 na wszystkich stanowiskach pomiarowych 

zanotowane zostały przekroczenia standardów imisyjnych, ustalonych dla tego 

zanieczyszczenia. Na poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 w strefie 

podkarpackiej istotny wpływ miała temperatura powietrza. Nadal podstawowym paliwem 

stosowanym przez osoby fizyczne do ogrzewania domów jest węgiel kamienny. Przy 

znacznych spadkach temperatur wzrasta emisja zanieczyszczeń pyłowych do atmosfery. Na 

podstawie wyników badań dokonano klasyfikacji stref w województwie podkarpackim 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 m. 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 oraz gminnych kotłowni. 

Na podstawie pozycji „Zlewnia rzeki Wisłok dziedzictwem narodowym” opracowanej przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w 2010 roku wynika, iż Wisłok 

do zbiornika Besko, przedstawia dobry stan ekologiczny i chemiczny wody z przydatnością 

wody do bytowania ryb łososiowatych. 
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4. Diagnoza stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego 
 

Kompleksowa analiza wybranych elementów środowiska przyrodniczego, przeprowadzona 

dla obszaru opracowania, pozwoliła zebrać informacje dotyczące funkcjonowania systemu 

przyrodniczego. Stan środowiska terenu który stanowi przedmiot opracowania, nie budzi 

żadnych zastrzeżeń.  

Obszar pod względem morfologicznym obejmuje południowo-wschodni fragment 

wyniesienia ograniczonego od strony północno-wschodniej i wschodniej rzeką Wisłok, a od 

zachodu i południowego-zachodu potokiem Moszczaniec, będącym dopływem Wisłoka. W 

południowo-wschodniej części wyniesienia przepływa potok Kiczera, będący lewostronnym 

dopływem rzeki Wisłok. Rzędne wysokościowe wahają się od około 561 m n.p.m. do 515 m 

n.p.m. Na opisywanym obszarze dominują zbiorowiska łąkowe niskiej klasy bonitacyjnej. W 

południowo-wschodniej części, znajduje się źródlisko, z którego wypływa potok, wcinający 

się na głębokość do kilku metrów. Towarzyszą mu po obu stronach gęste zarośla tarniny. Nad 

potokiem pojawiają się olchy i inne gatunki krzewów. Od strony północnej, południowej i 

zachodniej obszar graniczy z gruntami leśnymi. Od wschodu i południowego-wschodu działki 

otaczają użytki rolne niskiej klasy bonitacyjnej. W odległości około 300 m przepływa rzeka 

Wisłok. Opływa on od strony północnej i wschodniej przedmiotową nieruchomość. Na 

opisywanym obszarze dominują zniekształcone zbiorowiska łąkowe niskiej klasy 

bonitacyjnej. Łąki są corocznie koszone i podsiewane trawami pastewnymi. Pomimo to 

obsiewają się na nich rośliny drzewiaste w tym brzozy i wierzby.  

Przeważająca część obszaru opracowania, charakteryzuje się dość wysoką odpornością na 

degradację. Zdolność do regeneracji jest dość duża, gdyż procesy zachodzące w środowisku 

nie zostały zachwiane. Świadczy o tym rozrastająca się spontanicznie roślinność.  

Na analizowanym terenie obserwuje się stabilny stan poszczególnych elementów systemu 

przyrodniczego. Posiadają one obecnie odpowiednią odporność i możliwość do samoregulacji 

w ramach funkcjonowania całego systemu przyrodniczego.  

 

Potencjalna roślinność naturalna 

Pod pojęciem potencjalnej roślinności naturalnej rozumie się hipotetyczny stan 

roślinności, jaki mógłby być osiągnięty na drodze naturalnej sukcesji, gdyby oddziaływania 

człowieka zostały wyeliminowane a właściwa dla danego regionu roślinność mogła w pełni 

wykorzystać możliwości stwarzane przez siedlisko. Potencjalna roślinność naturalna 

opisywana jest przy pomocy podstawowych typologicznych jednostek geobotanicznych, 
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jakimi są zespoły roślinne. Nazwy zbiorowisk są znanymi z badań w danym regionie 

końcowymi etapami w szeregu rozwojowym zbiorowisk roślinnych w sukcesji pierwotnej lub 

wtórnej, które możliwe są do zrealizowania na danym siedlisku.  

W rejonie planowanej inwestycji, stwierdzono występowanie trzech jednostek potencjalnej 

roślinności naturalnej (ryc. 10).  

 

Ryc. 10. Potencjalna roślinność naturalna w obszarze inwestycji (źródło: Jan Marek Matuszkiewicz, Potencjalna 

roślinność naturalna Polski, IGiPZ PAN Warszawa, 2008) 
 

a) Grąd subkontynentalny, odmiana małopolska, forma podgórska, seria żyzna (Tilio-

Carpinetum) - w skład drzewostanu, oprócz dębu, lipy, grabu, klonu i jesionu, mogą 

wchodzić: świerk, jodła lub sosna. Grądy odmiany małopolskiej, wyróżniają takie 

gatunki, jak: jodła pospolita (Abies alba), buk zwyczajny (Fagus sylvatica), jawor 

(Acer pseudoplatanus), pierwiosnek wyniosły (Primula elatior), szałwia lepka 

(Salvia glutinosa), przenęt purpurowy (Prenanthes purpuraea), żywiec 
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gruczołowaty (Dentaria glandulosa), i bluszcz pospolity (Hedera helix). Warstwę 

krzewów budują najczęściej leszczyna (Corylus avellana), bez czarny (Sambucus 

nigra), trzmielina zwyczajna (Euonymus europaeus), kalina koralowa (Viburnum 

opulus) i podrosty drzew. Do najpospolitszych roślin runa należą: gajowiec żółty 

(Galeobdolon luteum), przytulia (marzanka) wonna (Galium odoratum), miodunka 

ćma (Pulmonaria obscura), zawilec gajowy (Anemone nemorosa), fiołek leśny 

(Viola reichenbachiana), kopytnik pospolity (Asarum europaeum). 

b) Dentario glandulosae-Fagetum - żyzna buczyna karpacka. Naturalne lasy bukowe, 

które kiedyś zajmowały całe piętro regla dolnego (od ok. 600 do 1200 m n.p.m.) 

obecnie zachowały się jeszcze w mało dostępnych okolicach Karpat. W 

drzewostanach tych zespołów panującymi gatunkami są buk (Fagus) i jodła (Abies), 

a ponadto w ich skład wchodzi przede wszystkim świerk (Picea) oraz jawor (Acer 

pseudoplatanus) i wiąz górski (Ulmus glabra). W partiach pierwotnych, nie 

zniszczonych, buczyna karpacka przedstawia się okazale. Buki osiągają tu pokaźne 

rozmiary, często dorastają do 40 m wysokości, ponad nimi — jodła. W miarę 

wznoszenia się wysokości nad poziom morza, struktura lasu ulega zmianie. Maleje 

udział jodły na korzyść świerka, buki zaś tracą swój okazały wzrost kolumnowy, 

stają się niskie i sękate. Warstwa krzewów rozwija się słabo. Runo pokrywa 30—

60% dna lasu i jest bardziej rozwinięte wiosną niż latem, resztę zajmuje ściółka, 

nagiej gleby zupełnie brak, a udział mchów w runie jest bardzo nieznaczny. 

Gatunkami charakterystycznymi dla zespołu są żywiec gruczołowaty (Dentaria 

glandulosa), paprotnik kolczysty (Polystichum aculeatum = P. lobatum). Wysokie 

stopnie trwałości osiągają: żywiec cebulkowy (Dentaria bulbifera), przetacznik 

górski (Veronica montana), przytulia (marzanka) wonna (Galium odoratum = 

Asperula odorata), gajowiec żółty (Galeobdolon luteum), czernieć gronkowy 

(Actaea spicata), szczyr trwały (Mercurialis perennis), miodunka ćma (Pulmonaria 

obscura), fiołek leśny (Viola reichenbachiana) i żankiel zwyczajny (Sanicula 

europaea). Gleby w buczynach karpackich powstają głównie z piaskowców i 

łupków zawierających przynajmniej drobne ilości węglanu wapnia. Są to gleby 

płytkie, gliniaste lub gliniasto-piaszczyste, często kamieniste i dość zasobne w 

składniki mineralne. Pod wpływem oddziaływania zespołu kształtują się jako gleby 

brunatne górskie lub skrytobielicowe. W Karpatach optimum rozwoju buczyn 
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przypada w górnej części regla dolnego, na wysokości 800-1150 m n.p.m., gdzie 

płaty zespołu wykazują dużą żywotność i rozwijają się na wszystkich ekspozycjach. 

c) Nadrzeczna olszyna górska (Alnetum incanae) – lasy występujące na aluwiach 

rzecznych w górach, z olszą szarą. W składzie florystycznym zespołu w warstwie 

drzew oprócz olszy szarej (Alnus incana) pojedynczo występują: jesion (Fraxinus 

excelsior), czeremcha (Padus avium), świerk (Picea abies), wierzba krucha (Salix 

fragilis) oraz inne wierzby. Za gatunki charakterystyczne dla zespołu Alnetum 

incanae uważa się: olszę szarą (Alnus incana), perz psi (Agropyron caninum), 

świerząbek orzęsiony (Chaerophyllum hirsutum ssp. cicutaria), szałwię lepką 

(Salvia glutinosa), rutewkę orlikolistną (Thalictrum aquilegifoliuni), prawnie 

chroniony pióropusznik strusi (Matteucia struthiopteris), żywokost sercowaty 

(Symphytum cordatum), bodziszek żałobny (Geranium phaeum), lepiężniki 

(Petasites) — wyłysiały (P. kablikianus) i różowy (P. hybridus).  

 

Obecnie teren ten stanowią grunty użytkowane rolniczo (głównie zbiorowiska łąkowe). To 

siedliska silnie przekształcone. Na omawianym terenie zwraca uwagę brak zbiorowisk o 

charakterze naturalnym. 
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5. Wstępna prognoza dalszych zmian zachodzących w środowisku 
przyrodniczym 

 

Przeprowadzona powyżej analiza uwarunkowań ekofizjograficznych wskazuje, że 

pozostawienie rozpatrywanych terenów w dotychczasowym przeznaczeniu nie stwarza w 

zasadzie istotnych zagrożeń dla środowiska. Użytkowanie rolnicze wzmagać może procesy 

erozji wietrznej objawiające się wywiewaniem cząstek warstwy próchnicznej. Intensywne 

nawożenie i stosowanie środków ochrony roślin może prowadzić do spływów zanieczyszczeń 

do cieków. Natomiast pozostawienie części obszaru jako nieużytek rolniczy prowadzić będzie 

do stopniowego zarastania roślinnością krzewów i samosiewami drzew. 

W przypadku rozpoczęcia eksploatacji piaskowców w granicach analizowanych działek w 

obrębie złoża „Moszczaniec”, nastąpią zmiany w środowisku przyrodniczym. Eksploatacja 

będzie oddziaływać na wiele elementów środowiska. Jej wpływ będzie zależny od formy 

występowania i budowy złoża, rodzaju kopaliny, wielkości złoża, sposobu urabiania, etapów 

użytkowania, eksploatacji i likwidacji kopalni oraz rekultywacji gruntów. 

Projektowane przedsięwzięcie polegające na eksploatacji złoża, będzie miało określony 

wpływ na następujące elementy środowiska: 

♦ na powietrze - emisja ze środków transportu oraz procesów technologicznych, 

♦  na klimat akustyczny - emisja hałasu ze środków transportu i maszyn pracujących, 

♦ na powierzchnią ziemi – wskutek eksploatacji złoża powierzchnia terenu zostanie w 

całości przekształcona, 

♦ na roślinność w granicach obszaru górniczego - szata roślinna zostanie całkowicie 

zniszczona, w wyniku robót udostępniających złoże, 

♦  na faunę - działalność górnicza spowoduje emigrację niektórych gatunków fauny, 

spowodowaną hałasem, drganiami, spalinami oraz wzmożoną obecnością ludzi. 

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 i udokumentowanego złoża i obejmie ona przestrzeń 

obszaru górniczego, co jest zgodne z racjonalną gospodarką kopalinami. 
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Eksploatacja nie spowoduje zaniku wody czy 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.  

W trakcie udostępniania złoża zostanie zniszczona roślinność w zasięgu projektowanych 

robót ziemnych. Szata roślinna na terenach sąsiadujących z obszarem górniczym nie zostanie 

zniszczona wskutek realizacji inwestycji, ponieważ eksploatacja złoża odbywać się będzie 

wyłącznie w granicach udokumentowanego złoża. Zniszczenie szaty roślinnej w zasięgu 

projektowanych robót ziemnych, zwiększy czasowo zagrożenie erozyjne.  

Reasumując, planowane zagospodarowanie terenu zmieni w istotny sposób omawiany teren.. 

 

6. Przyrodnicze predyspozycje do kształtowania struktury 
funkcjonalno-przestrzennej 

 

Niniejsze opracowanie ekofizjograficzne zostało wykonane dla terenu złóż piaskowców 

cergowskich „Moszczaniec”. Środowisko przyrodnicze obszarów poddanych analizie jest w 

dużej części przekształcone przez człowieka. 

Głównym argumentem przemawiającym za realizacją projektu są uwarunkowania 

geologiczne. Przedmiotowe złoże zostało udokumentowane. Stwierdzono występowanie 

piaskowca o bardzo dobrych parametrach technicznych, przydatnych do produkcji kamienia 

łupanego, kruszyw drogowych czy też kruszyw mineralnych do betonu. Również parametry 

złożowe są korzystne – grubość nadkładu, miąższość złoża, ilość przerostów łupkowych oraz 

warunki wodne. Eksploatacja złoża dla środowiska przyrodniczego nie będzie bez znaczenia. 
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Podjęcie eksploatacji kruszywa naturalnego na przedmiotowym terenie spowoduje w 

środowisku zmiany o charakterze trwałych przekształceń oraz wywoła oddziaływania 

związane z pracą urządzeń wydobywczych i środków transportu wywożących kruszywo. 

Oddziaływanie planowanej działalności górniczej na środowisko zostało opisane powyżej, w 

punkcie 5 - ”Wstępna prognoza dalszych zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym”. 

Przy podejmowaniu decyzji należy zwrócić uwagę na małą skalą przedsięwzięcia oraz 

proponowaną technologię wydobycia. Niebagatelny jest fakt, iż uciążliwości związane z 

realizacją inwestycji będą krótkotrwałe (związane z eksploatacją) oraz odwracalne 

(rekultywacja terenu poeksploatacyjnego). 

Przewiduje się, iż oddziaływanie na obszary chronione będzie miało w przewadze 

charakter neutralny, nie powinno spowodować oddziaływań skumulowanych, 

ponadlokalnych, ani wtórnych. Natomiast zaniechanie realizacji przedsięwzięcia doprowadzi 

do niewykorzystania rozpoznanych i udokumentowanych zasobów oraz konieczności 

rozpoznania i otwierania nowych złóż w innych nieeksploatowanych dotychczas terenach. 

 

7. Ocena przydatności środowiska dla przewidywanych form 
zagospodarowania 

 

W granicach terenu opracowania planuje się eksploatację złoża kruszywa naturalnego. Za 

realizacją planowanej inwestycji przemawiają uwarunkowania geologiczne.  

W myśl przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 nr 25 

poz. 150 z późniejszymi zmianami) złoża kopalin podlegają ochronie, polegającej na 

racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin. 

Eksploatację złoża kopaliny należy prowadzić w sposób gospodarczo uzasadniony, przy 

zastosowaniu środków ograniczających szkody w środowisku i przy zapewnieniu 

racjonalnego wydobycia i zagospodarowania kopaliny. Podejmujący eksploatację złóż 

kopaliny jest obowiązany przedsięwziąć środki niezbędne do ochrony zasobów złoża, jak 

również do ochrony powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych, 

sukcesywnie prowadzić rekultywację terenów poeksploatacyjnych oraz przywracać do 

właściwego stanu inne elementy przyrodnicze.  

Wyrazem ochrony złóż kopalin wynikającym z w/w przepisów jest uwzględnianie obszarów 

występowania złóż kopalin oraz obecnych i przyszłych potrzeb eksploatacji tych złóż w 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 
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Pewnym ograniczeniem w planowanym zagospodarowaniu terenu jest jego lokalizacja w 

granicach obszarów podlegających ochronie. Jednak ze względu na małą skalę planowanego 

przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz nowoczesną technologię wydobycia, prognozuje się, 

iż eksploatacja kruszywa ze złoża „Moszczaniec” nie wpłynie znaczący sposób na gatunki i 

siedliska, dla ochrony których zostały wyznaczone obszary chronione, w tym w ramach 

programu Natura 2000. Doświadczenia z podobnych obiektów wskazują, iż eksploatacja 

kruszywa na tak małą skalę nie stanowi realnego zagrożenia dla siedlisk oraz gatunków o 

znaczeniu wspólnotowym, w tym priorytetowych.  

Istotą eksploatacji jest bowiem wykorzystywanie zasobów środowiska w postaci surowców 

mineralnych. Działanie to ma charakter okresowy. Po kilkunastu latach kruszywo zostanie 

wyeksploatowane i ustanie działalność w tym zakresie na omawianym terenie.  

W wyniku przeprowadzonych analiz dla proponowanej funkcji w tym obszarze wynikają 

z jednej strony pewne predyspozycje, a z drugiej  ograniczenia.  

Predyspozycje obszaru do pełnienia planowanej funkcji to m.in.: 

 występowanie na tym terenie udokumentowanego złoża piaskowców 

 usytuowanie złoża w terenie, gdzie brak jest elementów cennych przyrodniczo, ani też 

dóbr kultury mających znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne 

 duża odległość do zwartej zabudowy we wsi Moszczaniec – około 1 km 

 przeważają łąki kośne niskiej klasy bonitacyjnej 

Ograniczenia zagospodarowania terenu: 

 teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 – PLB 180002 Beskid Niski oraz 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskid Niski. Od strony północnej i wschodniej, w 

odległości około 200 m - 300 m biegnie granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk 

- Ostoja Jaśliska PLH180014. Na południe od obszaru inwestycji, w odległości około 

1,10 km znajduje się północny kraniec Jaśliskiego Parku Krajobrazowego 

 słaba dostępność komunikacyjna. 
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8. Uwarunkowania ekofizjograficzne 
 

1. Przestrzeganie granic eksploatacji i wyznaczonych pasów ochronnych zapobiegnie 

negatywnemu wpływowi eksploatacji na sąsiednie tereny; 

2. W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne 

korzystanie z terenu; 

3. Eksploatację złoża kruszywa należy prowadzić w sposób racjonalny na podstawie 

koncesji, zgodnie z zasadami techniki górniczej i przestrzeganiem ogólnie 

obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, w celu stworzenia działalności jak 

najmniej konfliktowej w odniesieniu do elementów zagospodarowania przestrzennego; 

4. Eksploatacja kruszywa musi być prowadzona z zachowaniem wymogów, jakie 

stwarzają przepisy - Prawo Geologiczne i Górnicze, Prawo ochrony środowiska, 

ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o 

ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rozporządzenia wykonawcze do w/w ustaw; 

5. Należy zapewnić dobrą dostępność komunikacyjną do miejsca eksploatacji; 

6. Wprowadzona nowa funkcja terenu musi wiązać się z zachowaniem i utrzymaniem 

czystego środowiska. Dotyczy to zarówno powietrza atmosferycznego, jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych, gleby jak i klimatu akustycznego. Ustalenia planu 

muszą nałożyć obowiązek stosowania wszelkich dostępnych urządzeń minimalizujących 

uciążliwości tak, by ich oddziaływanie zamykało się w granicy własności terenu; 

7. Ustala się konieczność dotrzymania standardów środowiska i uzyskania wszelkich 

pozwoleń wymaganych obowiązującymi przepisami; 

8. Ustala się konieczność wprowadzenie rozwiązań techniczno-technologicznych, 

zgodnie ze współczesnym poziomem wiedzy, pozwalającym na maksymalną ochronę 

środowiska i zdrowia ludzi przed zagrożeniem w celu dotrzymania obowiązujących 

norm; 

9. Po zakończeniu eksploatacji należy bezzwłocznie przystąpić do rekultywacji 

wyrobiska; 

10. Rekultywację terenów poeksploatacyjnych należy wykonać z ustalonym kierunkiem 

zagospodarowania, którego charakter winien harmonizować i wzbogacać istniejący 

krajobraz; 

11. Przy wschodniej części obszaru opracowania wskazane jest utrzymanie zwiększonego 

udziału powierzchni biologicznie czynnych – dolina Wisłoka; 
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12. Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia będzie ograniczone terytorialnie. 

Wyklucza się możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko; 

13. Dla planowanego przedsięwzięcia nie występują merytoryczne ani prawne przesłanki 

ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. 

Mając na uwadze uwarunkowania geologiczne oraz powyższe wnioski, dotyczące 

projektowanej eksploatacji piaskowców cergowskich ze złoża „Moszczaniec”, można 

stwierdzić, iż planowana inwestycja jest możliwa do prowadzenia dla proponowanej 

lokalizacji. 
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