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Waloryza cja przy r odniczo-krajobrazowa
wsi żużeta i jej zastosowanie w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego

JuŹ na pocz4tku okresu transformacji ustrojowej w Po|sce najistotniejsze z punktu
widzenia rozwoju kompetencje - w zakresie planowania igospodarki przestrzennej -
przekazane zostaty do najniższego szczeb|a organizacji struktury państwa, gminy sa.
morządowej (Radecki l992)' oddanie tych kompetencji samorządom lokalnym
obciąża je dużą odpowiedzialnością za komplekowy rozwoj spoteczny i gospodarczy,
a także za stan środowiska przyrodniczego. W usankcjonowanym prawnie rozwoju
zrównowaŹonym konieczne jest zabezpieczenie warunków eko|ogicznych przestrzeni'
które zapewniałyby stan równowagi eko|ogicznej gminy, zachowanie unika|nych walo-
rów przyrodniczych, ciągtości procesów ekologicznych iwarunków do zdrowego roz-
woju psychologicznego i spotecznego człowieka. Warunki te rea|izuje się przez:

l. racjona|ne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi w aspekcie rodzajów podej-
mowanych aktywności iska|i tych aktywności'

2' organizację i restytucję systemu eko|ogicznego, który zapewni:
. ochronę wa|orom przyrodniczym, zwłaszcza rzadkim i chronionym 8atunkom ro-

ś|in izwierząt' zbiorowiskom roślinnym, sied|iskom przyrodniczym' ekosystemom'
abiotycznym komponentom środowiska i walorom krajobrazowym,

. ciągłość itrwatość procesów eko|ogicznych' w tym obiegu materii' przeptywu
energii i informacji, zwłaszcza genetycznej (migracji gatunków),

. środowiskotwórcze zasilanie przestrzeni zagospodarowanej przez regu|ację sto.
sunków hydrologicznych ihydrogeologicznych' tworzenie korzystnych warunków
mikro- i mezok|imatycznych, ochronę gleb przed erozją, stworzenie warunków
dIa procesÓw samooczyszczania się środowiska, itp.

Prob|ematyka identyfikacji i organizacji eko|ogicznych systemóW przestrzennych
dla potrzeb ich ochrony podjęta została w Iiteraturze przedmiotu i w praktyce zago.
spodarowania pruestrzennego w latach 70. XX wieku. kiedy opracowano teoretyczne
podstawy Ekologicznego systemu obszarów Chronionych (Esoch) (Cacka.Grzesikie-
wicz, RóŹycka 1997, RóŹycka 1977)' Załozenia tego systemu wykorzystywane były d|a
potrzeb p|anowania regionalnego. W oparciu o nie powstawały wojewÓdzkie systemy
obszarów chronionych, m.in. województw skiern iewickiego, chetmskiego i konińskiego
(Koztowski 1992). Na szczeb|u krajowym sformutowano na poczqtku lat 70. koncepcję
Wielkoprzestrzennego systemu obszańw Chrcnionych (/Vsoch) (Kozłowski 1992' 1994)
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obejmującego parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu'
stre! ochronne uzdrowisk, z|ewnie chronione oraz obszary ochrony wód podzie-
mnych. D|a ESoCh, jak i Wsoch opracowano zatożenia metodyczne ich de|imitacji
iochrony' opracowano rÓwnież projekt krajowej sieci ekologicznej nawią;ujący do sieci
europejskiej ECONET-PL (Liro red. 1995), a ostatnio na bazie dyrektyw Unii Europej-
skiej system Natura 2000. Na tworzenie |oka|nych systemÓw eko|ogicznych ochrony
przyrody zwracał uwagę m.in' Kassenberg (l986).

Podstawą de|imitacji |oka|nego systemu przestrzennego jest waloryzacja przyrod-
n iczo-krajobrazowa. Jest ona podstawowym instrumentem racjonalnego planowania
i zagospodarowan ia przestrzennego. Nadrzędnym celem waloryzacji jest okreś|enie
predyspozycji okreśIonego obszaru d|a różnych form zagospodarowan ia. Waloryzacje
p rzyrod n iczo-krajobrazowe wykonywane dla potrzeb planowania prrestrzennego
powinny być w obecnym systemie prawnym części4 opracowań ekofizjograficznych.

WaIoryzacja przyrod n iczo.krajob razowa poprzedzona jest inWentaryzacjq przyrod.
niczą. Metodo|ogia sporządzania inwentaryzacji przyrodniczej była wielokrotnie dys-
kutowana. Zakres, zasady i sposoby jej przeprowadzenia w gminie opracowane
i przedstawione zostały m'in' przez Kozłowskiego (l986)' Dubel (1990)' Chmie|ewskiego
i in. (,l995). Kistowskiego iStaszka (1999). Bardzo przydatne w wykonywaniu prac
inwentaryzacyjnych i waIoryzacyjnych są również prace geografów i planistów
przestrzennych. m.in. Bartkowskiego (1977, l986), Kassenberga (1986), Chmielewskie-
go (]992)' Kostrowickiego (l 992), Sołowiej (l992), Richlinga (1992), RichIinga (red.) (1993)'
Gackiej-crzesikiewicz i in. (1 994), osmu|skiej.Mróz i in. (l99a)' Richlinga, Solona (1996).

W badaniach wykonanych d|a terenu wsi Zuze|a zrea|izowano następujący zakres
inwentaryzacji stosowany przez opo|skich przyrodnikÓw w inwentaryzacjach przyrod-
niczych gmin:
. środowisko fizyczno-geograficzne - potożenie geograficzne, rzeŹba terenu, budowa

geologiczna i hydrogeologia, wody powierzchniowe, warunki klimatyczne. gleby,
. struktura prrestrzenna krajobrazu - typy krajobrazu naturalnego, przyrodnicze

powią7ania zewnętrzne, sy(em eko|ogiczny, węzły kĘobrazowe, korytarze eko|ogiczne,
. flora i roślinność - nie potwierdzone stanowiska historyczne gatunków chronionych

irzadkich, charakterystyka f|ory, rośliny chronione irzadkie' roś|inność potencja|na'
zbiorowiska roślinne ze szczegó|nym uwzg|ędnieniem natura|nych i seminatura|.
nych, stan i zagrożenia f|ory, analiza geograficzna flory i tendencji jej przemian,

. fauna - niepotwierdzone stanowiska fauny, charakterystyka fauny, gatunki chronio-
ne' gatunki rzadkie, ostoje fauny,stan izagrożenia fauny,

. ochrona przyrody - istniejące' projektowane i proponowane formy ochrony pr4lrody,

. zarys za8ospodarowan ia przestrzennego - struktura użytkowania gruntów, gospo.
darka ro|na, gospodarka leśna, przemyst, komunikacja' urbanizacja, itp.,

. fagrożenia środowiska przyrodniczego _ zanieczyszczen ie atmosfery, zanieczyszcze-
nia wód powierzchn iowych i podziemnych, zanieczyszczen ia g|eb' zagrożenie ze
strony odpadów' hałas, wibracje, drgania, promieniowanie niejonizujące' inne
zagrożenia natura|ne i antropogeniczne.

Badania inwentaryzacyjne ukierunkowane są na ana|izę tych e|ementów środo.
wiska przyrodniczego, o których istnieje najmniej informacji'
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Loka|ny system ekologiczny wsi Zuże|a jest jednym z podsystemów jej przestrzeni.
Każdy z podsystemów spełnia określoną funkcję w rozwoju |oka|nej spoteczności. Rolą
instrumentÓw p|anowania przestrzennego jest harmonijne i bezkonfliktowe rozlokowa.
nie różnych podsystemów ifunkcji w przestrzeni.

D|a terenów wiejskich można Wyróżnić 3 grupy funkcji wymagających przypisania
im okreś|onych obszarów w przestrzeni i tworz4cych różne podsystemy. Pierwsza obej.
muje grupę funkcji gospodarczych wymagających zabudowy, W tym budownictwo
mieszkaniowe, ro|nictwo (produkcja zwierzęca izap|ecze techniczne produkcji ro|nej),
przemysł i górnictwo. handel i usługi, turystyka (bazy turystycznej), szkoInictwo, admi-
nistracja, opieka zdrowotna, infrastruktura techniczna. komunikacja. Realizacja tych
funkcji wymaga zainwestowania przestrzeni, które w mniejszym lub więkzym stopniu
wiąże się z czasową |ub trwałą degradacją struktury ekologicznej terenów wiejskich.
Zainwestowanie odnosi się zazwyczaj do niewie|kich obszaróW. Z punktu widzenia
jego funkcjona|ności oraz moŹ|iwości degradacji struktury ekologicznej należy dąŹyć do
jego koncentracji. Z jednej strony usprawni to funkcjonowanie wsi (np. przez bardziej
ekonomiczną budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej), utatwi integrację
spoteczną' z drugiej zmniejszy zasięg degradacji i dewastacji środowiska przyrodniczego'

Druga grupa funkcji obejmuje funkcje produkcyjne nie wymagające (a często nie
to|erujące) zabudowy przestrzeni, w tym produkcję roś|inną, rybołÓWstwo, |eśnictwo,
turystykę. Realizacja tych funkcji wymaBa zazwyczĄ dużych przestrzeni, produkcja od-
bywa się bez trwatej degradacji zasobów ją warunkujących (g|eb' wód powierzchnio-
wych, szaty roś|innej i in'). Nie wykluczone jest czasowe zainwestowanie terenów pro-
dukcyjnych.

ostatnia grupa obejmuje funkcje biocenotyczno-ochron ną i środowiskotwórczą.
Pierwsza związana jest z ochroną unika|nych walorów przyrodniczych' Jej celem jest
zachowanie równowagi ekologicznej' różnorodności biologicznej iciągłości procesów
eko|ogicznych. Druga oznacza fizyczne, chemiczne i biologiczne oddziaływanie ze stro.
ny uktadów przyrodniczych na obszary zainwestowane i zurbanizowane. oddziaływa-
nie to decyduje o zachowaniu warunków ekologicznych niezbędnych d|a zdrowego
rozwoju społeczeństwa. Pełniąc tak ważne funkcje, obszary ekologicznego systemu
przestrzennego są, obok np. systemu transportowego, osiedleńczego, spotecznego iin.
nych, równoważnym podsystemem w przestrzeni.

W typo|ogii elementów ekologicznego systemu przestrfennego wsi Zuze|a wyróż-
niono róŹne pod wzg|ędem znaczenia przyrodniczego typy i podtypy przyrodniczych
jednostek strukturalnych (tabela 1).

Wśród wyróżnionych jednostek szczegó|nie predestynowanymi do pełnienia funk-
cji eko|ogicznych przestrzeni są: l ABC, 2 AB, 3 AB, 5 AB. Znaczną rolą ekologiczną
odznaczają się równieź zazwyczĄ typy: 4 A' 5 c, 6 A oraz warunkowo 8 A i9 A. Pozo.
state 5ą obszarami wymagającymi zasilania ze strony systemu eko|ogicznego.

Przestrzenny system eko|ogiczny powinien spełniać warunki systemowości, tzn.:
o sktadać się ze zhierarchizowanych pod wzg|ędem rangi' wie|kości i funkcji obszarów,
. wyróżniać się z otoczenia swoją specyfikq strukturalno-funkcjona|ną,
. zachowywać ciągtość przestrzenną zrea|izowaną przez strukturalne i funkcjonalne

połączenie poszczególnych elementÓw systemu,
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. być komp|etny, tj. reprezentować wszystkie charakterystyczne d|a obszaru typy eko-
5ystemów,

. zachowywać równowagę eko|ogiczną - homeostazę (Andrzejewski l985' .l 
986).

Tabela l. Typy i podtypy przyrodniczych jednostek przestrzennych dla potrzeb identyfikacji eko-
|ogicznego systemu przestrfenne8o terenów wiejskich

Table l. Types and subtypes of natural physical units for the requirements of the identification
of the ecological physical system of rural areas

Podtyp
'l . Wodne A) wód powierzchniowych ptynących

B) wód powierzchniowych stojących

Q tońowiskowo.szuwarowe

2' Leśne A) wnętrza lasu
B) stre[r ekotonowel

3. Leśno.łąkowe A) z dominu'jącymi powierzchniami |eśnymi
B)z

4. Leśno.po|ne A) z dominującymi powierzchniami Ieśnymi
B) z dominującymi powierzchniami gruntÓw ornych

5. Łąkowe A) łąk z zadnewieniami
B) wielo|etnich ląk naturalnych
c) łąk monoku|turowych

6. Łąkowo-polne A) o pzewaźającym łąkowym sPosobie gospodarowania
B) o przewiającym ornym sposobie gospodarowania

7. Polne A) drobnoprzestrzenne
B) wielkoprzestrzenne

8. Wsi A) zwartych zadzewień i parków wie'|skich
B) zabudowy rozproszonej
C) zabudowy

9. Przemysłowe. us|ugowe. składowe A) kopalniane
B) małej intensywności
c) dużej intensywności

Zńdło: ooracowanie własne.

Warunki te zachowują mode|e organizacji przyrodniczych systemów przestrzen-
nych d|a potrzeb ochrony przyrody, których tworzenie i ana|iza jest przedmiotem ba.
dań komplekowej geografii fizycznej i eko|ogii krajobrazu. Najczęściej stosowany
W praktyce jest model strefowo-pasmowo.węztowy (Chmielewski l98B' ] 992).

Elementami strefowymi W systemie ekologicznym Wsi ZuŹela są wie|koprzestrzen.
ne ekosystemy wodne, wodno.błotne, |eśne itąkowe fnajdujące się W stanie równo.
wagi ekologicznej i wykaałcające Warunki do natura|nego podtrzymywania tej rów-
nowagi. S4 to gtówne e|ementy krajobrazotwórcze' strefy mogą być bardziej |ub mniej
jedno|ite przyrodniczo, np. duży zwarty komplek lasów tworzy strefę jedno|itą |eśną,

natomiast duży komplels silnie mozaikowatych ł4k, lasów izbiomików wodnych two.
rzy strefę n iejednol itą _ łąkowo-leśno-wod ną'

Znacznie trudniejsze w identyfikacji 5ą obszary węzłów eko|ogicznych. W przestrzeni
pełnią one funkcje centrów zasilających hydrologicznie, klimatyczno-higienicznie i bio.
tycfnie tereny s45iednie. Są kIuczowymi eIementami stru kturaIno-fun kcjonalnymi
całości uktadu przyrodniczego (Chmielewski, 19B8). Powinny one charakteryzować 5ię:

Tvp
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. naj n iższym stopn iem antropogen icznego p rzekztatcen ia'

. naturalnym, z8odnym z siedliskiem ,.modelowym'' zestawem gatunków,

. bogactwem gatunkowym,
o intensywnościq i wielokanałowością obiegu materii i energii,
. moż|iwie duźym stopniem homeostazy,
o na ogót dużym zagęszczeniem osobników,
o zasi|ającym wpływem na tereny sąsiednie (Chmielewski l992).

Kryteria pozwa|ajqce na identyfikację węztów eko|ogicznych na obszarach stref |eś-
nych, łąkowych i wodnych przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Kryter|a iwskazania identyfikacji węzłów ekologicznych
Table 2. Criteria and indicatiens of the ecological nods identification

Strefa
krajobrazu

Kryrt€rium Wskazania identyf ikacji

l. Leśna zgodność drzewostanów
z siedliskiem

drzewostany zgodne z warunkami siedliskowymi

drzewostany naturalnych dIa regionów geograficznych eko-
Iypow orzew

klasa wieku drzewostany najwyższego piętra w klasie rębnej lub przekra.
cza.jącej klasę rębną - starodrzewia

w drzewostanach poszczególnych gatunków określonego
komplek5u Ieśnego populacje ńżnowiekowe

etap sukcesji ekologicrnej . zbiomwiska klimaksowe

struktura pionowa lasy Wykztałcające wszystkie typowe dla zbiorowiska piętra
roś|inności

obieg materii i pnepłyul
energii

|asy o dużej produkcji pierwotnej

lasy o moż|iwie najpetniejszym domknięciu ob energrl

przestrzenna struktura
pozroma

|asy o moż|iwie najmniejszym stosunku obwodu do powierzchni
komp|eksu (zb|iżone w ksaalcie do koła lub kwadratu)

|asy wykztałcające na co najmniej 25 ha warunki eko|ogicfne
tzw. wnętrza |eśnego pny zalożeniu 200 m stre6, przejściowe'i
między zbiorowiskiem |eśnym a 5ą5iednim

biorożnorodność lasy stanowiące ostoję licznych popu|acji rożnych gatunków
roślin i zwierząt

|asy z gatunkami mśIin izwierząt chronionych i rzadkich
nawet w ma'lych populacjach

dostępność . lasy niedostępne do masowe.i

otoczenie wskazane leśne |ub wodne, dopuszczalne łąkowe

ie niewskafane bezpośrednie sąsiedawo zabudowy

zbiorowiska roś|inne lasy mająCe zbiorowiska fitosocjo|ogiczne z krajowych lub regio.
nalnych Iist 8inących i zagrożonych zbiorowisk roś|innych

lasy z siedliskami chronionymi na podstawie dyrektywy
siedliskowej

ochrona prawna INy chronione w postaci rezerwatów przyrody, użyt'kÓw ekologi-
onych. zespołów p rzyrod n iczo - krajob razowych

lasy ochronne. w tym: 8|ebo€hrcnne, wodgchrcnne' nasienne it.
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2. Łąkowa nawoz€nIe . łąki nawożone ektensywnie |ub nie nawożone

użytkowanie łąki uźytkowane ekstensywnie. w zależności od typu roś|inności

ijej wyma8ań rozwojowych' kośnie i/lub pastwiskowo

wielkośc wielkoprzestrzenne, o korzystnym stosunku obwodu
do powierzchni _ kszta|tem zbliżone do koła Iub kwadratu

pochodzenie . wieloletnie rbiorowiska naturalne

obieg materii i przep,ływ

energii

. łąki o duże.j produkcji pierwotnej nie stymu|owanej
nawofenre

tąki o moż|iwie domknięCiu obiegu

przez

etap sukcesji ekologicznej . zbiorowiska klimaksowe

dostępność niedostępne do masowej penetracji

otoczenie . wskazane |ąkowe lub wodne. dopuszczalne leśne

. szczególnie nie Wskazane befpośrednie sąsiedztwo terenów

wilgotność gruntu . łąki podmokłe. mokre iza|ewowe

. murawy kerotermiczne i suche napiaskowe

biońżnorodność łąki stanowiąCe ostoję |icznych populacji rożnych gatunków

rośIin i zwierząt

łąki z gatunkami roślin i zwierząt chronionych i rzadkich

występującymi nawet w ma|ych populacjach

ochrona prawna łąki stanowiąCe rezerwaty prryrody, użytki ekologiczne.
zespoły przyrodniczo.krajobrafowe' stanowiska dokumenta-
cyjne przyrody nieożywionej

3. Wodna zaniecfyszczenie wody nie zanieczyszczone antropo8entcznte

brzegi 5i|nie rozwinięta linia brze8owa

komp|emy 8radient zbiorowisk roślinnych od nrony środka óiomika
|ub neki do ekosystemu Ęsiedniego. np' |eśnego |ub,ląkowego

szerokie pasmo roś|innośCi szuwarowej

duża liczba i powierzchnia p|ycizn i nisf eko|ogicnych
typowych dIa gatunków środowisk wodno.błotnych

użytkowanie nie użytkowane lub użytkowane ekstensywne

etap sukcesji . ekosystemy klimalaowe

dostępność . niedostępne do

biońżnorodność . eko9ńtemy stanowiące ostoję licznych popu|acji ńżnych gatunków

mś|in i zwieząt. avłaszaa p|azów' ryb i ptakóW oraz makrofltów

. ekosystemy z gatunkami roś|in i zwierząt chronionych i rzadkich

Występującymi nawet w malych populacjach. zwlaszcza płazów.

rvb i otaków

wieIkość wielkoprzestrzenne

otoczenle wskazane |eśne |ub |ąkowe

szczególnie nie W5kafane bezpośrednie są5iedztwo zabudowy

oraz ornych

ochrona prawna zbiomiki icieki wodne stanowiące rezerwaty przyrody.

użytki eko|ogiczne, zespo|y przyrodniczo-krajobrazowe

Źńdlo: opracowanie wlasne.
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obok stref i węzłów ekologicznych istotnymi e|ementami systemu są t4czące je
ciągi i korytarze. Korytarze i ciągi ekoIogiczne na terenach wiejskich stanowią wystę.
pujące W mozaice, bezpośrednio ze sobą sąsiadujące itworzące wydłużone struktury
przestrzenne ekosystemy (lub ich grupy) sprzyjajqce przemieszczaniu się osobników ró-
żnych gatunków w krajobrazie. E|ementy tworzące korytarz Iub ciąg ekologiczny to
ekosystemy |eśne (zadrzewieniowe), łąkowe' wodno.błotne i wodne. Budowa koryta.
rza i ciqgu ekologicznego może być bardzo zróżnicowana. Przy identyfikacji i ustana-
wianiu ich elementóW na|eŹy się kierować następującymi zasadami:
. korytarze lub ciągi powinny zapewniać przemieszczanie się jak najwiękzej |iczby ga.

tunkÓw (posiadać możliwie najwiękzą liczbę nisz eko|ogicznych),
. korytarze |ub ciqgi powinny być możliwie najszersze ijak najkrótsze,
. ekosystemy korytarza |ub ci4gu powinny odpowiadać ekosystemom łączonych stref

i węztÓw (np. korytarz ł4czący dwa Węzly |eśne powinien w dominującym stopniu
być zbudowany z lasów, zadrzewień izakrzaczeń),

. korytarze lub ciągi powinny zachowywać ciągłość przestrzenną'

. system korytarzy i ciągów powinien lrączyć jak najwiękzą |iczbę węzłów eko|ogicz-
nych,

. przy pĄektowaniu korytarzy iciągów na|eży wykorzystywać miejscowe ekotopy'
o głównym czynnikiem, w oparciu o który powinno się projektować korytarze iciągi

ekologiczne, jest struktura zachowanej roś|inności (Liro, Szacki l993).
Potożony na obszarze granicznym do|iny odry i wysoczyzny po|odowcowej obszar

wsi Zuże|a charakteryzuje 5ię zróżnicowanymi warunkami przyrodniczymi. Na znacz-
nym jej obszarze występują niekorzystne uwarunkowania fizjograficzne rozwoju zabu.
dowy, a także ograniczenia związane z występowaniem chronionych i rzadkich gatun.
ków roślin izwierząt oraz siedIisk przyrodniczych. Podstawową granicą fizjograficzną,
która dzieli obszar wsi na dwie streĄl funkcjonalno-przestrzenne, jest krawędź doliny
odry. W części wschodniej potożonej na terenach ho|oceńskich teras rzecznych wystę.
pują bardzo korzystne warunki glebowe rozwoju ro|nictwa i niekorzystne warunki
geologiczno-gruntowe, gruntowo-wodne. wodne i mikroklimatyczne dla rozwoju za-
budowy. Jest to obszar w zasięgu natura|nych za|ewów powodziowych odry (ok. 2/3
powierzchni wsi). Na zachodzie W obrębie wysoczyzny polodowcowej warunki fizjo.
graficzne są genera|nie korzystne, z wyjątkiem lokalnych obniżeń iwąskich, głębokich
do|inek dopływów odry.

|stotnym uwarunkowaniem rozwoju zagospodarowan ia przestrzennego s4 wody
podziemne. Poziomy wodonośne występują w osadach czwartorzędowych i trzeciorzę-
dowych, ponadto na terenach północnej części wsi przebiega strefa graniczna wystę.
powania wód w osadach do|nego triasu. Poszczególne poziomy zachowują kontakt hy-
drauliczny (ułatwiony Występującymi uskokami tektonicznymi), słabo izo|owane są od
powierzchni terenu. Pod powierzchniq całego obszaru występuje 6ZWP 332 w osa-
dach trzeciorzędowych (sarmat), a na północy zloka|izowana jest strefa peryferyjna
CZWP 335 w dolnym triasie. Wschodnie i północne nachy|enie terenu oraf występo-
Wanie strefy granicznej do|iny odry o znacznych spadkach terenu decydują o spływie
zanieczyszczonych wód gruntowych iakumulaĄi zanieczyszczeń w zalewowej do|inie
odry. Krawędź erozyjna do|iny odry powinna stanowić barierę biogeochemiczną po-
wstrzymującą spływy zanieczyszczeń z przy|egtych wysoczyzn wodno|odowcowych.



oc Krzysaof Badora

Uwarunkowania rzeŹby terenu d|a rozwoju zabudowy na terenie catej wsi są korzystne,
z wyłączeniem wąskiej strefu granicy doliny odry, gdzie występują wysokie na 8-] 2 m
s(rome sKarpy.

obszar wsi charakteryzu,ie się bardzo małymi wa|orami f|orystycznymi na Wysoczy-
Źnie oraz |okalnie wysokimi w dolinie odry' Na jej niskich terasach występują pozo.
statości biocenoz leśnych, podmokłych łąk' starorzeczy oraz szuwarów iturzycowisk.
Stanowią one węzty eko|ogiczne. Na wysoczyŹnie większe wa|ory przyrodnicze wystę-
pują jedynie w do|ince Swobnicy' która.jest jednym z ważniejszych korytarzy ekologi-
cznych' Na terenie wsi występują siedliska chronione: łęg wierzbowo-topo|owy w mię.
dzywalu odry' zbiorowiska starorzeczy na północ od Bąków, zbiorowiska nawiązujące
do tęgów, grądów i olsÓw położone na terasach za|ewowych oraz na i przy skarpach
doliny' Część z nich obejmuje różne fazy degeneracyjne |ub wykaatcona jest

kadłubowo. Pod względem walorów faunistycznych obszary stanowiące ważne ostoje
fauny zagrożonych środowisk wodno.btotnych zlokalizowane są w międzywa|u odry
w strefie przykorytowej oraz na terenach paleomeandrów na północ od przysiótka Bąki

obszary wsi do granicy teras zalewowych odry z|oka|izowane są w korytarzu eko-
|ogicznym o randze międzynarodowej doliny odry' Korytarz powinien być chroniony
przed zabudową i degradacyjnymi wpływami z terenów sąsiednich. Konieczne jest za.
chowanie i wzbogacenie jego struktury w nowe biocenozy naturalne i seminaturalne.
W planie należy wprowadzić zakaz niszczenia obecnych biocenoz zadrzewień łęgo-
wych' starorzeczy, szuwarów i turzycowisk' obecnie na terenie Wsi nie występują
obszary i obiekty chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody z wyjątkiem sie-
dlisk przyrodniczych wymienionych powyżej. Międzywale odry znąlazto się w obsza.
rze zgłoszonej przez wojewódawo opolskie ostoi sied|iskowej o5o Dolina środkowej
Odry sieci NATUM 2000.

Prowadzone badania wskazują na konieczność utworzenia na obszarze wsi |okal-
nych form ochrony przyrody w postaci ki|ku użytków eko|ogicznych, pomników przy.
rody, zespotów przyrodn iczo-krajobrazowych oraz stanowisk doku mentacyjn y ch przy -

rody nieożywionej.
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UAM. Poznań'

Nature and |andscape evaluation of żużela village
for elaboration of local spatial plan

Summary

Physical planning of local area in the sustainable development requires preservation of the
ecological physical system in its local environment. It ensures the preservation of the nature
characteristics and environmental values of the local area. While planning the ecological physical
system the physical planning instruments and the models of the structure and functions of the
environment should be used, special the zone-stripe-node model. The ecological physical system
must meet the system requirements and must be subject to legal and active protection.


