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1.

WPROWADZENIE.

1.1. Podstawa formalna, cel i zakres opracowania.
Podstawą

formalną

sporządzenia

aktualizacji

opracowania

ekofizjograficznego

podstawowego gminy Cisek jest umowa z dnia 12 lipca 2017 r. zawarta pomiędzy Gminą
Cisek a firmą Zdzisław Stefaniak. Ochrona środowiska. Planowanie przestrzenne.
Dokumentacja niniejsza stanowi aktualizację Opracowania ekofizjograficznego
podstawowego dla gminy Cisek, w rozumieniu art.72 ust.5 przepisów ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. 2017, poz. 519).

Opracowanie niniejsze stanowi podstawę merytoryczną do ustalenia wymagań ochrony
środowiska – zgodnie z art. 72 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony
środowiska (j.t. Dz.U. 2017, poz. 519) w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania

przestrzennego

oraz

miejscowych

planach

zagospodarowania

przestrzennego – z zastrzeŜeniem wymagań wynikających z §10 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26.04.2003 w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego [Dz.U. z dnia 19.09.2003, nr 164, poz. 1587]

Opracowanie obejmuje tereny połoŜone w granicach administracyjnych Gminy Cisek
i sporządzone zostało w zakresie ustalonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
9 września 2002 w sprawie opracowań ekofizjograficznych [Dz.U. z dnia 23.09.2002, nr 155,
poz. 1298].

1.2. Skala opracowania, ocena podkładu mapowego oraz zakres wykonanych badań
i pomiarów terenowych.
1.2.1. Skala opracowania i podstawowe źródło informacji.

Opracowanie w warstwie dokumentacyjnej sporządzone zostało na mapie sytuacyjnowysokościowej w skali 1:10 000, natomiast wydruki map końcowych wykonane zostało
w skali 1 : 20 000.
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Dla celów dokumentacyjnych i pomocniczych, które pojawiły się w trakcie prac
studialnych, opracowanie wzbogacone zostały o dodatkowe mapy/szkice charakteryzujące
poszczególne komponenty środowiska oraz o mapę kwalifikacyjną. Mapy sporządzone
zostały przy zachowaniu dokładności właściwej dla mapy 1:10 000, natomiast wydruki
w dostosowane zostały do formatu opracowania jako załączniki tekstowe (format A3).

Podstawowym źródłem pozyskania informacji były prace terenowe mające charakter
kartowania przeglądowego, zgodnie z wymogiem zawartym w §5 ust.1 rozporządzenia
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 w sprawie opracowań
ekofizjograficznych [Dz.U. z dnia 23.09.2002, nr 155, poz. 1298]. W pracach, ze względów
finansowych, zrezygnowano z prowadzenia badań, pomiarów, wierceń i analiz terenowych,
które

zazwyczaj

stanowią

standardowy

zakres

opracowań

ekofizjograficznych

podstawowych. Lukę informacyjną w tym zakresie wypełniły wspomniane powyŜej
dodatkowe mapy/schematy tematyczne.

Źródłem uzupełniającym była analiza materiałów archiwalnych obejmująca teren
opracowania i tereny sąsiadujące - zgodnie z wymogiem zawartym w § 4 wymienionego
rozporządzenia.

W opracowaniu zakres badań i analiz dotyczących zasobów i dóbr kultury ograniczono
do rozpoznania istniejących na terenie gminy parków wiejskich, które posiadają wartość
przyrodniczą.

1.2.2. Charakterystyka zakresu wykonanych badań terenowych.
Prace terenowe związane z rozpoznaniem komponentów środowiska polegały na
przeprowadzeniu:
− przeglądowego kartowania terenu w zakresie geomorfologii, hydrografii, gleb
i uŜytkowania terenu, szaty roślinnej, klimatu lokalnego,
− kartowania

klimatycznego,

ujmującego

analizę

czynników

środowiska

przyrodniczego, mających wpływ na kształtowanie klimatu lokalnego (rzeźba
terenu, pokrycie i rodzaj szaty roślinnej, występowanie wód powierzchniowych
i strefy zalegania wód gruntowych, gleby, elementy antropogeniczne), wieloletnich
6|Strona

OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE GMINY CISEK - AKTUALIZACJA

danych meteorologicznych (lata 1961 – 1980), obserwacji własnych, poczynionych
w ramach kartowania terenu oraz prac kameralnych, obejmujących analizę
wcześniejszych opracowań.

Uzyskane

materiały

stanowiły

wystarczającą

podstawę

do

zidentyfikowania

podstawowych problemów środowiskowych ze szczegółowością odpowiednią do skali
opracowania, sformułowania wniosków do aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek.

Wnioski wynikające z niniejszego opracowania (w szczególności uwarunkowania
i predyspozycje przestrzenne) z uwagi na skalę opracowania nie mogą stanowić podstawy
merytorycznej dla opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
sporządzanych w skalach szczegółowszych. W ich przypadku, kaŜdorazowo, wskazane jest
wykonywanie opracowań ekofizjograficznych, w skali adekwatnej do skali miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

1.3. Sposób przedstawiania wyników analiz.
Opracowanie niniejsze składa się z części tekstowej oraz z części graficznej. Na część
graficzną składają się następujące rysunki (A3) i mapy (skala 1:20 000):
Rysunki i schematy A3:
1. Szkic hipsometryczny gminy.
2. Szkic morfologiczny terenu gminy Cisek.
3. Szkic budowy geologicznej gminy Cisek.
4. Szkic lokalnych warunków wodnych gminy Cisek.
5. Mapa glebowo-rolnicza. – typy gleb.
6. Mapa glebowo-rolnicza. – bonitacja gleb.
7. Mapa glebowo-rolnicza. – kompleksy przydatności rolniczej.
8. Mapa lokalnych warunków klimatycznych.
9. Mapa kwalifikacji terenu.
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Mapy w skali 1: 20 000:

1. Mapa 1. Środowisko przyrodnicze. Charakterystyka i diagnoza stanu.
2. Mapa 2. Uwarunkowania i predyspozycje rozwoju.

2.

ZESTAWIENIE
WYKORZYSTANYCH
MATERIAŁÓW
FORMALNOPRAWNYCH, DOKUMENTACJI ARCHIWALNYCH I LITERATURY.

2.1 Materiały formalno-prawne.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań
ekofizjograficznych [Dz. U. Nr 55 poz. 1298, 2002 r.],
Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [j.t. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1073],
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska [j.t. Dz.U. 2017, poz. 519],
Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych [j.t. Dz.U. 2015, poz. 909],
Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach [Dz.U. nr 101, poz. 444 z 8 listopada 1991r. z późn. zm.],
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody [j.t. Dz.U. z 2017, poz. 1074],
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017, poz. 1566),
Ustawa z dnia 18 lipca 2011 r. Prawo wodne (j.t. Dz.U. z 2015, poz. 469),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1409),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt
(Dz.U. z 2016 r., poz. 2183),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybów (Dz.U. z dnia 16 października 2014r., poz. 1408),
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszarów specjalnej
ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. nr 25, poz. 133, z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (j.t. Dz.U. z 2014r., poz. 112, z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów dotrzymania tych poziomów (Dz.
U. nr192, poz. 1883, z dnia 14.11.2003),
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w
powietrzu z dnia 26 stycznia 2010 r. (Dz.U. nr 16. poz.87 z dnia 3 lutego 2010 r.),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla
niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania
odpadów (Dz. U. z dnia 7 listopada 2014r., poz. 1546),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny
poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1032),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny
stanu wód podziemnych (Dz.U. 2016, poz. 85),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spoŜycia przez ludzi (Dz.U. 2015, poz. 1989).
Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony
powierzchni ziemi [Dz. U. z dnia 20 lutego 1987 r. Nr 87],
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie standardów jakości gleby
oraz standardów jakości ziemi [Dz. U. Nr 165, poz. 1359 z dnia 4 października 2002r.],
Europejska Konwencja Krajobrazowa sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r. (Dz.U. nr
14, poz.98 z dnia 29 stycznia 2006 r.),
Dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne,
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25. Dyrektywa Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa),
26. Dyrektywa Rady nr 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
(dyrektywa ptasia).

2.2 Dokumentacje archiwalne.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla gminy Cisek. Edyta Szafranek, Opole, 2008 r.,
Opracowanie ekofizjograficzne do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
górniczego połoŜonego w granicach udokumentowanego złoŜa kruszyw naturalnych „Kobylice III”
zlokalizowanego w gminie Cisek w sołectwie Kobylice. Walker M., Cisek, listopad 2004 r.,
Opracowanie fizjograficzne do zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Cisek. Walker M., Cisek, sierpień 2002 r.,
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek. Uchwała Rady
Gminy Cisek Nr XXXVII/217/2002 z dnia 9 października 2002 r.,
Opracowanie ekofizjograficzne województwa opolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego. [red. Z. Stefaniak], Opole, 2008,
Opracowanie ekofizjograficzne województwa opolskiego - aktualizacja. Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego. [red. Z. Stefaniak], Opole, 2016,
Raport inwentaryzacji projektu. Inwentaryzacja Pachnicy dębowej i Kozioroga dębosza na terenie gmin
Bierawa, Cisek, Reńska Wieś, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, 2016 r. ,
Raport inwentaryzacji drzew pomnikowych. Cisek, 2016 r.

Materiały kartograficzne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mapa topograficzna w skali 1:10 000 (układ 92), arkusze: Stare Koźle, Ponięcice, Długomiłowice,
Reńska Wieś, Cisek, Polska Cerekiew, Łany GUGiK, 2002,
Mapa topograficzna w skali 1:10 000 (układ 65), arkusze: Stara Kuźnia, Bierawa, Łany, Dziergowice,
Grzegorzowice, Lubieszów, GUGiK, 1984 r.,
Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Polska Cerekiew (939) i Kuźnia
Raciborska (940), PIG, 1996,
Mapa Hydrogeologiczna Polski 1: 50 000, arkusz Polska Cerekiew (939) i Kuźnia Raciborska (940),
PIG-PIB, 2002,
Mapa Hydrogeologiczna Polski 1: 50 000. Pierwszy poziom wodonośny – wraŜliwość na
zanieczyszczenie, arkusz Polska Cerekiew (939) i Kuźnia Raciborska (940), PIG-PIB, PSH, 2007,
Mapa Hydrogeologiczna Polski 1: 50 000. Pierwszy poziom wodonośny – występowanie i
hydrodynamika, arkusz Polska Cerekiew (939) i Kuźnia Raciborska (940), PIG-PIB, PSH, 2014,
Mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 1: 50 000. PSH, stan na 1.01.2017 r.,
Mapa Hydrograficzna Polski 1: 50 000, arkusz Polska Cerekiew (939) i Kuźnia Raciborska (940),
GUGiK, 2007,
Mapa litologiczna Polski 1: 50 000, arkusz Polska Cerekiew (939) i Kuźnia Raciborska (940), PIG-PIB,
2009,
Mapa geośrodowiskowa Polski (II)1:50 000. Województwo opolskie. PIG-PIB, Warszawa 2014,
Mapa osuwisk i terenów zagroŜonych ruchami masowymi w skali 1:10 000. Powiat Kędzierzyn-Koźle.
PIG-PIB Warszawa, 2015,
Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa 1:300 000, [red] W. Matuszkiewicz. IGiPZ
PAN, 1995 r.
Mapa glebowo-rolnicza gminy Cisek w skali 1:5 000,
ortofotomapa gminy Cisek http://ostojeprzyrody.info/mapa
Mapa podziału hydrograficznego Polski http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/
Mapa jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/
Mapy zagroŜenia i ryzyka powodziowego ISOK http://mapy.isok.gov.pl/imap/
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3.

CHARAKTERYSTYKA STANU ORAZ FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA.

3.1. Charakterystyka

poszczególnych

elementów

środowiska,

ich

wzajemnych

powiązań oraz procesów zachodzących w środowisku.
3.1.1.

PołoŜenie i rzeźba terenu.

3.1.1.1. PołoŜenie terenu badań.
Gmina Cisek połoŜona jest w południowo-wschodniej części województwa opolskiego,
w lewobrzeŜnej części zlewni rzeki Odry. Według regionalizacji fizyczno – geograficznej J.
Kondrackiego (2000) obszar gminy chodzi w skład następujących jednostek fizyczno –
geograficznych:

Podprowincja - 318 Niziny Środkowopolskie
Makroregion - 318.5. Nizina Śląska
Mezoregion – 318.58 – PłaskowyŜ Głubczycki
Mezoregion – 318.59 – Kotlina Raciborska

Granica pomiędzy mezoregionami przebiega generalnie wzdłuŜ poziomicy 200 m n.p.m
w części południowej i 190 m n.p.m. w części północnej, wzdłuŜ krawędzi morfologicznej
doliny Odry, przebiegającej przez grunty wsi Steblów, Roszowice, Dzielnica i Miejsce
Odrzańskie.

Zaznaczyć naleŜy, iŜ wg niektórych poglądów (Badora K., 2007) PłaskowyŜ Głubczycki
w części obejmującej zachodnią część gminy Cisek, z uwagi na rzeźbę terenu powinien być
zaliczany do Przedgórza Sudeckiego.

3.1.1.2. Typy krajobrazu naturalnego.

Pod względem typologicznym krajobrazów naturalnych Polski J. Kondrackiego (1978)
i A. Richlinga (1992) na obszarze gminy Cisek wydzielić moŜna 2 klasy, 2 typy i 2 gatunki
krajobrazu (tab. 1 i 2).
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Tab. 1. Typy krajobrazu naturalnego wg Kondrackiego (1978).
Lp.
1

2

Typologia i charakterystyka
Klasa:

Krajobrazy nizinne

Typ:

Doliny i równiny akumulacyjne

Gatunek:

Dna dolinne

Gleby:

Mady

Roślinność potencjalna:

Łęgi, olsy

Klasa:

Krajobrazy wyŜynne

Typ:

Lessowy

Gatunek:

Lessowy

Gleby:

Brunatne i czarnoziemy

Roślinność potencjalna:

Grądy, zarośla ciepłolubne (przewaga

Lokalizacja na terenie gminy
Dna dolin rzecznych: Odry, Ciska i
Potoku Dzielniczka

obszar gminy połoŜony w obrębie
PłaskowyŜu Głubczyckiego

pól uprawnych)
Źródło: Kondracki J. Geografia fizyczna Polski, PWN, 1978

Tab. 2. Typy krajobrazu naturalnego wg Richlinga (1992).
Lp.
1

Typologia i charakterystyka
Klasa:

Krajobrazy dolin i obniŜeń

Typ:

Zalewowe dna dolinne

Lokalizacja na terenie gminy
Terasy zalewowe i nadzalewowe
Odry, Ciska, Dzielnicy

– akumulacyjne

2

Gatunek:

Równiny zalewowe

Gleby:

Mady

Roślinność potencjalna:

Łęgi

Klasa:

Krajobrazy wyŜyn i niskich gór

Typ:

Lessowe - eoliczne

Gatunek:

wysoczyzny słabo rozcięte

Gleby:

Gleby brunatne, czarnoziemy

Roślinność potencjalna:

Grądy, dąbrowy świetliste

PłaskowyŜ Głubczycki

Źródło: Richling A., Solon J. Ekologia krajobrazu, PWN, 1992

W strukturze krajobrazów współczesnych dominują krajobrazy przekształcone.
Elementy przyrodnicze przenikają się ze składnikami sztucznymi o pochodzeniu
antropogenicznym. Cechą charakterystyczną krajobrazu

jest duŜa ilość naturalnych

i sztucznych cieków wodnych odwadniających tereny podmokłe gminy, jak równieŜ
występowanie śródpolnych i śródłąkowych zadrzewień i zakrzaczeń, wzbogacających
rozległe krajobrazy pól uprawnych. Istotnym elementem współczesnego krajobrazu gminy są
tereny eksploatacyjne i poeksploatacyjne kruszyw w Kobylicach, jak równieŜ i ciągnący się
na całym przebiegu doliny Odry wał przeciwpowodziowy rzeki.
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Ukształtowany w gminie krajobraz uznać moŜna za kulturowy, powstały wskutek
wprowadzenia nowych elementów przestrzennych w naturalne, przyrodnicze struktury
przestrzenne, wywołując naruszenie dotąd występującej równowagi i harmonii biologicznej.
Nie posiada on, z uwagi na duŜe rozdrobnienie, brak ciągłości i niewielkie rozmiary,
zdolności samoregulacji procesów przyrodniczych, stąd wymaga zabiegów o charakterze
ochronno-pielęgnacyjnym.
Na aktualną strukturę krajobrazu gminy składają się zarówno formy naturalne jak
i antropogeniczne: obszary rolnicze (grunty orne, łąki, pastwiska), drobnopowierzchniowe
tereny leśne i łąkowe, obiekty urbanistyczno-architektoniczne (obszary zabudowy wiejskiej),
szlaki

komunikacji

drogowej,

infrastruktura

techniczna

(w

szczególności

linie

elektroenergetyczne), rzeki, zbiorniki wodne, tereny górnicze.

3.1.1.3. Morfologia.

Morfologia gminy Cisek jest wynikiem nakładających się na siebie procesów
morfologicznych i geologicznych, przebiegających na tym obszarze w szczególności
w okresie trzeciorzędowym i czwartorzędowym. W wyniku następujących po sobie procesów
limnicznych Jeziornych), glacjalnych, fluwioglacjalnych, peryglacjalnych i fluwialnych
doszło do przeobraŜenia starszego podłoŜa i ukształtowania współcześnie obserwowanych
form morfologicznych.

3.1.1.3.1. Ewolucja rzeźby terenu.

Procesy kształtowania się rzeźby gminy Cisek zapoczątkowane zostały w erze
prekambryjskiej, kiedy to w głębokim podłoŜu wytworzone zostały wulkaniczne skały
magmowe i metamorficzne. Na nich w okresie paleozoicznym złoŜone zostały łupki
i szarogłazy dolnokarbońskie (facja kulmowa), zalegające dzisiaj na głębokościach 500 – 600
m ppt. w północnej części gminy. W okresie późniejszym w warunkach głębokiego morza
górnokredowego

następowało

osadzanie

osadów

marglistych

i

wapieni.

Granica

występowania utworów kredy nawiązuje do tektoniki terenu i erozji kredowych struktur
geologicznych późniejszych okresów. Granica ta pokrywa się z uskokiem tektonicznym
przebiegającym w rejonie wsi Cisek, gdzie utwory kredy wypełniają nieckę Rowu
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Kędzierzyna, przebiegającego południkowo i ograniczonego od północy przez Zrąb Góry Św.
Anny.

Trzeciorzęd i towarzyszące mu ruchy tektoniczne i wulkaniczne (orogeneza alpejska)
wywołują intruzje magmowe i powstawanie uskoków na północ od Ciska (z tego okresu
pochodzą intruzje wulkaniczne na Górze Św. Anny). Osadzane w tym okresie osady miocenu
lądowego (sarmat) w postaci iłów, piasków róŜnoziarnistych i osadów jeziornych zalegają na
głębokościach od 100 do 390 m. ppt. W schyłkowym okresie neogenu, wskutek procesów
orogenicznych, towarzyszących ostatecznemu wypiętrzeniu Sudetów, na ich przedpolu
uformowała się sieć uskoków tektonicznych (m. inn. Rów Kędzierzyna), wykorzystana przez
tworzącą się trzeciorzędową, plioceńską sieć rzeczną, w tym głębokiego rozcięcia erozyjnego
kopalnej doliny pra-Odry, które później wypełnione zostały osadami czwartorzędowymi.

Zasadniczy etap formowania współczesnej rzeźby gminy przypada na okres
czwartorzędu. W fazie starszej, plejstocenie, obszar ten podlegał dwukrotnemu zlodowaceniu
(zlodowacenie południowopolskie i środkowopolskie – stadiał Odry), w czasie którego,
naprzemiennie występowało nasuwanie i regresja lądolodu skandynawskiego, a na przedpolu
lądolodu rozwijały się procesy peryglacjalne. Towarzyszyło im osadzanie w obrębie doliny
kopalnej pra-Odry utworów moreny dennej, piasków i Ŝwirów róŜnoziarnistych
o miąŜszościach, dochodzących do 30 m. W okresach interglacjalnych pokrywy morenowe
podlegały głębokim rozcięciom, w które w okresie późniejszym osadzone zostały osady
piaszczysto-Ŝwirowe. Stadiał odrzański zlodowacenia środkowopolskiego pozostawił po
sobie osady glin zwałowych moreny dennej i moren recesyjnych, rozciętych i zasypanych
pokrywami Ŝwirowo-piaszczystymi w stadiale warciańskim. Ich wynikiem jest system teras
wysokiego zasypania. W okresie zlodowacenia północnopolskiego, w warunkach klimatu
peryglacjalnego, na terenie gminy przebiegały intensywnie procesy eoliczne i fluwialne,
doprowadzające do akumulacji pokryw lessowych w obrębie PłaskowyŜu Głubczyckiego
(o miąŜszościach dochodzących od 5 do 8 m), rozcinania i formowania teras nadzalewowych
5-6 oraz 10 – 12 m. n.p. rz. Odry. W okresie późniejszym, holoceńskim, następuje ostateczne
formowanie współczesnych den dolinnych z systemem holoceńskich teras zalewowych wraz
z pokrywą mad rzecznych w dolinach współczesnych cieków wodnych Odry, Ciska
i Dzielnicy.
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3.1.1.3.2. Rzeźba terenu.

Charakterystyczne dla gminy Cisek jest występowanie mało urozmaiconej rzeźby
w obrębie terenów doliny Odry oraz obszarów o duŜym dynamizmie i zróŜnicowaniu rzeźby
na terenach wysoczyznowych.

Pod względem hipsometrycznym obszar gminy Cisek wykazuje stosunkowo duŜe
zróŜnicowanie. Maksymalna deniwelacja terenu osiąga wartość dochodzącą do 75 m,
osiągając wartość minimalną w obrębie terasy zalewowej rzeki Odry, w rejonie Kobylic (ok.
171 m n.p.t.), a wartość maksymalną w rejonie BłaŜejowic (ok. 245 m n.p.t.).

Generalnie pod względem morfologicznym teren gminy podzielić moŜna na dwie
zróŜnicowane wysokościowo i morfologicznie strefy, obejmujące swoim zasięgiem
większość obszaru i decydujących o jego rysie morfologicznym, oddzielone od siebie
wyraźną i stanowiącą podstawowy element róŜnicowania rzeźby gminy krawędzią
morfologiczną doliny Odry:
-

strefę zewnętrzną, zachodnią, zajmowaną przez wysoczyznę morenową i lessową
PłaskowyŜu Głubczyckiego, charakteryzującą się rzeźbą wzgórzową, pagórkowatą
i falistą, o deniwelacjach terenu od 20 do 50 m i spadkach terenu osiągających od 15
do ponad 25% (od 8 do ponad 15o); typowym elementem rzeźby tego terenu jest
rozczłonkowana w róŜnym stopniu przez lokalną sieć rzeczną pokrywa lessowa,
fragmentarycznie płaska lub słabo zaokrąglona, przez na ogół suche, głęboko wcięte
i strome dolinki, stwarzające powaŜne utrudnienia dla gospodarki rolnej (zjawiska
erozji powierzchniowej); obszar największego zróŜnicowania występuje w obrębie
sołectw BłaŜejowice, Łany, Miejsce Odrzańskie, zmniejszając się w kierunku
północnym w obrębie sołectw Nieznaszyn, Dzielnica;

-

strefę wewnętrzną, wschodnią, zajmowaną osiowo połoŜoną szeroką dolinę Odry,
z wykształconym systemem teras rzecznych nadzalewowych i zalewowych,
o rzeźbie płaskorówninnej i niskofalistej, o deniwelacjach terenu do 5 m i spadkach
terenu nie przekraczających 5% (do 3o); typowym elementem rzeźby tego terenu jest
słaborozczłonkowana równina, porozcinana płytkimi dolinami rzek (Cisek,
Dzielnica) i rowami melioracyjnymi, zajmująca do ok. 70% powierzchni gminy;
zróŜnicowanie wysokościowe od ok. 171 do ok. 190 m n.p.t.; strefa wewnętrzna
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oddzielona jest od strefy zewnętrznej PłaskowyŜu Głubczyckiego wyraźną
krawędzią erozyjną, stanowiącą główny element morfologiczny gminy, wyniesioną
od ok. 30 m w części południowej i wyklinowującą się w kierunku północnozachodnim na linii Sukowice – Długomiłowice; rzeźba terenu doliny Odry nie
stwarza ograniczeń dla prowadzenia gospodarki rolnej.

Hipsometria terenu gminy Cisek przedstawiona została na szkicu rzeźby terenu (rys. 1).

3.1.1.3.3. Główne typy i formy morfologiczne.

Występujące na terenie gminy formy morfologiczne moŜna zakwalifikować do jednej
z pięciu grup typologiczno – genetycznych, obejmujących:
- obszary o rzeźbie fluwialno – denudacyjnej z formami akumulacji wodnej,
- obszary o rzeźbie glacjalnej,
- obszary akumulacji eolicznej,
- obszary o rzeźbie denudacyjnej,
- obszary o rzeźbie antropogenicznej.

W obrębie wydzielonych grup typologiczno – genetycznych wydzielone zostały
mniejsze formy morfologiczne, nadające rysy współczesnej rzeźbie terenu gminy. Obszary
występowania oraz charakterystyka wydzielonych form morfologicznych przedstawiona
została na szkicu morfologicznym (rys. 2).
•

Obszary o rzeźbie fluwialno – denudacyjnej z formami akumulacji wodnej

Obszary o rzeźbie fluwialno – denudacyjnej stanowią główną jednostkę, wyraźnie
zaznaczającą się w morfologii gminy. W jej obrębie obszarów wyróŜnić moŜna następujące,
mniejsze jednostki, związane z procesami rzeźbotwórczymi plejstocenu i holocenu:
− dna dolin rzecznych, zajmowane przez współczesne koryto cieków wodnych,
w przypadku doliny Odry płaskodenne, oddzielone krawędzią erozyjną od teras
zalewowych; w przypadku płaskodennych dolin Ciska i Dzielnicy lekko wcięte
w rozległe powierzchnie teras zalewowych Ciska i Dzielnicy; w przypadku
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pozostałych cieków, szczególnie na krawędzie PłaskowyŜu Głubczyckiego i w jego
obrębie mające charakter młodych wciosów dolinnych;
− holoceńskie terasy zalewowa rzeki Odry, oddzielone od koryta rzeki krawędzią
erozyjną, wyniesiona do 2 m n.p.t. rz. Odry (terasa niŜsza) i od 2,0 do 2,5 m n.p.rz.
Odry (terasa wyŜsza), zbudowane z piasków, Ŝwirów i mułków holoceńskich,
przykrytych na powierzchni madą rzeczną; obszar zajęty przez terasy generalnie
wyznaczający zasięg współczesnego dna doliny rzecznej, cechuje się szerokością
do 500 m; na większości terenu rzeźba o charakterze niskofalistym lub płaskim,
o deniwelacjach do 5%, nie stwarzająca utrudnień do prowadzenia gospodarki
rolnej; w obrębie terasy występują lokalne obniŜenia zajmowane przez starorzecza
lub zakola Odry lub płytkie rozcięcia rowów odwadniająco-nawadniających; terasa
w większości uŜytkowana rolniczo (pola uprawne, łąki, pastwiska); lokalnie
w obrębie teras występują fory antropogeniczne, związane z eksploatacją kruszywa
dla

potrzeb

gospodarczych

(rejon

Kobylic)

lub

z

budową

wałów

przeciwpowodziowych
− plejstoceńskia terasa nadzalewowa rzeki Odry, wyniesiona 5,0 – 6,0 m n.p.t. rz.
Odry, zbudowana z piasków, Ŝwirów i mułków plejstoceńskich, przykrytych
na powierzchni madą rzeczną; terasa ma charakter nieciągły, stosunkowo wąska
do 500 m (na prawym brzegu dochodzi do 1500 m), występuje punktowo na północ
od Ciska i północny-zachód od Sukowic; rzeźba terenu o charakterze niskofalistym
lub płaskim, o deniwelacjach do 5%, nie stwarzająca utrudnień do prowadzenia
gospodarki rolnej;
− plejstoceńska terasa nadzalewowa rzeki Odry, wyniesiona 10,0 – 12,0 m n.p.t. rz.
Odry, zbudowana z piasków, Ŝwirów i mułków plejstoceńskich, fragmentarycznie
przykrytych na powierzchni madą rzeczną; terasa ma charakter nieciągły,
występuje w postaci poziomów o szerokości do 500 m w okolicy Dzielnicy oraz
pomiędzy Roszowicami i Sukowicami; rzeźba terenu o charakterze niskofalistym
lub płaskim, o deniwelacjach do 5%, nie stwarzająca utrudnień do prowadzenia
gospodarki rolnej;
− starorzecza i zakola holoceńskie – młode, holoceńskie formy denudacyjne,
występujące w obrębie teras zalewowych, związane z rozwojem współczesnej
doliny

Odry,

o zróŜnicowanych

parametrach

powierzchniowych

i wysokościowych; dna lokalnie podmokłe, tylko częściowo zajmowane przez
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wody (k. Ciska), w większości wykorzystywane dla potrzeb rolnych (pola uprawne,
łąki, pastwiska);
− młode rozcięcia dolinne – niewielkie, płytkie, nieckowate i młode rozcięcia
erozyjne, występujące głownie w strefie krawędziowej i w obrębie wysoczyzny
polodowcowej PłaskowyŜu Głubczyckiego
− erozyjne krawędzie morfologiczne – formy linijne, powstałe wskutek procesów
erozyjnym, wywołanych przez wody płynące, wysokość zróŜnicowana ok 2- 3 m
w strefie korytowej Odry do 10 – 15 m w strefie kontaktowej doliny Odry
i PłaskowyŜu Głubczyckiego (Miejsce Odrzańskie);
•

Obszary o rzeźbie glacjalnej

Obszary o rzeźbie glacjalnej, występujące w zachodniej i południowo-zachodniej części
gminy (na wschód od wsi Łany oraz na północny-zachód od wsi Sukowice) związane są
z procesami rzeźbotwórczymi plejstocenu. Obejmują :
- fragment równiny polodowcowej na północ od wlotu doliny rzeki Cisek do doliny
Odry; obszar o rzeźbie falistej z deniwelacjami terenu od 5–20 m i spadkach
w granicach 5-15% (3-8o); w podłoŜu występują gliny zwałowe i piaski
wodnomorenowe stadiału odrzańskiego, zlodowacenia środkowopolskiego; obszar
połoŜony w przedziale wysokościowym ok. 185.0 do ok. 205.0 m n.p.m., wyniesiona
ponad poziom koryta Cisek i Odry ok. 8 – 10 m; powierzchnia obszaru cechuje się
lokalnie zróŜnicowaną mikrorzeźbą, zajęta przez uprawy polowe;
C.

Obszary akumulacji eolicznej

Obszary o rzeźbie eolicznej związane są z procesami peryglacjalnymi przebiegającymi
na przedpolu lądolodu zlodowacenia północnopolskiego. Formy akumulacji eolicznej
stanowią główną i charakterystyczną, obok fluwialnych, form morfologicznych gminy Cisek.

- zwarte pokrywy o charakterze pylastym, o miąŜszościach dochodzących do 10 m,
występujące w południowo-zachodniej części gminy; Ŝółte i Ŝółtobrunatne, stanowiące
podłoŜe

dla

wykształconych

tutaj

gleb

brunatnych

i

czarnoziemnych,

wykorzystywanych intensywnie przez rolnictwo; obszar z dominacją rzeźby
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wzgórzowej, pagórkowatej i falistej, o deniwelacjach pomiędzy 20–50 m, o spadkach
terenu ponad 15%, a co za tym idzie, naraŜonych na intensywne procesy erozji wodnej
i spływy powierzchniowe; obszar intensywnie wykorzystywany rolniczo;

D.

Obszary o rzeźbie denudacyjnej

Obszary o rzeźbie denudacyjnej związane są z procesami masowymi zachodzącymi pod
wpływem sił grawitacyjnych. Formy o charakterze drobnoprzestrzennym, na ogół trudno
identyfikowalnym w terenie.

Osuwiska – formy związane z masowymi, gwałtownymi ruchami ziemi, zbudowane z glin
powstałych z wymieszania lessów, mułów i piasków w strefie krawędziowej wysoczyzny
PłaskowyŜu Głubczyckiego;

StoŜki napływowe – formy powstałe w strefie krawędziowej doliny Ciska (na wschód
od Sukowic) i Dzielnicy (na wschód od Roszowic), na przejściu z PłaskowyŜu Głubczyckiego
do doliny Odry; zbudowane są z osadów gliniastych, piaszczysto-gliniastych i piaszczystoŜwirowych o niewielkich powierzchniach i miąŜszościach, zajęte przez uprawy polowe;

E.

Obszary o rzeźbie antropogenicznej

Obok

form

morfologicznych

utworzonych

wskutek

naturalnych

procesów

rzeźbotwórczych, na terenie gminy występuje szereg form, których geneza związana jest
z antropogeniczną działalnością człowieka. Do głównych form powierzchniowych naleŜą
wyrobiska poeksploatacyjne piasków i Ŝwirów w Kobylicach (zarówno po zakończonej
eksploatacji na złoŜu Kobylice, jak i po obecnie prowadzonej eksploatacji kruszywa na złoŜu
Kobylice III). Ponadto na terenie gminy występuje kilka małych, wyeksploatowanych
w czasach historycznych wyrobisk piaszczysto-Ŝwirowych, w części zrekultywowanych.
Obok form historycznych, na terenie gminy występują obszary współcześnie
wykształconych form terenowych, związanych z dostarczaniem mas gruntowych dla
budowanych w róŜnych okresach wałów przeciwpowodziowych, w szczególności w rejonie
Landzmierza-ul. Biadaczów, Landzmierza, Ciska, Ciska-ul. Głogowiec i Przewozu. Efektem
końcowym

tych

prac

jest

ciągły

system

wałów

powodziowych,

stanowiących

w przykorytowej strefie doliny Odry wyraźną formę morfologiczną.
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3.1.1.3.4. Spadki terenu.

Istotne ograniczenie dla realizacji zabudowy stanowią spadki terenu. Gmina Cisek pod
tym względem cechuje się umiarkowanym zróŜnicowaniem. Większość gminy połoŜona
w obrębie doliny Odry cechuje się rzeźbą płaskorówninną i niskofalistą, o deniwelacjach do
5 m i spadkach terenu nie przekraczających 5% (3o). Takie ukształtowanie terenu praktycznie
nie stwarza Ŝadnych utrudnień dla realizacji zabudowy.
Część gminy połoŜona w obrębie równiny polodowcowej na zachód od Sukowic
charakteryzuje się rzeźbą falistą, gdzie deniwelacje terenowe nie przekraczają 20 m, a spadki
terenu dochodzą do 15% (80). Tereny takie, przeznaczone do zabudowy wymagają
dodatkowych kosztów na uzdatnienie terenu do zabudowy.
W obrębie PłaskowyŜu Głubczyckiego zróŜnicowanie rzeźby pozwala na wydzielenie
w północnej części (rejon Nieznaszyna, Dzielnicy, Łanów) strefy o rzeźbie falistej
i pagórkowatej, gdzie deniwelacje terenu mieszczą się w przedziale 20-40 m, a spadki terenu
zamykają się w przedziale 15-25% (8-150). Takie ukształtowanie stwarza ograniczenia dla
zabudowy, pogarszając ekonomikę potencjalnych inwestycji.
Południowe fragmenty gminy w okolicach Łanów i BłaŜejowic cechuje się rzeźbą
wzgórzową, gdzie rozcięcia dolinne, znaczna deniwelacja i duŜe spadki (> 25%, tj. >150)
znacząco ograniczają, a w zasadzie eliminuje moŜliwość realizacji zabudowy.
Generalnie obszary o spadkach przekraczających 30 zaliczają się do obszarów
podatnych na procesy erozyjne, a tereny przekraczające 80 są obszarami, gdzie zjawiska
erozyjne

stanowią

zagroŜenie

i

wymagają

stosowania

odpowiednich

zabiegów

agrotechnicznych.
Na terenie gminy obszary zagroŜone erozją obejmują grunty sołectw Łany
i BłaŜejowice.

3.1.1.4.

Budowa geologiczna.

3.1.1.4.1. Charakterystyka terenu.

W budowie geologicznej gminy Cisek biorą udział skały wszystkich poziomów
stratygraficznych, jednak największe znaczenie dla rozwoju gminy, predyspozycji terenu do
zagospodarowania i rozwoju zabudowy odgrywają osady czwartorzędowe.
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Zgodnie z opisem zawartym w podrozdziale 3.1.1.3.1. Ewolucja rzeźby terenu
najstarsze skały podłoŜa reprezentowane są przez zalegające w głębokim podłoŜu
wulkaniczne skały magmowe i metamorficzne, na których, na głębokości 500 – 600 m p.p.t.
zalegają dolnokarbońskie łupki, mułowce, iłowce i szarogłazy, wykształcone w facji
kulmowej.

W

okresie

późniejszym,

w warunkach

transgresji

głębokiego

morza

górnokredowego (cenoman, turon, koniak) następowało osadzanie osadów marglistych
i wapieni. Trzeciorzęd i towarzyszące mu ruchy tektoniczne i wulkaniczne (orogeneza
alpejska) wywołują intruzje magmowe i powstawanie uskoków na północ od Ciska.
Osadzane w tym okresie osady miocenu lądowego (sarmat) w postaci iłów, piasków
róŜnoziarnistych i osadów jeziornych zalegają na głębokościach od 100 do 390 m. ppt.
Osady mioceńskie tworzą bezpośrednie podłoŜe czwartorzędu na całym omawianym
obszarze.

Osady czwartorzędowe odgrywają największą rolę w budowie geologicznej gminy
Cisek. W fazie starszej, plejstocenie, obszar gminy podlegał dwukrotnemu zlodowaceniu
(zlodowacenie południowopolskie i środkowopolskie – stadiał Odry), w czasie których
następowało osadzanie moreny dennej, piasków, Ŝwirów róŜnoziarnistych oraz glin
wodnomorenowych o miąŜszościach dochodzących do 30 m. W okresach interglacjalnych
pokrywy morenowe podlegały głębokim rozcięciom, w które w okresie późniejszym
osadzone zostały osady piaszczysto-Ŝwirowe teras rzecznych oraz mułki zastoiskowe. Stadiał
odrzański zlodowacenia środkowopolskiego pozostawił po sobie osady glin zwałowych
moreny dennej i moren recesyjnych o miąŜszościach dochodzących do kilkudziesięciu
metrów, rozciętych i zasypanych pokrywami Ŝwirowo-piaszczystymi w stadiale warciańskim.
Ich wynikiem był system teras wysokiego zasypania. W okresie zlodowacenia
północnopolskiego, w warunkach klimatu peryglacjalnego, na terenie gminy przebiegały
intensywnie procesy eoliczne i fluwialne, doprowadzające do akumulacji pokryw lessowych
w obrębie PłaskowyŜu Głubczyckiego (o miąŜszościach dochodzących od 5 do 8 m),
rozcinania i formowania teras nadzalewowych 5-6 oraz 10 – 12 m. n.p.rz. Odry. Z okresem
późniejszym, holocenem, związany jest osady piaszczysto-Ŝwirowe oraz mułki i mułki
piaszczyste, budujące system teras zalewowych poniŜej 2,0 m i 2,0 – 2,5 m ponad poziom
wody w Odrze, przykryte na wierzchu namułami den dolinnych w postaci pokryw mad
rzecznych (gliny pyłowe, mułki, piaski).
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W chwili obecnej pod względem litologicznym wierzchnie warstwy powierzchniowe
stanowią:
- gliny lodowcowe i gliny deluwialne w centralno-zachodniej części gminy (na
wschód i zachód od Sukowic), na południu gminy, w obrębie młodych dolinek
rzecznych, w strefie wysokich krawędzi erozyjnych (Miejsce Odrzańskie) i na
wychodniach glin zwałowych (obrzeŜa Łanów);
- piaski Ŝwirowate i Ŝwiry rzeczne na terasach zalewowych wyŜszych w dolinie Odry
i Dzielnicy;
- pyły rzeczne, budujące pokrywy madowe na niŜszych terasach zalewowych w doliny
Odry;
- pyły lessowe, eoliczne, zajmujące obszar PłaskowyŜu Głubczyckiego;
- gliny piaszczyste, wodnomorenowe w obrębie wysoczyzny na zachód od Sukowic.
Szkic geologiczny gminy Cisek przedstawiono na rys. 3.

3.1.1.4.2. Przydatność terenu dla zabudowy.

Przydatność terenów dla realizacji zabudowy (warunki geotechniczne podłoŜa) określana
jest na podstawie cech litologiczno-genetycznych, w szczególności na podstawie rodzaju
podłoŜa (skład mechaniczny, stopień spoistości, zwartość, plastyczność), jego zdolności do
przenoszenia obciąŜeń oraz głębokości zalegania wód gruntowych. Warunki takie określane są
dla gruntów na głębokości 2,0 m ppt. Czynnikiem determinującym ostateczną kwalifikację dla
celów budowlanych jest równieŜ połoŜenie w obszarach zagroŜenia powodziowego. Z analizy
przydatności wyłączone zostały obszary występowania gleb chronionych I – IV, obszary
występowania udokumentowanych złóŜ surowców mineralnych i międzywala Odry.

Z uwagi na połoŜenie w obszarach podlegających zalewom powodziowym, w tym
historycznym z 1979, 1985, 1997, 2010 r. większość terenów połoŜonych w Dolinie Odry,
niezaleŜnie od warunków geotechnicznych nie posiada predyspozycji dla lokalizacji zabudowy.

Na obszarach tych występują w znacznym stopniu grunty słabonośne (organiczne
i mineralno-organiczne), sypkie, luźne, o głębokości zalegania wód gruntowych płyciej niŜ 2 m
ppt. Warunki takie występują w dolinach i zagłębieniach terenu o słabym odpływie, na
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terenach podmokłych i zalewanych. Oprócz szerokiej doliny Odry obejmują równieŜ doliny
Ciska, Dzielnicy.

Obszary o korzystnych warunkach charakteryzują się występowaniem gruntów spoistych
zwartych i półzwartych lub gruntów sypkich, średniozagęszczonych, na których głębokość wód
gruntowych przekracza 2 m ppt. Warunki takie występują na obszarach połoŜonych poza
zasięgiem wód powodziowych po zachodniej stronie Sukowic, w Steblowie-ul. Byczynicka,
Nieznaszynie, Dzielnicy, po zachodniej stronie Łanów i BłaŜejowic oraz w obrębie
wysoczyzny lessowej w Miejscu Odrzańskim. Ograniczenie obszarów korzystnych dla
zabudowy do niewielkich obszarów w otoczeniu istniejącej zabudowy wiejskiej wynika
równieŜ z ochrony gruntów ornych o wysokich klasach bonitacyjnych I-IV, cechujących się
wysoką przydatnością i produktywnością rolniczą.

Istnieje moŜliwość realizacji zabudowy na terenach zagroŜenia powodziowego, ale
cechujących się umiarkowanie korzystnymi warunkami geotechnicznymi. Zabudowa taka
moŜe

być

prowadzona

warunkowo,

na

własną

odpowiedzialność

inwestorów,

po

obligatoryjnym określeniu przez gminę odpowiednich działań zapobiegawczych (np. zabudowa
wysoka bez piwnic, poziom zerowy powyŜej poziomu zalewowego itp.) i po uwzględnieniu
tych obszarów i działań ratunkowych w gminnych planach operacyjnych ochrony przed
powodzią. Obszary pozwalające na warunkową zabudowę obejmują wieś Kobylice,
Landzmierz-ul. Biadaczów, Landzmierz, Cisek, Roszowicki Las, Przewóz, Podlesie.

Obszary przydatne i warunkowo przydatne do zabudowy przedstawiono na mapie 2
Mapa uwarunkowań i predyspozycji rozwoju.

3.1.1.4.3. Kopaliny.

Budowa geologiczna i zróŜnicowanie litologiczne sprzyja w sposób naturalny
występowaniu kopalin, które były, są i będą eksploatowane na terenie gminy.

Eksploatacja kopalin prowadzona była w części południowo-zachodniej (Łany) lub
w części północnej, w rejonie Kobylic.
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W rejonie południowo-wschodnim wsi Łany (na zapleczu domu przyjęć Victoria)
eksploatacja kopalin prowadzona była w okresie przedwojennym i obejmowała wydobywanie
gliny zwałowej dla celów ceramicznych (dla funkcjonującej wtedy lokalnej cegielni).
Pozostałością eksploatacji jest wyrobisko 30x30x12 m, w których wg szacunków występuje
do 50 000 m3 gliny. Wyrobisko niezrekultywowane, w chwili obecnej pokryte zielenią
wysoką.

Drugim rodzajem kopaliny eksploatowanym w okresie przedwojennym na terenie
Łanów były piaski budowlane. Pozostałość w postaci wyrobiska 20x15x2 m i zasobności
ok. 10 000 m3 w chwili obecnej pokryte są roślinności niską, trawiastą.

Obecnie na terenie gminy Cisek udokumentowane zasoby obejmują kruszywa naturalne
(złoŜe Kobylice III, złoŜe Cisek, złoŜe Landzmierz i złoŜe Roszowicki Las), z których
eksploatacja prowadzona jest tylko na złoŜu Kobylice III.

ZłoŜe kruszywa naturalnego Ŝwirowo-piaskowego „Kobylice III” udokumentowane
zostało na powierzchni 71,2 ha. Udokumentowane zasoby geologiczne bilansowe w kat. C1
wynoszą 6 780 tys. Mg (wg stanu na 31.12.2016 r.). Eksploatacja złoŜa prowadzona
w oparciu o koncesję Marszałka Województwa Opolskiego znak DOŚ-II.7422.1.13.2015.JJ
z 29.02 2016 r. w ramach obszaru i terenu górniczego Kobylice 1. Obszar górniczy i teren
górniczy o powierzchni 503 214 m2 stanowią barierę dla rozwoju przestrzennego gminy,
zabezpieczając interesy właściciela złoŜa (GóraŜdŜe Cement SA w Choruli).

ZłoŜe kruszywa naturalnego „Kobylice”, połoŜone po północnej stronie drogi nr 410
Kędzierzyn-Koźle – Brzeźce po okresie eksploatacji od lat 60 XX w. została zaniechane
i wyrejestrowane z bilansu złóŜ w kategorii kruszywa naturalnego. W obrębie złoŜa
w dalszym ciągu pozostały zarejestrowane jako towarzyszące zasoby surowca ilastego dla
potrzeb ceramiki budowlanej w ilości ok. 120 000 Mg (wg stanu na 31 grudnia 2016 r.).

Na terenie gminy udokumentowane zostały równieŜ inne złoŜa kruszyw naturalnych,
nie podlegają jednak bieŜącej eksploatacji.

ZłoŜe kruszywa naturalnego „Landzmierz” połoŜone jest w obrębie teras zalewowych
rz. Odry, na południe od miejscowości Landzmierz. ZłoŜe kruszywa (pospółka piaszczysto25 | S t r o n a
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Ŝwirowa) udokumentowane zostało na powierzchni ok. 93 ha. Zasoby geologiczne bilansowe
rozpoznane w kat. C2 wynoszą 18 196 797,5 Mg (8 424 443,3 m3). Od czasu
udokumentowania w 1970 r. nie podlegało eksploatacji.

ZłoŜe kruszywa naturalnego „Cisek” w postaci kopaliny piaszczysto-Ŝwirowej
udokumentowane zostało na powierzchni 8,556 ha, połoŜone jest na południe od
miejscowości Cisek, przysiółek Olszowa. ZłoŜe udokumentowane w kat. C1 wg stanu na 31
grudnia 2016 r. dysponuje zasobami bilansowymi w ilości 906,3 tys. ton (477,75 tys. m3) oraz
zasobami pozabilansowymi w ilości 52,8 tys. ton (27,81 tys. m3).

ZłoŜe kruszywa naturalnego „Roszowicki Las” w postaci kopaliny piasków ze Ŝwirami
udokumentowane zostało na powierzchni 21,03 ha. PołoŜone jest w obrębie terasy zalewowej
i międzywala przeciwpowodziowego przysiółka Szczypowice w Roszowickim Lesie. ZłoŜe
udokumentowane w kat. C1 wg stanu na 31 grudnia 2016 r. dysponuje zasobami bilansowymi
w ilości 2 713,3 tys. ton. ZłoŜe w najbliŜszym okresie przewidziane jest do eksploatacji.
Tab. 3. Zasoby kopalin uŜytecznych w gminie Cisek (stan 31.12.2016 r.).
Lp.

Nazwa złoŜa

Kopalina

Zagospodarowanie

Powierzchnia

Zasoby geologiczne

[ha]

[tys. ton]

Wydobycie
roczne

bilansowe

przemysłowe

1

Cisek

kruszywo

Nieeksploatowane

8,56

906,3

-

2

Kobylice

Iły ceramiczne

Nieeksploatowane

16,44

120,0

-

3

Kobylice III

kruszywo

Eksploatowane

71,20

6 780

4 444,00

4

Landzmierz

kruszywo

Nieeksploatowane

93,01

18 196,80

-

5

Roszowicki Las

kruszywo

Nieeksploatowane

93,01

2 713,30

-

[tys. ton]

455

Źródło: Bilans zasobów złóŜ kopalin w Polsce wg stanu na 31 grudnia 2016 r. oraz dokumentacje zasobowe kopalin.

3.1.1.5. Warunki wodne.

3.1.1.5.1. Sieć hydrograficzna.

Gmina Cisek pod względem hydrograficznym wchodzi w skład lewostronnej,
bezpośredniej zlewni rzeki Odry. Prawie cały obszar jest połoŜony w zlewni cząstkowej
II rzędu rzeki Dzielnica i Cisek, a część północna odwadniana jest przez potok
Golka/Koźlanka, wpadający do rzeki Olszówka. Część środkowo-zachodnia gminy (w
granicach zlewni Ciska) połączona jest hydraulicznie z sąsiadującą zlewnią rzeki Olszówka
26 | S t r o n a

OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE GMINY CISEK - AKTUALIZACJA

(gm. Polska Cerekiew) tzw. Kanałem Sukowickim. Pod względem administracyjnym gmina
objęta jest zarządem Regionu Wodnego Górnej Odry z siedzibą w Gliwicach.

Zlewnia Dzielnicy odwadnia południowo-zachodnią, południową i środkową część
gminy, zlewnia Ciska odwadnia środkowo-zachodnią i północno-wschodnią część gminy,
a zlewnia Golki (Olszówki) odwadnia północno-zachodni obszar gminy.

Wg aktualnego podziału hydrograficznego Polski (Mapa hydrograficzna Polski, KZGW,
2010) na obszarze gminy moŜna wyróŜnić następujące zlewnie cząstkowe II, III, IV
i niŜszych rzędów (tab. 4).
Tab. 4. Zlewnie cząstkowe dorzecza Odry.
Kategoria zlewni
II rzędu

III rzędu

11

115

117

IV
rzędu
1157
1159
1171

V i VI rzędu
11571, 11575, 11576,
11577
115921, 115922, 115923, 115924, 115925, 115926, 115927, 115928, 115946,
115947, 115948, 115949, 11595, 115971, 11598
11711

Źródło: Mapa podziału hydrograficznego Polski, Geoportal KZGW, 2010

Cechą charakterystyczną sieci hydrograficznej gminy jest jej nierównomierność. Część
wschodnia, połoŜona w obrębie doliny Odry cechuje się duŜym zagęszczeniem cieków
wodnych o charakterze naturalnym i sztucznym (rowy melioracyjne), co jest warunkowane
generalnie niskim poziomem wód, występowaniem naturalnych obniŜeń, podmokłości oraz
od wielu wieków intensywnym uŜytkowaniem rolniczym, wymagającym stabilnych
warunków powietrzno-wodnych w glebach. Część południowo-zachodnia i zachodnia,
połoŜona w obrębie PłaskowyŜu Głubczyckiego, o odmiennej budowie geologicznej
i morfologii, cechuje się uboŜszymi zasobami wodnymi, a w konsekwencji mniejszym
nasyceniem ciekami wodnymi.
Wskaźnik gęstości sieci rzecznej w części dolinnej wynosi od 1,00 – 1,25 km/km2
(powyŜej średniej dla województwa) natomiast w części wysoczyznowej wartość ta spada do
wartości 0,50 – 0,75 km/km2 (jest to wartość poniŜej średniej dla województwa).
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Rys. 4. Zlewnie cząstkowe 4 rządu na obszarze gminy Cisek wg Geoportal KZGW.

Rzeki charakteryzują się śnieŜno-deszczowym (fluwialnym) typem reŜimu wodnego,
dla którego charakterystyczne są dwa wyraźne maksima roczne – w okresie roztopów
wiosennych oraz w okresie opadów letnich, przy czym wezbrania o charakterze roztopowym
cechują się wyŜszymi poziomami wodnymi niŜ w okresie letnim.
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3.1.1.5.2. Wody podziemne.

Gmina Cisek wg Hydrogeologicznej Mapy Polski w skali 1:200 000 (arkusz Gliwice)
połoŜona w obrębie dwóch regionów hydrogeologicznych:
-

XXIV regionu raciborskiego, obejmującego swoimi granicami wschodnią część
gminy (Podlesie, Roszowicki Las, Przewóz, Miejsce Odrzańskie oraz obszar na
południe od Ciska, gdzie główny, uŜytkowy poziom wodonośny występuje
w osadach piaszczysto-Ŝwirowych czwartorzędu na głębokości do 30 m,
o wydajności 30-70 m3/h. Poziom wodonośny w utworach mioceńskich (sarmat)
mający drugorzędne znaczenie występuje w piaskach, rzadziej w Ŝwirach na
głębokości 30 – 80 m, o wydajność 20-40 m3/h,

-

XXV region przedsudeckiego, podregionu kędzierzyńskiego, obejmującego swoimi
granicami pozostałą część gminy; główny poziom uŜytkowy występuje w lądowych
osadach miocenu (sarmat), wykształconych w postaci piasków i Ŝwirów, na
głębokości 10 – 100 m, o wydajność 10-120 m3/h; poziom wodonośny
czwartorzędowy występuje w utworach piaszczystych i Ŝwirowych na głębokości
2 – 30 m i wydajność 10-30 m3/h.

Gmina połoŜona jest w obrębie południowej części tzw. basenu sarmackiego, struktury
geologicznej i wodnej o charakterze jeziornym (jeziorne środowisko sedymentacyjne), które
ukształtowało się w schyłkowym okresie środkowego miocenu (sarmat). Basen sarmacki
stanowi waŜny zbiornik wód podziemnych w ośrodku porowym, obejmujący swoim
zasięgiem połączone hydraulicznie struktury trzeciorzędowe sarmatu i czwartorzędowe
plejstocenu i holocenu, a zaliczany do tzw. Głównych Zbiorników Wód Podziemnych
(GZWP nr 332 Subniecka kędzierzyńsko-głubczycka).

Główne zbiorniki wód podziemnych to struktury geologiczne zasobne w wodę, które
stanowią lub mogą stanowić w przyszłości strategiczne zasoby wód podziemnych do
zaopatrzenia ludności i podstawowych gałęzi gospodarki, wymagających wody wysokiej
jakości. Zgodnie z umownymi kryteriami wydzielania, ze względu na wysoką jakość wód,
zasobność i potencjalną produktywność, GZWP stanowią najcenniejsze fragmenty jednostek
hydrostrukturalnych i systemów wodonośnych, wymagające szczególnej ochrony stanu
chemicznego i ilościowego wód podziemnych oraz kontroli zarządzania zasobami,

29 | S t r o n a

OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE GMINY CISEK - AKTUALIZACJA

z zachowaniem priorytetu dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spoŜycia i zaspokojenia
niezbędnych potrzeb gospodarczych.

Główne zbiorniki wód podziemnych charakteryzują się następującymi parametrami:
wydajność potencjalna otworu studziennego powyŜej 70 m3/godz., wydajność ujęcia powyŜej
10 000 m3/dobę, przewodność powyŜej 10 m2/godz., a woda nadaje się do zaopatrzenia
ludności w stanie surowym lub po jej ewentualnym prostym uzdatnieniu za pomocą
stosowanych obecnie i uzasadnionych ekonomicznie technologii.

GZWP 332 Subniecka kędzierzyńsko-głubczycka rozciąga się na rozległym obszarze
wzdłuŜ doliny Odry, od gminy Pietrowice Wielkie (powiat raciborski) na południu, poprzez
Kuźnię Raciborską, Bierawę, Kędzierzyn-Koźle, Zdzieszowice, aŜ po Strzeleczki. Całkowita
powierzchnia zbiornika wynosi ok. 461,1 km2 (pierwotnie wg Kleczkowskiego 1 350 km2).
Na obszarze gminy Cisek zbiornik przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie doliny Odry,
zbliŜonym obszarowo do przebiegu obwałowań przeciwpowodziowych (granice obszaru nie
mają jednak Ŝadnego związku z zasięgiem zalewów powodziowych i przebiegiem wałów !).
Subniecka zawiera jeden zbiornik załoŜony w piaszczystych utworach trzeciorzędowych
łączących się z czwartorzędowym poziomem dolin kopalnych, tworząc wspólny zbiornik wód
podziemnych. Piaszczyste utwory wodonośne sarmatu o miąŜszości 15 – 30 m są od góry
izolowane ilasto-piaszczystymi utworami trzeciorzędowymi. W centrum spągowy poziom
doliny kopalnej o miąŜszości utworów piaszczysto-Ŝwirowych 5-30 m jest od góry izolowany
glinami czwartorzędowymi, w których zdarzają się okna hydrogeologiczne (podatne na
wnikanie zanieczyszczeń z powierzchni ziemi).

Zbiornik od powierzchni przykryty jest warstwą osadów czwartorzędowych
o zróŜnicowanej przepuszczalności. Zasilanie zbiornika odbywa się poprzez bezpośrednią
infiltrację wód opadowych i wód powierzchniowych w strefach wychodni. Istotną rolę w jego
zasilaniu odgrywa wypełniona osadami czwartorzędowymi, Ŝwirowo-piaszczystymi, kopalna
rynna erozyjna Kędzierzyn-Rudy, na obszarze której następuje kontakt hydrauliczny
pomiędzy spągowymi warstwami rynny z poziomem stropowym zbiornika sarmackiego.
Rynna ta, przebiegając z kierunku południowo-wschodniego w kierunku północnozachodnim, wkracza wzdłuŜ doliny Odry na teren gminy Cisek w jej części północnej (na
północ od Kobylic), gdzie łączy się z doliną kopalną Odry.
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Układ i struktura warstw geologicznych nie są korzystne dla zalegania i zasilania wód
podziemnych na obszarze gminy. Słaba przepuszczalność osadów czwartorzędowych i brak
zatrzymywania wody w spągu czwartorzędu w południowo-zachodniej części gminy, średnie
warunki przepuszczalności i lepsze warunki zasilania warstw głębszych oraz zatrzymywanie
części wód w warstwach czwartorzędowych północno-wschodniej części gminy powodują
podział gminy na strefę występowania i braku występowania wód podziemnych w osadach
czwartorzędu. ZróŜnicowaniu temu odpowiada układ głównych, uŜytkowych poziomów
wodonośnych. W obszarze połoŜonym na wysoczyźnie lessowej oraz w północno-wschodniej
części gminy główny poziom wodonośny występuję w obrębie struktur czwartorzędu,
w części centralnej i wschodniej, pokrywającej się z doliną Odry, główny poziom wodonośny
załoŜony jest w obrębie struktur trzeciorzędowych.

Obszary występowania wód podziemnych dających moŜliwość zaopatrzenia w wodę
lokalnych ujęć wody czwartorzędowych rozciąga się na północ od linii Kobylice –
Landzmierz – Cisek – Roszowicki Las – Roszowice – Przewóz – Miejsce Odrzańskie. Obszar
gminy połoŜony na zachód, pokrywający się PłaskowyŜem Głubczyckim zasilany jest
wodami trzeciorzędowymi.

Wody czwartorzędowe ujmowane są z głębokości do 30 m przede wszystkim w rejonie
wsi Miejsce Odrzańskie, Podlesie, Dzielnica i Przewóz, ujęciami o wydajności jednostkowej
5–30 m3/h, natomiast w rejonie Kobylic dostępne są na głębokościach do 50 m i wydajności
ujęć 10-50 m3/h. Wody trzeciorzędowe eksploatowane w rejonie wsi Roszowice, Roszowicki
Las, Sukowice i Cisek moŜliwe są do wydobycia z głębokości 50-80 m, z wydajnością 20-50
m3/h, natomiast w północnej części Ciska i na obszarze Landzmierza z głębokości 80-120 m,
z wydajnością 30-200 m3/h. W rejonie Steblowa, Nieznaszyna, Łanów i BłaŜejowic wody
trzeciorzędowe ujmowane mogą być z głębokości 50-80 m, przy wydajności 20-50 m3/h.

3.1.1.5.3. Wody gruntowe.

Podstawowe znaczenie dla oceny przydatności terenów do zagospodarowania na
obszarze gminy Cisek ma poziom wód gruntowych związany z utworami czwartorzędowymi
w obszarze doliny Odry i dopływów bocznych.
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Wody gruntowe najgłębiej występują na obszarze wsi połoŜonych w obrębie
PłaskowyŜu Głubczyckiego. Głębokość zalegania wód gruntowych wynosi tam poniŜej 10 m,
a duŜa miąŜszość nieprzepuszczalnego lub trudnoprzepuszczalnego nadkładu (do kilkunastu
metrów) skutecznie izoluje je przed przenikaniem zanieczyszczeń z powierzchni ziemi.

Na terenie dolin rzecznych zwierciadło wód gruntowych w osadach rzecznych
utrzymują się płytko, od 1 do 3 m ppt. i mają charakter swobodny, w miejscach występowania
zwartych pokryw madowych ma charakter lekko napięty. Wody, z uwagi na zmienną
przepuszczalność podłoŜa w okresie opadowym stagnują na powierzchni terenu, tworząc
lokalne podmokłości i zastoiska wodne. Wody cechuje znaczna dynamika przemieszczania
pionowego i poziomego, związek hydrauliczny z wodami powierzchniowymi i podatność na
zanieczyszczenia. UniemoŜliwia to ich wykorzystanie dla celów gospodarczych i rolnych.

Na podstawie materiałów archiwalnych na mapie warunków wodnych wydzielone
strefy zalegania zwierciadła wód podziemnych, mające istotne znaczenie dla przydatności
gruntów na cele budowlane (rys. nr 5):
− wody gruntowe < 1 m ppt.; poziom wodonośny wykształcony w piaskach, Ŝwirach
i mułkach holoceńskiej terasy zalewowej, o swobodnym zwierciadle z moŜliwością
okresowego występowania wody na powierzchni terenu, strefa niekorzystna dla
lokalizacji zabudowy, wskazana dla lokalizacji łąk i pastwisk
− wody gruntowe 1 – 2 m ppt; poziom wodonośny wykształcony w piaskach, Ŝwirach
i mułkach holoceńskiej terasy zalewowej; zwierciadło wody na ogół swobodne,
lokalnie lekko napięte w obrębie występowania mady rzecznej; strefa niewskazana
dla lokalizacji zabudowy, wskazana dla lokalizacji łąk, pastwisk i roślin,
wymagających dobrych warunków nawodnienia
− wody gruntowe 2 – 5 m ppt.; poziom wodonośny wykształcony w piaskach,
Ŝwirach i mułkach holoceńskiej terasy zalewowej wyŜszej, zwierciadło wód
o charakterze lekko napiętym; strefa wskazana dla lokalizacji zabudowy i upraw
rolnych
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− woda gruntowa 5 – 10 m ppt.; poziom wodonośny wykształcony w obrębie
nadzalewowych teras plejstoceńskich i dolnych partii wysoczyzny lessowej
PłaskowyŜu Głubczyckiego; warunki w strefie korzystne dla lokalizacji zabudowy
i upraw roślin wymagających ograniczonego dostępu do wody
− wody gruntowe 10 – 20 m ppt.; poziom wodonośny wykształcony w piaskach
i Ŝwirach, lokalnie przewarstwiony glinami zwałowymi lub pylastymi lessami;
zwierciadło wód na ogół napięte; strefa korzystna dla upraw rolnych o mniejszych
wymaganiach wodnych
− wody gruntowe > 20 m ppt.; poziom wodonośny występuje w obrębie pyłów
lessowych oraz trzeciorzędowych iłów z przewarstwieniami piaszczystymi;
zwierciadło wód o charakterze napiętym; strefa korzystna dla upraw rolnych
o mniejszych wymaganiach wodnych

3.1.1.6. Warunki glebowe.
Gleby, ich rozmieszczenie, jakość i urodzajność zaleŜą od szeregu czynników
biotycznych i abiotycznych, w szczególności litologii utworów, z których została utworzona,
morfologii terenu, warunków klimatycznych, stosunków powietrzno-wodnych, szaty roślinnej
i działalności człowieka.

Gleby gminy Cisek ukształtowane zostały w wyniku procesów glacjalnych
i peryglacjalnych zlodowaceń plejstoceńskich (w szczególności stadiału odrzańskiego
zlodowacenia środkowopolskiego i zlodowacenia północnopolskiego) oraz procesów
fluwialnych w okresie zlodowacenia północnopolskiego i w holocenie. ZaleŜność rodzajów
gleb od budowy geologicznej, litologii i morfologii jest wyraźnie widoczna na terenie gminy,
gdzie rodzaje gleb są wyraźnie zróŜnicowane i dostosowane do głównych jednostek
morfologicznych.

Południowo-zachodnia część gminy, połoŜona w obrębie PłaskowyŜu Głubczyckiego
cechuje się występowaniem urodzajnych gleb lessowych i lessopodobnych oraz brunatnych,
które uwzględniając warunki bonitacyjne, agroklimatyczne, wodne, rzeźbę terenu
i przydatność rolniczą decydują, Ŝe gmina Cisek w tej części zalicza się do obszarów
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o najwyŜszej jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Z kolei obszar gminy połoŜony
w dolinie Odry, zbudowany z utworów aluwialnych, piaszczysto-gliniastych naniesionych
przez

wody,

podlegający

cyklicznym

zalewom

powodziowym

charakteryzuje

się

występowaniem gleb o gorszych właściwościach produkcyjnych i występowaniem gleb mniej
Ŝyznych – mad, gleb brunatnych, czarnoziemów, bielic i gleb bagiennych.

Gleby gminy Cisek stanowią cenny zasób środowiskowy, który stanowi, wobec braku
rozwiniętego przemysłu, praktycznie jedyny potencjał rozwojowy.

3.1.1.6.1. Typy gleb.
Na obszarze gminy wyróŜnia się gleby powstałe w wyniku procesów autogenicznych
(w typie gleb brunatnoziemnych, bielicoziemnych, czarnoziemnych), semihydrogenicznych
(w typie czarnych ziem, gleb glejowych), hydrogenicznych (w typie gleb torfowych, torfowomułowych) oraz napływowych (w typie mad).

Tab. 5. Charakterystyka typologiczna gleb gminy Cisek.
Symbol
Typ
Podtyp
Charakterystyka
gleby
A
Gleby
Gleby bielicowe
Gleby wytworzone z osadów piaszczystych, Ŝwirowobielicowe
piaszczystych, ubogie w próchnicę i składniki pokarmowe;
silnie zakwaszone, zaliczają się do III klasy. Na terenie
gminy w większych kompleksach występują w środkowozachodniej części gminy, pomiędzy Steblowem i
Steblowem-ul. Byczynicką. Udział w strukturze gleb – ok.
4%.
B
Gleby
Brunatne właściwe
Gleby powstały z glin, piasków gliniastych i z utworów
brunatne
brunatne zakwaszone
pyłowych róŜnego pochodzenia, o charakterystycznie
wykształconym profilu glebowym; naleŜą generalnie do
gleb Ŝyznych. Pod względem bonitacyjnym zaliczają się
do II i III klasy. Na terenie gminy występują na obszarze
PłaskowyŜu Głubczyckiego w południowo-zachodniej
części gminy (sołectwa Sukowice, Steblów, Nieznaszyn,
Roszowice, Dzielnica, Łany, BłaŜejowice, Miejsce
Odrzańskie. Udział w strukturze gleb – ok. 30%.
C
Czarnozie Czarnoziemy
Bardzo Ŝyzne i Ŝyzne gleby o głębokim, ciemnym
my
właściwe
poziomie próchniczym, wytworzone najczęściej na
Czarnoziemy
lessach, pyłach lessopodobnych lub glinach, lub w wyniku
deluwialne,
spłukiwania stokowego. Pod względem bonitacyjnym
Czarnoziemy
zaliczane są do I i II klasy. Na terenie gminy występują na
zdegradowane
niewielkich powierzchniach w rejonie Dzielnicy, Podlesia
i Miejsca Odrzańskiego. Udział w strukturze gleb – ok.
2%.
D
Czarne
Czarne ziemie
Gleby Ŝyzne, pobagienne, wytworzone w procesach
ziemie
zdegradowane
darniowo-glejowych z piasków gliniastych, glin, iłów lub
pyłów, w warunkach nadmiernego oddziaływania
zwierciadła wód gruntowych lub utrudnionego
przesiąkania wód opadowych. Pod względem
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F

Mady

Mady rzeczne
Mady glejowe

E

Gleby
torfowomułowe

Torfowe,
torfowo-mułowe

G

Gleby
opadowo
- glejowe

Gleby glejowe

bonitacyjnym zaliczane są do II i III klasy. Na terenie
gminy występują w południowo-zachodniej części gminy,
na obszarze sołectwa Nieznaszyn, Łany i Dzielnica. Udział
w strukturze gleb – ok. 6%.
Gleby napływowe, powstałymi w wyniku naniesienia
materiału niesionego i akumulowanego przez wody w
obrębie dolin rzecznych, charakteryzujące się
naprzemianległym ułoŜeniu warstw o róŜnym składzie
granulometrycznym. W zaleŜności od typu występują jako
mady lekkie, średnie i cięŜkie. Pod względem
bonitacyjnym zaliczają się do III, IV i V klasy gruntów
ornych i III, IV klasy uŜytków zielonych. Na terenie gminy
występują w dolinie Odry, stanowiąc dominujący typ
glebowy. Udział w strukturze gleb – ok. 57%.
Bardzo Ŝyzne, bagienne gleby organiczne, tworzące się w
ramach procesów bagiennych( gromadzenie się materii
organicznej w środowisku wodnym lub z wysokim
poziomem wód gruntowych, w miejscach o utrudnionym
odpływie wód lub wskutek jej opadania na dno zbiorników
wodnych w postaci mułu). Pod względem bonitacyjnym
zaliczają się do III, IV klasy uŜytków zielonych. Na terenie
gminy występują punktowo pomiędzy Podlesiem i
Miejscem Odrzańskim, na pd. Od Ciska i na północnyzachód od Sukowic. Udział w strukturze gleb – ok. 0,7%.
Gleby mineralne lub mineralno-organiczne o bardzo
róŜnym uziarnieniu, okresowo lub stale bardzo silnie
uwilgotnione z powodu płytko zalegającego zwierciadła
wód gruntowych. Pod względem bonitacyjnym zaliczają
się do IV, V klasy gruntów ornych. Na terenie gminy
występują na zachód od Łanów. Udział w strukturze gleb –
ok. 0,3%.

Rozmieszczenie typologiczne gleb przedstawiono na rys. nr 6.

3.1.1.6.2. Bonitacja gruntów.

Powierzchnia uŜytków rolnych w gminie wynosi ok. 6375 ha, z czego na grunty orne
przypada 5267 ha, a na uŜytki zielone 1108 ha. Pod względem bonitacyjnym na terenie gminy
dominują grunty zaliczane do gleb dobrej i średniej jakości - II, III i IV klasy bonitacyjnej.
Grunty zaliczane do I klasy bonitacyjnej występują śladowo na gruntach sołectw Landzmierz
i Sukowice (do 0,04% uŜytków rolnych). Grunty zaliczane do II klasy bonitacyjnej zajmują
znaczne powierzchnie (ok. 15,47% uŜytków rolnych) w południowo-zachodniej części gminy,
na rozległych powierzchniach gleb brunatnych sołectw BłaŜejowice, Dzielnica, Łany,
Nieznaszyn, Steblów, Podlesie, Miejsce Odrzańskie, Roszowice.

Grunty III klasy bonitacyjnej (IIIa i IIIb) stanowią dominującą klasę bonitacyjną
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w gminie (ok. 44,71% uŜytków rolnych) i rozpowszechnione są w dolinie Odry. Występują
przede wszystkim w sołectwach Podlesie, Łany, Miejsce Odrzańskie, Steblów, Sukowice,
Roszowicki Las, Cisek, BłaŜejowice, Kobylice, Dzielnica i Nieznaszyn. Nieznacznie ustępują
im grunty zaliczane do IV klasy bonitacyjnej, które zajmują łącznie ok. 34,00% uŜytków
rolnych w gminie. Dominują w dolinie Odry, w szczególności w sołectwach Roszowice,
Przewóz, Landzmierz, Roszowicki Las, Sukowice, Kobylice, Cisek, Miejsce Odrzańskie.
Grunty najsłabsze, V (ok. 4,78% uŜytków rolnych) i VI (ok. 1,0% uŜytków rolnych) klasy
bonitacyjnej w największych ilościach występują w sołectwach Kobylice, Landzmierz,
Przewóz, Roszowice i Podlesie.
Tab. 6. Powierzchnia uŜytków rolnych wg klas bonitacyjnych.
Lp.

Powierzchnia uŜytków rolnych wg klas bonitacyjnych

Sołectwo
I

II

III

IV

V

VI

1

BłaŜejowice

-

103,089

186,085

35,991

7,808

0,617

2

Cisek

-

1,905

222,307

185,611

29,429

17,027

3

Dzielnica

-

74,926

75,667

16,644

5,528

0,218

4

Kobylice

-

19,450

123,920

154,324

51,899

10,603

5

Landzmierz

0,023

7,783

154,359

240,483

14,450

4,591

6

Łany

-

367,483

390,820

86,524

32,700

11,334

7

Miejsce

-

40,567

276,186

161,312

10,972

4,637

Odrzańskie
8

Nieznaszyn

-

123,435

97,297

5,807

0,285

-

9

Podlesie

-

45,468

164,468

43,815

1,454

2,091

10

Przewóz

-

-

165,765

268,735

51,582

2,562

11

Roszowice

-

42,741

127,750

355,799

61,872

8,900

12

Roszowicki Las

-

-

293,243

327,406

26,872

2,001

13

Steblów

-

137,950

379,505

109,891

3,962

-

14

Sukowice

2,248

21,396

243,617

175,323

5,700

0,100

Razem

2,271

986,193

2850,200

2167,665

304,513

64,671

0,04

15,47

44,71

34,00

4,78

1,00

Razem [%]

Źródło: opracowanie własne na podstawie Zestawienia klasouŜytków w obrębach w gminie Cisek wg stanu na 07.11.2017 r.,
Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu.

Rozmieszczenie gleb wg klas bonitacyjnych przedstawiono na szkicu bonitacyjnym
gruntów rys. 7. Charakterystykę gruntów przedstawiono w tab. 7.
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Tab. 7. Charakterystyka bonitacyjna gruntów na obszarze gminy Cisek.
Klasa
Charakterystyka
GRUNTY ORNE
I

najlepsze gleby orne, połoŜone w dobrych warunkach fizjograficznych; łatwe do uprawy,
o dobrych właściwościach powietrzno-wodnych, zasobne w składniki odŜywcze i
próchnicę, przepuszczalne i przewiewne, dające wysokie i pewne plony; zaliczają się do
1 kompleksu, przydatności rolniczej; w gminie obejmują głównie czarnoziemy i gleby
brunatne; zajmują poniŜej 0,5 % powierzchni gruntów ornych

II

gleby o nieznacznie gorszych warunkach wodnych, lub, z uwagi na warunki
fizjograficzne, nieco trudniejsze do uprawy, zasobne w składniki odŜywcze i próchnicę,
przepuszczalne i przewiewne, plony wysokie, ale mniej pewne; zaliczają się do 1
kompleksu przydatności rolniczej; w gminie obejmują głównie gleby brunatne właściwe i
wyługowane, czarnoziemy; zajmują ok. 17,2 % powierzchni gruntów ornych

IIIa

Gleby dobre, o gorszych, szczególnie wodnych właściwościach fizycznych i
chemicznych, trudniejsze do uprawy, mniej zasobne w składniki odŜywcze i próchnicę, o
gorszych warunkach przepuszczalności i przewiewności; plony uzaleŜnione od poziomu
agrotechniki, nawoŜenia i warunków atmosferycznych; zaliczają się do 2, 4 i 8
kompleksu przydatności rolniczej; w gminie obejmują głównie gleby brunatne,
czarnoziemne,czarne ziemie, mady; zajmują ok. 23,5 % powierzchni gruntów ornych

IIIb

Gleby średniodobre, o gorszych, szczególnie wodnych właściwościach fizycznych i
chemicznych, okresowo za suche lub za mokre, mniej przepuszczalne i trudniejsze do
uprawy od IIIa, w sprzyjających warunkach atmosferycznych i wysokiej agrotechnice
mogą dawać duŜe plony zbóŜ i roślin przemysłowych; zaliczają się do 2, 3, 4 i 8
kompleksu przydatności rolniczej; w gminie obejmują głównie gleby brunatne, czarne
ziemie, mady; zajmują ok. 20,5 % powierzchni gruntów ornych

IVa

Gleby średniej jakości, o mniejszych moŜliwościach doboru upraw niŜ w klasie III, o
zróŜnicowanej zasobności, przewiewności i łatwości uprawy; naleŜą do 3, 4, 5, 8 i 9
kompleksu przydatności rolniczej; w gminie obejmują mady, czarne ziemie, brunatne,
zajmują ok. 21,0 % powierzchni gruntów ornych

IVb

Gleby średniej jakości, zbyt cięŜkie, o niewłaściwych stosunkach powietrzno-wodnych w
okresach wilgotnych i suchych, o mniejszych moŜliwościach doboru upraw niŜ w klasie
IVa, generalnie wskazane do melioracji; naleŜą głównie do 3, 5, 6, 8 i 9 kompleksu
przydatności rolniczej; zaliczają się do nich mady na Ŝwirach i piaskach gliniastych i
pylastych, oglejone czarne ziemie i gleby glejowe, zajmują ok. 12,1 % powierzchni
gruntów ornych

V

Gleby słabe, ubogie w składniki odŜywcze i próchnicę, o niewłaściwych stosunkach
wodnych, nadmiernie przepuszczalne, mało urodzajne; naleŜą tutaj gleby bielicowe z
piasków gliniastych, podmokłe czarne ziemie, bardzo płytkie i cięŜkie oglejone mady,
płytkie gleby torfowe i murszowe; zaliczają się do 6, 7, 8, 9 kompleksu przydatności
rolniczej, zajmują ok. 11,6 % gruntów ornych

VI

Gleby najsłabsze, zbyt przepuszczalne, zawsze za suche lub za mokre, trudne do
wykorzystania rolniczego; gleby bielicowe wytworzone z piasków luźnych i słabo
gliniastych oraz najgorsze mady, gleby bielicowe piaszczyste i podmokłe; obejmują 7 i 9
kompleks przydatności rolniczej, zajmują poniŜej 1 % powierzchni gruntów ornych

UśYTKI ZIELONE
II

NaleŜą tu trwałe uŜytki zielone na glebach mineralnych i mineralno-torfowych, zasobne w
próchnicę, przewiewne i przepuszczalne, zasobne w składniki pokarmowe; łąki trójkośne,
zajmują powierzchnię 1,6 % uŜytków zielonych

III

NaleŜą tu trwałe uŜytki zielone na glebach mineralnych i mineralno-torfowych, okresowe
za sucha lub za wilgotne, o gorszych warunkach fizyczno-chemicznych i zasobowych;
łąki dwukośne, zajmują powierzchnię 47,6 % uŜytków zielonych
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IV

NaleŜą tu trwałe uŜytki zielone na glebach mineralnych i mułowo-torfowych
murszowych, okresowe za sucha lub za wilgotne, o gorszych warunkach fizycznochemicznych i zasobowych; łąki jednokośne, zajmują powierzchnię 42,3 % uŜytków
zielonych

V

NaleŜą tu trwałe uŜytki zielone na glebach mineralnych zbyt suchych lub zbyt wilgotnych,
ubogie w składniki mineralne, gleby mułowo-torfowe przesuszone oraz mułowo-torfowe i
torfowe podtapiane; porastać je moŜe uboga roślinność turzycowo-trawiasta; łąki
jednokośne, zajmują powierzchnię 6,8 % uŜytków zielonych

VI

NaleŜą tu uŜytki zielone na gruntach mineralnych i torfowych, stale podtapianych;
zajmowana powierzchnia nie przekracza 1,7 % powierzchni uŜytków zielonych

3.1.1.6.3. Przydatność rolnicza gleb.

Jednymi z podstawowych elementów pozwalających określić predyspozycje rolnicze
obszaru są kompleksy przydatności rolniczej. Kryteria definiujące kompleksy opierają się na
właściwościach profilu glebowego takich jak struktura, zdolność retencjonowania wody
i głębokość poziomu wody gruntowej, zawartość materii organicznej oraz inne cechy
decydujące o produktywności. Ponadto warunki klimatyczne gleby, połoŜenie i rzeźba terenu,
układ stosunków wilgotnościowych. Kompleksy przydatności rolniczej gleb moŜna
klasyfikować zatem jako typy siedliskowe przestrzeni rolniczej odzwierciedlające naturalną
urodzajność gleb i ich przydatność dla upraw o róŜnym wymaganiach.

Podstawowe jednostki siedlisk glebowych wydzielone zostały na podstawie mapy
kompleksów przydatności rolniczej gleb, a ich charakterystyka, usytuowanie w powiązaniu
z innym cechami środowiska (rzeźba, budowa geologiczna, warunki wodne) przedstawiono
na szkicu kompleksów przydatności gleb - rys. 8.
Tab. 8. Kompleksy przydatności rolniczej gleb na obszarze gminy Cisek.
Symbol
kompleksu

Kompleks
gruntów ornych

Kompleksy pszenne
1
pszenny, bardzo dobry,
2
dobry,
3
zdegradowany

Kompleksy Ŝytnie
4
Ŝytni bardzo dobry,
5
dobry,
6
słaby,
7
bardzo słaby (Ŝytnio-

Klasa
bonitacyjna

Charakterystyka

I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb

obejmują gleby generalnie zasobne w składniki pokarmowe, o
głębokim poziomie próchniczym, przewaŜającej dobrej
strukturze, przepuszczalności, przewiewności i stosunkach
powietrzno-wodnych; na ogół łatwe do uprawy, zapewniające
generalnie wysokie plony; występują w obrębie wzgórz
lessowych PłaskowyŜu Głubczyckiego, spotykane są równieŜ
w obrębie tarasy zalewowej rz. Odry; zróŜnicowane pod
względem bonitacyjnym, zajmują ok. 57,8 % pow. gruntów
ornych gminy

IIIa
IIIb
IVa
Ivb

obejmują gleby od lekkich do średniocięŜkich, o róŜnym
poziomie urodzajności – od bardzo urodzajnych do słabo
urodzajnych; w skład kompleksu wchodzą gleby wytworzone
z piasków lekkich, słabogliniastych i gliniastych, zalegających
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łubinowy)

Kompleksy Ŝytnio-ziemniaczane
8
zboŜowo-pastewny
mocny,
9
zboŜowo-pastewny
słaby,
12
zboŜowo-pastewny
górski
UŜytki zielone
1z
bardzo dobre i dobre,
2z
średnie,
3z
słabe i bardzo słabe

V
VI

na ogół na zwięźlejszych lub Ŝwirowych podłoŜach w dolinie
Odry; gleby posiadają generalnie dobrze wykształcony profil
próchniczy oraz zróŜnicowane stosunki powietrzno-wodne;
zajmują ok. 9,4 % pow. gruntów ornych gminy

IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI

obejmują gleby od lekkich mineralnych z piasków po gleby
średnio zwięzłe i cięŜkie, z reguły okresowo nadmiernie
wilgotne w okresach mokrych, przesuszone w okresach
suchych, na ogół zasobne w składniki pokarmowe; zajmują w
większości terasy zalewowe i nadzalewowe rzeki Odry (mada
rzeczna); zajmują ok. 32,8 % pow. gruntów ornych gminy

II
III
IV
V
VI

uŜytki zielone na glebach mineralnych, mułowo-torfowych,
torfowych i murszowych, o zróŜnicowanych stosunkach
wodnych, od bardzo dobrych do złych, stale wilgotnych lub
suchych; łąki o zróŜnicowanej wydajności od 1 do 3 kośnych,
pastwiska pozwalające na zróŜnicowaną krotność spasania
bydła; zajmują ok. 2,1 % pow. uŜytków zielonych gminy;
zdecydowana dominacja uŜytków średnich, dwukośnych,
które zajmują ok. 90,8 % powierzchni uŜytków zielonych
gminy

3.1.1.6.4. Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeń produkcyjnej gleb.

Na podstawie wskaźnika jakości i przydatności rolniczej gleb, rzeźby terenu, warunków
agroklimatycznych, warunków wodnych, bonitacji i przydatności rolniczej gleb – określony
został tzw. wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej gruntów]. Wskaźnik ten
umoŜliwia obiektywny, ilościowy pomiar produktywności siedlisk glebowych [kompleksów]
i dobrze charakteryzuje potencjał urodzajności gleby. Wartość powyŜszego wskaźnika dla
gruntów ornych waha się od 18 dla najmniej urodzajnych gleb górskich do 95 dla gleb
najbardziej urodzajnych, tak zwanego kompleksu pszennego bardzo dobrego.

Warunki agroklimatyczne są korzystne – wskaźnik ten dla gminy Cisek wynosi 11,8 [w
skali 15-punktowej]. Wskaźnik rzeźby terenu [skala 10-punktowa] wynosi aŜ 7,4 pkt gdyŜ
w gminie dominuje rzeźba płaskorówninna (ok. 50% UR), korzystna dla produkcji rolnej,
rzeźba niskofalista występuje na ok. 25% UR, rzeźba falista i pagórkowata występuje na ok.
23% UR, a wzgórzowa na ok. 1% UR. Wskaźnik oceny warunków wodnych [skala 10punktowa] wynosi 8,4 pkt, co pozwala wnioskować, iŜ warunki wodne są bardzo korzystne
(ok. 54% optymalnie uwilgoconych, 33,8% okresowo podmokłe, 11,3% nadmiernie
przesuszone, stale za suche lub stale za wilgotne 0,9%). Średni wskaźnik jakości
i przydatności gleb dla gminy Cisek wynosi 67,3 pkt, co pozwala stwierdzić, Ŝe warunki
glebowe są korzystne dla produkcji rolnej.
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Ogólny wskaźnik waloryzacyjny przestrzeni produkcyjnej dla gminy Cisek wynosi 88,7
pkt, co lokuje gminę na 16 pozycji w województwie, nieznacznie powyŜej średniej (średnia
dla województwa 87,2 pkt), co wskazuje na bardzo duŜe moŜliwości produkcji i rozwoju
rolnictwa. Najlepsze warunki produkcyjne stwierdza się na obszarze sołectwa Nieznaszyn
(107,8 pkt), Dzielnica (101,5 pkt), Łany (98,1 pkt), Steblów (96,7 pkt) i BłaŜejowice (95,7
pkt). Warunki nieznacznie gorsze występują na terenie sołectwa Podlesie (89,7 pkt),
Sukowice (89,3 pkt) i Miejsce Odrzańskie (88,8 pkt). Warunki najgorsze, poniŜej średniej
wojewódzkiej występują w sołectwie Roszowice (77,7 pkt), Przewóz (77,8 pkt), Kobylice
(80,9 pkt), Cisek (83,3 pkt), Landzmierz (83,4 pkt) i Roszowicki Las (83,7 pkt).

W związku z powyŜszym naleŜy stwierdzić, Ŝe gmina Cisek zalicza się do obszarów
o najwyŜszych walorach przestrzeni rolniczej, w których potencjał rozwojowy opierać się
powinien na produkcji i przetwórstwie rolnym wysokiej intensywności.

3.1.1.7. Warunki klimatyczne i topoklimatyczne.

3.1.1.7.1. Regionalizacja klimatyczna.

Gmina Cisek wg podziałów regionalnych Polski zaproponowanych przez róŜnych
autorów, połoŜona jest w obrębie następujących regionów klimatycznych:
-

wg podziału na dzielnice klimatyczne E. Romera – w dzielnicy klimatycznej
podgórskich nizin i kotlin,

-

wg regionalizacji pluwiotermicznej A. Schmuck – w regionie najcieplejszym
nadodrzańskim,

-

wg regionalizacji rolniczo – klimatycznej R. Gumińskiego – w dzielnicy podsudeckiej,

-

wg regionalizacji W. Okołowicza – w regionie nadodrzańskim, z przewagą wpływów
oceanicznych,

-

wg regionalizacji W. Wiszniewskiego – w regionie lubusko – dolnośląskim,

-

wg regionalizacji klimatycznej A. Wosia – w XXV regionie dolnośląskim
południowym.

Generalnie, jest to obszar o przewadze wpływów oceanicznych z okresowo
występującymi wpływami kontynentalnymi, co odpowiada za łagodnym przebiegiem zjawisk
klimatycznych. Klimat ten cechuje się najłagodniejszymi na terenie Polski warunkami,
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przejawiającymi się najkorzystniejszymi warunkami termicznymi w zakresie temperatur
średniomiesięcznych i rocznych, niskimi amplitudami temperatur, krótkim okresem trwania
pokrywy śniegowej, najdłuŜszym okresem wegetacyjnym, średnią wysokością i korzystnym
rozkładem opadów atmosferycznych, przewagą trwania pory ciepłej, letniej w stosunku do
pory chłodnej, zimowej. Ukształtowanie terenu gminy powoduje, Ŝe klimat wysoczyzny róŜni
się nieznacznie niekorzystnie w stosunku do obszarów połoŜonych w obrębie doliny Odry,
a zaznacza się większy wpływ terenów górskich i większe ochłodzenie.

4.1.1.7.2. Charakterystyka elementów meteorologicznych.

Z uwagi na brak stacji synoptycznych na terenie gminy Cisek, wszystkie charakterystyki
poszczególnych

parametrów

meteorologicznych

oparte

zostały

na

pomiarach

przeprowadzonych na najbliŜszej stacji – w Zakrzowie (gm. Polska Cerekiew).

4.1.1.7.2.1.

Warunki termiczne.

Pod względem termicznym okolice Ciska zaliczają się do najcieplejszych w kraju.
Świadczą o tym zarówno wartości średniomiesięczne, ekstremalne jak równieŜ częstotliwość
występowania dni przymrozkowych, mroźnych, a przede wszystkim dni gorących, powyŜej
25 0C. Wpływ na korzystne warunki klimatyczne ma ubogi udział szaty roślinnej, co
zapewnia łatwy dostęp ciepłego powietrza napływającego z kierunku zachodniego, jak i od
pobliskiej Bramy Morawskiej, ograniczając jednocześnie dopływ chłodniejszych mas
kontynentalnych. Obszar wysoczyznowy cechujący się zanikiem wpływów oceanicznych,
a większym wpływem terenów górskich, charakteryzuje się niŜszymi temperaturami
w okresie chłodnym i całorocznym, co prowadzi do większego wychłodzenia. Skutkuje to
skróceniem okresu wegetacyjnego i niŜszą temperaturą średnioroczną, późniejszym
nadejściem i skróceniem pory ciepłej na rzecz wydłuŜenia pory chłodniejszej.

Średnia roczna temperatura powietrza zaobserwowana w latach 1961 – 1980 na
posterunku meteorologicznym w Zakrzowie wynosi 8.6 0C, najcieplejszym miesiącem jest
lipiec, z temperaturą 18.5 0C, najzimniejszym miesiącem jest styczeń, z temperaturą średnią –
- 2.4 0C. Długość okresu bezprzymrozkowego wynosi do 180 dni w ciągu roku. Dni
przymrozkowe występujące praktycznie od listopada do maja występują średnio przez ok. 96,
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dni mroźne przez ok. 42, z tego ok. 21 dni zalicza się do bardzo mroźnych. Dni gorących
z temperaturą powyŜej 25 0C jest ok. 27 w ciągu roku.

Łagodność klimatu w rejonie Ciska znajduje swoje odzwierciedlenie w termicznych
porach roku i długość okresu wegetacyjnego, który wynosi w dolinie Odry ok. 220 - 224 dni,
na PłaskowyŜu Głubczyckim 205 – 210 dni. Zima z temperaturami poniŜej 0 0C jest porą
krótką i łagodną (do 51 dni), rozpoczynającą się w średnio w okolicy 7 grudnia (najwcześniej
1.11, najpóźniej 4.02), okres przedwiośnia z temperaturami 0 – 5 0C rozpoczyna się w średnio
w okolicy 2 marca (najwcześniej 3.01, najpóźniej 28.03), wiosna właściwa z temperaturami
średnimi powietrza 5 – 10 0C rozpoczyna się znacznym wzrostem temperatury w okolicy 26
marca (najwcześniej 4.03, najpóźniej 10.04), przedlecie ze średnimi temperaturami powietrza
10 - 15 0C rozpoczyna się w okolicy 29 kwietnia (najwcześniej 5.04, najpóźniej 18.05). Lato
właściwe o długości ok. 100 dni, charakteryzujące się temperaturami powietrza > 15 0C
rozpoczyna się w okolicy 5 czerwca (najwcześniej 16.05, najpóźniej 4.07.), cechując się
wysokimi temperaturami dobowymi powyŜej 20 0C w okresie lipca i sierpnia. Okres polecia
ze średnimi temperaturami powietrza 15 - 10 0C rozpoczyna się w okolicy 7 września
(najwcześniej 19.08, najpóźniej 3.10.), okres jesienny, długi i bardzo ciepły, ze średnimi
temperaturami powietrza 10 - 5 0C rozpoczyna się w okolicy 14 października (najwcześniej
22.09, najpóźniej 29.10.), a okres przedzimia ze średnimi temperaturami powietrza 5 - 0 0C
rozpoczyna się w okolicy 13 listopada (najwcześniej 18.10, najpóźniej 29.11.).

4.1.1.7.2.2.

Zachmurzenie i nasłonecznienie.

W przebiegu rocznym wielkość zachmurzenia wykazuje sezonowe zróŜnicowanie.
Średnioroczna (1961 – 1980) wartość zachmurzenia wynosi (w skali 10 stopniowej) 6.5, przy
czym w okresie jesiennym (listopad) przypada maksymalna wartość zjawiska – 7.5, okresem
o najmniejszym zachmurzeniu jest okres schyłku lata i wczesnej jesieni (sierpień, wrzesień),
gdy średnie zachmurzenie osiąga wartość 5.6 do 5.7.

Związana z zachmurzeniem liczba dni pogodnych, o zachmurzeniu poniŜej 20 %
powierzchni nieba wynosi 41,6 w skali roku, przy czym największa liczba dni pogodnych
występuje w okresie lata i wczesnej jesieni (wrzesień – 5.0 dni), wartość najmniejsza
w okresie jesiennym i zimowym (listopad – 2.1 dnia, styczeń – 2.4 dnia). Liczba dni
pochmurnych, o zachmurzeniu powyŜej 80 % powierzchni nieba wynosi 140 dni, przy czym
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największa ilość dni pochmurnych przypada na porę zimową (styczeń 15.9 dnia), najmniejsza
w okresie letnim (sierpień i wrzesień 7.8 dnia).

W konsekwencji, roczna suma usłonecznienia na terenie gminy osiąga 1400 – 1450
godz., co stanowi średnio 3.9 – 4.0 h w ciągu doby, przy czym na półrocze ciepłe (kwiecień –
wrzesień) przypada ok. 70% sumy usłonecznienia. Maksimum przypada na okres
wczesnoletni (czerwiec 200 godz.), minimum na okres zimowy (grudzień 29.6 godz.).

4.1.1.7.2.3.

Warunki wilgotnościowe.

Wilgotność względna powietrza w rejonie Ozimka osiąga wartość ok. 79 % i nie
odbiega zasadniczo od wartości charakterystycznej dla województwa. Maksymalna amplituda
wilgotności wynosi 12 % (grudzień 86 % - kwiecień 74 %). Minimum wilgotności przypada
na okres wiosenno – letni (marzec – sierpień), oscylując w granicach 74 – 78 %, wartości
maksymalne obejmują porę chłodniejszą, osiągając wartości 80 – 86 %.

Wilgotność względna będąca funkcją pręŜności pary wodnej i temperatury róŜnicowana
jest przez czynniki lokalne (głębokość wody gruntowej, pokrycie szatą roślinną, rzeźba
terenu) i osiąga wartości najwyŜsze w zagłębieniach i dolinach, wartości najniŜsze na
terenach płaskich i wyniesionych.

Elementem nierozerwalnie związanym z parametrem wilgotności jest zamglenie.
Na terenie gminy zjawisko to rejestrowane jest przez ok. 56 dni w ciągu roku i związane są
bądź to z napływem (adwekcją) chłodnego powietrza, bądź to z wypromieniowaniem
(radiacją) ciepła z powierzchni ziemi. Zjawisko wykazuje lokalne zróŜnicowanie przestrzenne
i sezonowe – zwiększona częstotliwość przypada na miesiące jesienno – zimowe (wrzesień –
luty), z występowaniem generalnie na terenach obniŜeń dolinnych i płytkiego zalegania wód
gruntowych.

Mgły lokalne, radiacyjne występują na małych obszarach okresowo, w porze wieczornej
i porannej, zanikając w okresie przedpołudniowym i południowym.
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4.1.1.7.2.4.

Warunki wietrzne.

Układ wiatru w okolicach Ciska wykazuje związek z ogólna cyrkulacją atmosferyczną.
Gmina (jak i cała Polska) połoŜona jest w strefie cyrkulacji zachodniej. W ciągu roku
zaznacza się dominacja wiatrów z kierunku północno–zachodniego i zachodniego (łącznie ok.
31.6 % czasu w roku), oraz kierunków południowych (łącznie 29,6 % czasu w roku). Wiatry
wiejące z kierunków północnych i wschodnich są zjawiskiem stosunkowo rzadkim,
występując przez ok. 19.0 % czasu w roku. Udział cisz atmosferycznych osiąga 19.8 % czasu
w roku.

Średnia prędkość wiatru w okresie rocznym wynosi ok. 2.3 m/s, osiągając wartość
maksymalną w okresie zimowym (listopad, grudzień, styczeń 3.0 m/s), a minimalną w okresie
letnim (sierpień 2.0 m/s). Generalnie moŜna stwierdzić, Ŝe prędkość wiatrów w okresie
rocznym jest wyrównana, a amplituda prędkości nie przekracza 1.0 m/s. Wiatry
o największych

prędkościach

charakterystyczne

są

dla

kierunków

zachodnich

i południowych, wiatry najsłabsze związane są z wiatrami z kierunków wschodnich.

4.1.1.7.2.5.

Opady atmosferyczne.

Średnia roczna suma opadów atmosferycznych w okolicach Ciska (posterunek opadowy
Zakrzów) w okresie obserwacyjnym 1961 – 1980 wynosiła ok. 690 mm, utrzymując się
minimalnie poniŜej średniej dla województwa (692 mm), ale nieznacznie powyŜej wartości
charakterystycznych dla centralnej części Polski (550 – 600 mm). Pora mokra, o największej
ilości opadów atmosferycznych przypada na okres ciepły, pokrywający się z okresem
wegetacyjnym V – VIII (350 mm), z obserwowanym maksimum w lipcu (102 mm), pora
sucha, o najmniejszej sumie opadów przypada na okres zimowy i wczesnojesienny XII – IV
(194 mm), z minimum w lutym i marcu (34 mm). Maksymalne dobowe wartości opadów
przypadają na sierpień (60.3 mm), minima dobowe występują w marcu (17.5 mm).

Opad śnieŜny występuje przez ok. 37.5 dni w roku, długość występowania pokrywy
śnieŜnej wynosi ok. 53 dni w roku, przy średniej grubości 10 – 15 cm (wartość maksymalna
odnotowana została w 1963 r. – 53 cm). Liczba dni burzowych wynosi ok. 13 i jest niŜsza niŜ
na pozostałych terenach województwa (od 10 w rejonie Korfantowa do 24 w rejonie Opola).
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4.1.1.7.2.6.

Warunki dla rolnictwa.

Gmina Cisek cechuje się korzystnymi warunkami klimatycznymi dla rolnictwa
i gorszymi warunkami dla osadnictwa. Zasadniczy wpływ na to ma dolina Odry, która
koncentruje spływ mas wychłodzonego powietrza z terenu PłaskowyŜu Głubczyckiego,
a które, w połączeniu ze zwiększoną wilgotnością wywołują występowanie inwersji
termicznych i częste zaleganie mgieł w porach chłodniejszych, wieczorami i rankami.
Szczególnie niekorzystne warunki dla rozwoju rolnictwa i osadnictwa występują na zboczach
i stokach terenu eksponowanych na północ, północny-wschód i północny-zachód,
cechującymi się gorszymi warunkami nasłonecznienia, niŜszymi temperaturami minimalnymi
oraz silnym uwilgoceniem w czasie inwersyjnych układów termicznych.

4.1.1.7.2.7. Klimat lokalny – topoklimat.

Klimat lokalny kształtowany jest przez zespół warunków naturalnych, obejmujących
m.in. rzeźbę terenu, pokrycie terenu, głębokość wód gruntowych, ilość i wielkość cieków
wodnych, rodzaj gruntów.

Stosunkowo urozmaicona rzeźba terenu (PłaskowyŜ Głubczycki i dolina Odry),
zróŜnicowanie hipsometryczne, niewielki udział terenów leśnych, duŜy udział terenów wód
otwartych powoduje, Ŝe na terenie opracowania występują warunki pozwalające na
wydzielenie obszarów zróŜnicowanych pod względem klimatu lokalnego.

Generalnie, obszar opracowania, połoŜony w większości w dolinie rzecznej, o płytkim
zaleganiu

wód

gruntowych

odznacza

się

małokorzystnym

układem

termiczno

-

wilgotnościowym i przeciętnymi warunkami solarnymi. Ten typ klimatu lokalnego
charakterystyczny jest dla znacznej części terenu gminy. Obszary o rzeźbie negatywnej,
dolinnej i przydolinnej, z uwagi na obecność wody płynącej i płytkie występowanie wód
gruntowych i podmokłości terenowych cechują się niekorzystnymi warunkami klimatu
lokalnego, przejawiającymi się większą amplitudą temperatur dobowych, inwersyjnością
termiczną,

zaleganiem

chłodnego

powietrza,

zwiększoną

częstotliwością

zamgleń

i przymrozków.
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Obszary o rzeźbie pozytywnej, wyniesione ponad zalewowe poziomy dolinne,
w szczególności połoŜone w obrębie PłaskowyŜu Głubczyckiego, poza obszarami ciasnych,
wąskich dolin rzecznych i stromych stoków eksponowanych w kierunku północnym, cechują
się

dobrymi

warunkami

i przewietrzaniem.

W

solarnymi

obrębie

i

termicznymi,

wąskich

dolin

korzystnym

zwiększa

się

nasłonecznieniem

prawdopodobieństwo

występowania zastoisk chłodnego powietrza, zamgleń i inwersji termicznych.

Istotne znaczenie dla lokalnych warunków klimatycznych terenów zabudowanych wsi
ma koncentracja zanieczyszczeń powietrza, w szczególności wskutek niskiej emisji
zanieczyszczeń z lokalnych instalacji grzewczych, układu komunikacyjnego i transferów
z otoczenia zewnętrznego. W wyniku utrudnionych warunków przewietrzania i rozpraszania
zanieczyszczeń występuje lokalne pogorszenie warunków higieniczno–sanitarnych. PołoŜenie
w dolinie Odry, pełniącej funkcję ciągu wentylacyjnego gminy i w strefie krawędziowej
PłaskowyŜu Głubczyckiego, wzdłuŜ której zachodzą spływy powietrza do doliny, zjawisko
smogu pomniejsza, ale nie eliminuje.

Analiza warunków klimatu lokalnego pozwala na wydzielenie na obszarze opracowania
obszarów o zróŜnicowanym klimacie lokalnym, w róŜnym stopniu ograniczających
moŜliwości zagospodarowania terenu. Obejmują one:
− obszary prawie płaskie i lekko faliste, wyniesione ponad dna dolin rzecznych,
o warunkach korzystnych dla zabudowy; moŜliwość lokalnych niedoborów wód
w glebie, dobrze nasłonecznione i przewietrzane
− obszary

zboczy

dolinnych

o

duŜej

lokalnej

zmienności

warunków

mikroklimatycznych, wynikających z ekspozycji w kierunkach S, SW i SE (warunki
najkorzystniejsze o najlepszym nasłonecznieniu) i w kierunkach N, NE i NW
(warunki mniej korzystne, o gorszych warunkach nasłonecznienia)
− obszary teras rzecznych Odry, o zmiennych warunkach zalegania wody gruntowej
(od 2,0 – 5,0 m ppt.); z uwagi na okresowe zaleganie wychłodzonego,
zawilgoconego powietrza i lokalne inwersje termiczne w strefie przyziemnej mniej
korzystne dla rozwoju osadnictwa
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− obszary wilgotnych obniŜeń terenowych i terasy zalewowej (w obrębie międzywala
powodziowego); z uwagi na płytkie zaleganie wód < 2 m ppt. cechują się okresowo
zwiększoną częstotliwością zalegania chłodnego powietrza i zamgleń
− obszary wąskich dolin rzecznych naraŜone na występowanie zastoisk chłodnego
powietrza, zwiększoną ilość zamgleń i inwersji termicznych; lokalne rynny spływu
powietrza

Warunki klimatu lokalnego charakterystyczne dla wymienionych grup terenów
podlegają lokalnym modyfikacjom, związanymi z antropogeniczną działalnością człowieka.
Obszary te obejmują w szczególności:

-

tereny obrzeŜa zbiorników wodnych, cechujące się zwiększoną wilgotnością
względną i bezwzględną (do 10 – 20 %), częstszymi zamgleniami oraz moŜliwością
występowania

lokalnych

ruchów

mas

powietrznych

(bryza

jeziorna);

charakterystyczne jest obniŜenie dobowej i rocznej (amplitudy temperatury powietrza
(do 1 – 2 0 C); warunki bioklimatyczne niekorzystne dla stałego zamieszkania,

-

tereny zwartej zabudowy wiejskiej, cechujące się zwiększonym udziałem powierzchni
sztucznych, o podwyŜszonej akumulacji ciepła; z uwagi na indywidualny sposób
ogrzewania, w okresach późnojesiennych i zimowych występuje lokalne pogorszenie
jakości higieniczno - sanitarnej powietrza (zjawisko smogu), dodatkowo pogłębiane
przez stałe oddziaływanie kompleksu przemysłowego Kędzierzyna-Koźla (stałe
przekroczenia PM10, PM2,5, benzenu i BaP.

Rozmieszczenie

obszarów

występowania

scharakteryzowanych

typów

klimatu

lokalnego przedstawiono na Mapie lokalnych warunków klimatycznych (rys. nr 9).
3.1.1.7. Charakterystyka szaty roślinnej i fauny.

Gmina Cisek wg podziału geobotanicznego Polski połoŜona jest w obrębie państwa
Holarktyki, obszaru euro-syberyjskiego, działu bałtyckiego, poddziału pasa kotlin
podgórskich, okręgu Niziny Śląskiej, podokręgu Kotliny Raciborskiej (część połoŜona
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w dolinie Odry) i podokręgu PłaskowyŜu Głubczyckiego (obszar wysoczyzny).

Potencjalną roślinność naturalną wg W., A., i J. Matuszkiewiczów na obszarze gminy
stanowią:
-

w obrębie współczesnej doliny Odry niŜowe nadrzeczne łęgi jesionowo-wiązowe
w strefie zalewów epizodycznych (Ficario-Ulmetum typicum),

-

w obrębie dopływów bocznych Ciska i Dzialnicy łęgi olszowe i jesionowo-olszowe
(Ficario-Ulmetum Alnetum),

-

na pozostałym obszarze doliny Odry w części centralnej gminy roślinność potencjalną
stanowią grądy środkowoeuropejskie (Galio-Carpinetum) w odmianie małopolskiej,
forma wyŜynna, seria Ŝyzna,

-

w południowej i południowo-zachodniej części gminy grądy środkowoeuropejskie
(Galio-Carpinetum) w odmianie małopolskiej, forma wyŜynna, seria uboga.

Gmina Cisek w porównaniu z innymi obszarami województwa nie wyróŜnia się
wysokimi walorami przyrodniczymi. PołoŜenie, uwarunkowania naturalne i rozwój
osadnictwa spowodował, Ŝe obszar ten od czasów historycznych był przedmiotem penetracji
ludzkiej i intensywnego wykorzystywania dla celów gospodarczych, w szczególności
rolnictwa. Większość terenu gminy została przekształcona antropogenicznie i odlesiona,
prowadząc do silnej degradacji ekosystemów, szczególnie leśnych i łąkowych. W efekcie
tylko na niewielkich obszarach pozostały fragmenty obszarów leśnych i nieleśnych, łąkowopastwiskowych. Z tego powodu zróŜnicowanie biologiczne gminy jest niewielkie.

3.1.1.7.1. Rośliny chronione i cenne obszary florystyczne.

Na obszarze gminy Cisek udokumentowano występowanie kilkunastu cennych
gatunków roślin, z których część podlega ochronie prawnej ścisłej lub częściowej, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 9 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r., poz. 1409). Część z nich znalazła się w „Czerwonej
Księdze roślin zagroŜonych w województwie opolskim”.
Tab. 9. Stanowiska roślin chronionych i cennych na terenie gminy Cisek.
Lp.
1

Nazwa gatunku
Lilia złotogłów Lilium martagon

Status ochronny
Ochrona ścisła

Lokalizacja
Oddział leśny 303i
(kilkanaście osobników) i 303h
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(kilkaset osobników)
Oddział leśny 303i (kilkaset
osobników) i 303h (kilka
tysięcy osobników)
Oddział leśny 303i i 303h (do
kilkuset osobników)
Łąki nadodrzańskie od ul.
Biadaczów w Landzmierzu,
przez Landzmierz do Ciska; na
łąkach na zachód od Ciska
Łąki k. Landzmierza, „Łąki
Sukowickie” między
Długomiłowicami a
Sukowicami
Starorzecze Odry k. Ciska

2

ŚnieŜyczka przebiśnieg Galanthus nivalis

Ochrona częściowa

3

Czosnek niedźwiedzi Allium ursinum

Ochrona częściowa

4

Zimowit wiosenny Colchicium autumnale

Ochrona częściowa

5

Pierwiosnka wyniosła Primula elatior

Ochrona częściowa

6

Grzybień biały Nymphaea alba

Ochrona częściowa

7

Konwalia majowa Convallaria majalis

Nie podlega ochronie *

8

Bluszcz pospolity Hadera helix

Nie podlega ochronie *

9

Śniadek baldaszkowaty Ornithogalum ubellatum

Nie podlega ochronie *

10

Zawilec gajowy Anemone nemorosa

Nie podlega ochronie

11

Zawilec Ŝółty Anemone ranunculoides

Nie podlega ochronie

12

Zdrojówka rutewkowata Isopyrum thalictroides

Nie podlega ochronie

13

Kokorycz pełna Corydalis salida

Nie podlega ochronie

14

Kokorycz pusta Corydalis cava

Nie podlega ochronie

15

Kokoryczka
multiflorum

16

Łuskiewnik róŜowy Lathraea squamaria

Nie podlega ochronie

Oddział leśny 303h (kilkaset
osobników) i pozostałe płaty
lasu
Oddział leśny 303h i 303i (od
kilkudziesięciu do kilkuset
osobników), kompleks
„Dąbrowa” w Miejscu
Odrzańskim
Oddział leśny 303h i 303i (od
kilkudziesięciu do kilkuset
osobników), kompleks
„Dąbrowa” w Miejscu
Odrzańskim
Oddział leśny 303h i 303i (od
kilkudziesięciu do kilkuset
osobników)
Oddział leśny 303i (do kilkuset
osobników)
Oddział leśny 303h i 303i (od
kilkudziesięciu do kilkuset
osobników), kompleks
„Dąbrowa” w Miejscu
Odrzańskim
Oddział leśny 303h i 303i

17

GrąŜel Ŝółty Nuphar lutea

Nie podlega ochronie

Starorzecze Odry k. Ciska

wielokwiatowa

Polygonatum

Nie podlega ochronie

Oddział 303h (kilkaset
osobników)
Oddział leśny 303i, kompleks
„Dąbrowa” w Miejscu
Odrzańskim (pojedyncze
okazy)
Łąki na północ od Kobylic

* nie podlega ochronie od 2014 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 9 października 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r., poz. 1409)

Większość cennych gatunków roślin zlokalizowana jest na 3 obszarach, skupiających
cenne pod względem gatunkowym zbiorowiska roślinne, reprezentowane przez rzadkie
gatunki występujące na Opolszczyźnie. Są to:
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•

Kompleks leśny 303 h o powierzchni 0,66 h
Zespół leśny występujący w oddziale 303 h. Są to zespoły związku Carpinion betuli

z klasy Querco-Fagetea. NaleŜą tu wielogatunkowe lasy liściaste występujące na glebach
gliniastych, świeŜych lub średnio wilgotnych. Jest to grupa zespołów o bardzo szerokim
zasięgu geograficznym, wykazujące wyraźne zróŜnicowanie ekologiczne i geograficzne
w zaleŜności od panującego klimatu i właściwości gleby. W kompleksie leśnym
dominującym gatunkiem drzew jest grab pospolity (Carpinus betulus), szacowany na
podstawie danych z Nadleśnictwa Kędzierzyn-Koźle na 70 lat. Na obrzeŜach remizy znajdują
się następujące gatunki drzew: dąb szypułkowaty (Quercus robur), kruszyna pospolita
(Frangula alnus), w podszycie bez czarny (Sambucus nigra) oraz śliwa tarnina (Prunus
spinosa). Jednak osobliwością tego oddziału leśnego są gatunki runa leśnego: śnieŜyczka
przebiśnieg (Galanthus nivalis), czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum), konwalia majowa
(Convallaria majalis), zawilec gajowy (Anemone nemorosa), zawilec Ŝółty (Anemone
ranunculoides), lilia złotogłów (Lilium martagon), złoć Ŝółta (Gagea lutea) i kokorycz pełna
(Corydalis solida). W zmienionym krajobrazie typowo rolniczym, takie kompleksy stają się
zacisznym schronieniem dla zwierzyny drobnej i ptaków zamieszkujących te tereny. Z uwagi
na cenne gatunki roślin zasiedlające tą remizę śródpolną zaleca się podjąć środki mające na
względzie zachowanie tego cennego zbiorowiska roślinnego przed zniszczeniem lub
przekształceniem biocenozy.
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Rys. 9. Rozmieszczenie gatunków roślin na podstawie Inwentaryzacji przyrodniczej i faunistycznej gminy
Cisek. Kruk Ł., 2010 r.

•

Kompleks leśny 303 i o powierzchni 4,89 h
Kompleks leśny charakterystyczny dla typu lasu zaliczanego do Carpinion betuli

z klasy Querco-Fagetea) do niedawna były u nas zaliczane do jednego szeroko ujętego
Querco-Carpinetum

medioeuropaeum

s.l.

Obszar

wykazuje

pod

względem

fitosocjologicznym charakterystyczne płaty dla roślinności typowej dla grądu. Co jest
niezmiernie cenne w jakŜe małym pokryciu lasów w gminie Cisek.
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Rys. 10. Rozmieszczenie gatunków roślin na podstawie Inwentaryzacji przyrodniczej i faunistycznej gminy
Cisek. Kruk Ł., 2010 r.

Gatunki grądowe w tym oddziale wykazują typowość dla tego zespołu leśnego,
są gatunkami charakterystycznymi dla takiego siedliska leśnego i ma charakterystyczny dla
niego skład florystyczny. Gatunkiem panującym jest przede wszystkim grab (Carpinus
betulus). Znaczną rolę odgrywają tutaj: dąb szypułkowy (Quercus robur), lipa (Tilia cordata),
klony (Acer pseudoplatanus, A. platanoides, A. campestre), oraz jest kilka osobników wiązu
(Ulmus), zwłaszcza wiąz szypułkowy (U. laevis).

Runo osiąga duŜy stopień pokrycia (60—80%) i składa się z licznych gatunków. Mchy
w składzie runa reprezentowane są dość skąpo. Bujność runa uzaleŜniona jest przede
wszystkim od stopnia wilgotności podłoŜa. Największą osobliwością tego oddziału jest
kokorycz pusta mająca tylko jedno stanowisko na tym terenie i najbliŜsze jest w rezerwacie
Kokorycz pod Tułowicami. Na obszarze występuje kilkuset okazów Lilii złotogłów w tym
kompleksie. Ponadto z rzadkich i chronionych gatunków występuje tutaj czosnek niedźwiedzi
(kilkaset okazów), zawilec gajowy, zawilec Ŝółty, śnieŜyczka przebiśnieg, kokorycz pełna,
kokoryczka wielkokwiatowa i jeden okaz bluszczu pospolitego, który ma ponad 100 lat.
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Oddział ten jest szczególnie cenny ze względu na gatunki chronione zasiedlające ten
teren, nie występują nigdzie indziej.
•

Kompleks „Dąbrowa” Miejsce Odrzańskie

Jest to typowy grąd wysoki rosnący na zboczu z ciekawym wąwozem lessowym
wyŜłobionym przez spływającą z pól uprawnych wodę. Wąwóz ciągnie się przez 40 m, po
obu stronach występują wąskie przejście z 4 metrowymi ścianami lessu. Skład gatunkowy
drzewostanów jest bogaty i w róŜnych płatach róŜnorodny. Zmienność wywołana jest
działalnością gospodarczą człowieka, w wyniku której wycinano w drzewostanie bardziej
cenione gatunki, a pozostawiano inne, mniej cenione, bądź jest wynikiem przewagi
gatunków Ŝywotniejszych nad słabszymi przy odnawianiu lasu. Dominującymi gatunkami
drzew jest dąb szypułkowy (Quercus robur) z 12 okazami, klon jawor, klon zwyczajny
i grab zwyczajny. Warstwa krzewów bogata, lecz nie osiągająca duŜego zwarcia z powodu
cienistości lasu. Zwykle tworzą ją: leszczyna pospolita (Corylus avellana), trzmielina
brodawkowata (Euonymus verrucosus) oraz podrosty lip, grabu, klonu i dębów. Na
drzewach pnie się bluszcz pospolity z kilkoma osobnikami powyŜej 100 - 150 lat.

Rys. 11. Rozmieszczenie gatunków roślin na podstawie Inwentaryzacji przyrodniczej i faunistycznej gminy
Cisek. Kruk Ł., 2010 r.
53 | S t r o n a

OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE GMINY CISEK - AKTUALIZACJA

Gatunkami runa nadającymi grądom charakterystyczny wygląd są gatunki Ŝyznych
gleb liściastych, a więc spotykane równieŜ w łęgach i buczynach, takie jak: gajowiec Ŝółty
(Galeobdolon luteurri), podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria, bodziszek
cuchnący (Geranium robertianum), miodunka ćma (Pulmonaria obscura), prostownica
rozpierzchła (Milium effusum), turzyca leśna (Carex sylvatica), niecierpek pospolity
(Impatiens nolitangere), czyściec leśny (Stachys sylvatica), narecznica samcza (Dryopteris
filix-mas), groszek wiosenny (Lathyrus vernus), gruszyczka okrąglolistna (Pirola
rutundifolia).

3.1.1.7.2. Ekosystemy leśne.

Gmina Cisek, z uwagi na uwarunkowania naturalne i rozwój cywilizacyjny, cechuje się
bardzo niskim wskaźnikiem lesistości, który wynosi 1 % powierzchni gminy ogółem (ok. 70
ha). Na terenie gminy w zasadzie nie występują większe kompleksy leśne, mają one charakter
niewielkich płatów leśnych bądź zagajników. Większe płaty leśne występują w południowej
i zachodniej części gminy na terenach sołectw Sukowice, Steblów, Miejsce Odrzańskie, Łany
i BłaŜejowice.

Niewielkie płaty leśne są pozostałościami po grądach nadodrzańskich i świetlistych
dąbrowach, a w dolinie Odry, w strefie zalewów powodziowych lasów łęgowych,
w miejscach podmokłych olsu.

Naturalne

siedliska

leśne

reprezentowane

były

przez

grądy

w

obszarze

wysoczyznowym i w centralnej części gminy, w obrębie teras nadzalewowych, natomiast
w obrębie doliny Odry, szczególnie w jej częściach podlegających zalewom wykształciły się
łęgi, głównie wierzbowe i jesionowo-wierzbowe. Aktualne typy siedliskowe lasów
administrowanych przez ALP reprezentowane są przez lasy mieszane świeŜe, lasy mieszane
wilgotne, lasy wilgotne i lasy świeŜe. W obrębie współczesnych zalewów powodziowych
zespoły leśne, oprócz zadrzewień łęgowych praktycznie nie występują.
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Pod względem administracyjnym lasy gminy zarządzane są przez Nadleśnictwo
Kędzierzyn-Koźle w części północnej (na linii Landzmierz – Dębowa) i Nadleśnictwo Rudy
Raciborskie na pozostałym obszarze.

Z uwagi na połoŜenie gminy w strefie zalewów powodziowych i w bezpośrednim
sąsiedztwie zakładów przemysłowych branŜy chemicznej, praktycznie wszystkie drzewostany
podlegające administracji państwowej pełnią funkcje ochronne (w przypadku lasów
prywatnych i podlegających AWRSP na ogół pełnią funkcję gospodarczą):
-

glebochronne (lasy na gruntach sołectwa BłaŜejowice, wchodzące w skład obszaru
chronionego krajobrazu Wronin-Maciowakrze),

-

klimatyczne (lasy na gruntach sołectwa BłaŜejowice, wchodzące w skład obszaru
chronionego krajobrazu Wronin-Maciowakrze),

-

ochronne w granicach i w otoczeniu miasta Kędzierzyn-Koźle (lasy na gruntach
Sukowic i na gruntach sołectwa BłaŜejowice).

W składzie gatunkowym lasów na terenie PłaskowyŜu występują graby, dęby,
modrzewie, jawory, buki, świerki, brzozy, lipa, w podszycie obok młodych podrostów
gatunków tworzących drzewostany występuje bez czarny, bez koralowy, głóg, czeremcha
zwyczajna, kruszyna pospolita, jarząb pospolity, leszczyna, śliwa tarnina. W składzie
gatunkowym lasów na terenie dolinnym występują grab, brzoza, dąb, topola, wierzba,
w podszycie obok młodych podrostów gatunków tworzących drzewostany występuje bez
czarny, bez koralowy, głóg, czeremcha zwyczajna, kruszyna pospolita, śliwa tarnina, olsza
szara, jarzębina. W runie leśnym występują ziarnopłon wiosenny, kokorycz pusta, kokorycz
pełna, malina właściwa, jeŜyna, pokrzywa zwyczajna, niecierpek pospolity, bodziszek
cuchnący, podagrycznik pospolity, narecznica samcza, wrzos zwyczajny, liczne gatunki traw,
mchów, porostów i grzybów oraz opisane powyŜej chronione gatunki runa leśnego.
3.1.1.7.3. Ekosystemy nieleśne.
3.1.1.7.3.1. Ekosystemy łąkowe.
Obszary łąkowo-pastwiskowe gminy Cisek w strukturze uŜytkowania stanowią ok. 15,5
% powierzchni gruntów rolnych, co znacząco (ok. 180%) przekracza średnią województwa
(ok. 8,7% UR). Udział terenów łąkowych jest wynikiem lokalnych predyspozycji naturalnych
i utrwalonej historycznie dominacji funkcji Ŝywicielskiej, rolniczej, nad innymi sposobami
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uŜytkowania terenu. Wyraźna dominacja głównej formy morfologicznej, doliny Odry,
stosunkowo

płytkie

zaleganie

wód

podziemnych,

cyklicznie

występujące

zalewy

powodziowe, osadzające piaski, mułki i pyły powoduje, Ŝe warunki naturalne sprzyjają
rozwojowi ekosystemów łąkowych i pastwiskowych. DuŜy udział ekosystemów łąkowopastwiskowych w strukturze gruntów jest zbieŜny z ich duŜą wartością gospodarczą,
w małym zaś stopniu z ich niewielką wartością przyrodniczą. Pod tym względem ekosystemy
łąkowe gminy Cisek, od wielu lat silnie przekształcane przez gospodarkę człowieka, mają
lokalne znaczenie w kształtowaniu bioróŜnorodności silnie przekształconego środowiska i nie
posiadają większego znaczenia dla przyrody gminy, powiatu i województwa.

Obszar doliny Odry o zróŜnicowanych warunkach wilgotnościowych to obszar
występowania seminaturalnych i antropogenicznych zbiorowisk Ŝyznych i kośnych łąk
z klasy Molinio- Arrhenatheretea.

Najbogatszymi gatunkowo, a zarazem najmniejszymi obszarowo i najszybciej
znikającymi z krajobrazu typami łąk są zalewowe łąki wilgotne rzędu Molinietalia, które
w sposób naturalny dominowały w szerokiej dolinie Odry. Aktualnie, wskutek przekształceń
antropogenicznych na obszarze gminy (ostatnio wskutek mechanicznego zniszczenia
powierzchni związanych z budową obwałowań przeciwpowodziowych Odry i Ciska) nie
spotyka się wielkoprzestrzennych łąk wilgotnych, tworzących zwarte ciągi przestrzenne.
Niewielkie powierzchniowo kadłubowe fitocenozy tych łąk tworzone przez pospolite łąki
wyczyńcowe Alopecuretum pratensis i łąki przejściowe między łąkami świeŜymi
i wilgotnymi, antropogenicznie przekształcone, spotkać moŜna w obrębie niskopołoŜonych
teras zalewowych, szczególnie w strefie starorzeczy Odry pomiędzy Landzmierzem-ul.
Biadaczów a Ciskiem, jak i na rozległym obszarze w okolicach Roszowic. Łąki
przekształcone stwierdza się równieŜ w okolicach Sukowic, Podlesia, Przewozu, Miejsca
Odrzańskiego.

Na obszarze gminy dominują łąki świeŜe rzędu Arrhenatheretalia, głównie łąki
owsicowe Lolio-Cynosuretum, słuŜące najczęściej jako jednokośne łąki lub pastwiska.
Najczęściej jednak występują zbiorowiska łąkowe kadłubowe, ubogie pod względem
florystycznym, które zajmują największe powierzchnie. Ich cechą charakterystyczną jest brak
występowania wielkoprzestrzennych struktur przestrzenno-przyrodniczych, rozdrobnienie
poszczególnych ekosystemów oraz występowanie w mozaice z terenami pastwiskowymi,
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gruntami ornymi w pełnej uprawie i terenami zabudowanymi. Powiązanie z intensywnym
nawoŜeniem gruntów ornych, uŜytkowaniem kośnym lub pastwiskowym, prowadzi
do znacznego uproszczenia składu gatunkowego flory i fauny, a w konsekwencji do obniŜenia
ich wartości przyrodniczej.

3.1.1.7.3.2. Ekosystemy wodne.
Gmina Cisek, mimo swojego połoŜenia w dolinie Odry, jest uboga w ekosystemy
wodne wód stojących. Większość ekosystemów związana jest ze starorzeczami,
występującymi we wschodniej części gminy od Landzmierza-ul. Biadaczów, przez
Landzmierz, Cisek, aŜ po Przewóz i Podlesie. Silna antropopresja (ostatnio związana
z budową wałów przeciwpowodziowych) powoduje stopniowy spadek ich wartości
przyrodniczej, a nawet fizyczny zanik.

Do największych sztucznych zbiorników wodnych zaliczyć naleŜy zbiorniki utworzone
na bazie wyrobisk po eksploatacji Ŝwirów, po obydwu stronach drogi wojewódzkiej nr 410
Koźle – Stare Koźle w Kobylicach. Młody wiek zbiorników nie pozwolił na wykształcenie
pełnych biocenoz charakterystycznych dla stojących wód powierzchniowych, jednak po
stronie północnej zaznacza się powolne wykształcanie zbiorowisk szuwarowych z szuwarem
trzciny pospolitej Phragmitetum australis oraz zespołem manny mielec Glycerietum
maximae. W podobny sposób wykształciły się zbiorowiska szuwarowe na zbiorniku wodnym
nad rzeką Golka/Koźlanka, w północno-zachodniej części gminy. Bliskie sąsiedztwo siedzib
ludzkich i rekreacyjne wykorzystanie zbiorników powoduje, Ŝe wartość przyrodnicza
ekosystemów wodnych jest obniŜona.
Zbiorowiska szuwarowe zostały dobrze wykształcone w obrębie starorzecza k. Ciska,
gdzie obok szuwaru trzciny pospolitej i manny mielec, na powierzchni wody spotyka się
roślinność pływającą z grzybieniem białym Nymphaea alba i grąŜelem Ŝółtym Nuphar lutea.
Ekosystemy wód płynących (Odra, Cisek, Dzielnica, Golka/Koźlanka) są w duŜym
stopniu uregulowane i w większości zatraciły naturalny charakter, dlatego teŜ tylko na
niewielkich fragmentach spotyka się tam zbiorowiska szuwarowe trzciny pospolitej
Phragmitetum australis.

W strefie przykorytowej Odry występująca mozaika pól uprawnych, łąk i pastwisk
praktycznie wypełnia całą przestrzeń międzywala, pozostawiając niewielkie fragmenty,
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bezpośrednio przyległe do koryta dla zadrzewień łęgowych, topolowo-wierzbowych
i lokalnych, punktowych zakrzaczeń.

Obszar międzywala powodziowego rzeki stanowi obszar naturalnego korytarza
ekologicznego, w obrębie którego, obok lokalnych przestanków pośrednich (tzw. stepping
stones), funkcjonują przestrzenie otwarte, umoŜliwiające przemieszczanie się lokalnych
populacji fauny i flory.

3.1.1.7.3.3. Ekosystemy pól otwartych - agrocenozy.
Na terenie gminy, ze względu na dominujące w strukturze przestrzennej grunty orne,
intensywnie uŜytkowane rolniczo, ukształtowały się charakterystyczne dla nich agrocenozy
pól uprawnych. W ich obrębie jako zbiorowiska panujące ukształtowały się zbiorowiska
segetalne, czyli chwastów towarzyszących uprawom rolnym z klasy Stellarietea mediae. Są to
zarówno

zbiorowiska

chwastów

towarzyszące

uprawom

roślin

zboŜowych

(rząd

Centauretalia cyani) jak i okopowych (rząd Polygono-Chenopodietalia). Ze względu na
intensywną gospodarkę rolną na tym terenie zbiorowiska roślin segetalnych wykształcają się
zazwyczaj w formie kadłubowej, zuboŜałej pod względem florystycznym. Wśród nich
charakterystyczny jest zespół maka piaskowego Papaveretum argemones oraz zespół wyki
czteronasiennej Vicietum tetraspermae. Zbiorowiska upraw okopowych reprezentujące
acidofilny związek Panico-Setarion wykształcają się rzadziej i naleŜą do zespołu chwastnicy
jednostronnej i włośnicy sinej Echinochloo-Setarietum.

Pozostałe zbiorowiska roślinne o charakterze antropogenicznym, ruderalnym z klas
Stellarietea mediae, Artemisietea vulgaris i Epilobietea angustifolii są na tym terenie bogato
reprezentowane. Zbiorowiska te związane są z terenami zmienionymi przez człowieka, tj.
terenami zabudowanymi, okrajkami, drogami i miejscami wydeptywanymi. W zbiorowiskach
tych brak jest gatunków rzadkich i chronionych.

3.1.1.7.3.4. Zadrzewienia przydroŜne i potencjalne pomniki przyrody.
Na obszarze siedlisk rolnych gminy, a takŜe na obrzeŜach miedz, podcięć terenowych,
na skarpach, wzdłuŜ dróg transportu rolnego i dróg jezdnych występują lokalnie pasy lub
niewielkie kępy zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych, będące wynikiem postępującej

58 | S t r o n a

OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE GMINY CISEK - AKTUALIZACJA

sukcesji naturalnej lub kontrolowanych nasadzeń. W wielu przypadkach zadrzewienia te mają
charakter alei jedno lub dwustronnych, szpalerów, innych zadrzewień liniowych lub
pojedynczych stanowisk.

Struktury te tworzone są przez róŜne gatunki drzew (np. dąb szypułkowy, brzozę
brodawkowatą, klon polny, gruszę pospolitą, wierzbę wiciową, lipę drobnolistną, czereśnię)
i krzewów (dziką róŜę, głóg jednoszyjkowy, bez czarny, bez koralowy, śliwę tarninę), które
z uwagi na formę, liczebność, wiek, wysokość, połoŜenie w przestrzeni i pełnione funkcje
ekosystemowe stanowią cenne okazy, wymagające ochrony przed ingerencją człowieka.
Wykaz alei i szpalerów cennych przyrodniczo zadrzewień przydroŜnych zamieszczono
w tabeli poniŜej (tab. 10).
Tab. 10. Wykaz alei i szpalerów zadrzewień przydroŜnych w gminie Cisek.
Lp. Lokalizacja/gmina
Forma
Długość
Gatunki
aleja/szpaler
[m]
1
BłaŜejowice – dr.
Aleja
1800
Wierzba
Woj. 421
dwustronna
Topola
Jesion
Dąb
Robinia
Lipa
Klon
Modrzew
Sosna
2
BłaŜejowice – dr.
Aleja
1100
Lipa drobnolistna
Woj. 421/ul.
dwustronna
Wiejska
3
BłaŜejowice – ul.
Szpaler
1300
Topola
Wiejska
4
Dzielnica – ul.
Aleja
800
Lipa drobnolistna
Główna
Orzech
5
Łany – dr. polna
Aleja
1200
Jesion
Kasztanowiec
Klon
lipa
6
Podlesie
Aleja
750
Lipa dr.
Kasztanowiec
Wierzba
Jesion
7
Steblów – ul.
Aleja
1200
Jesion
Byczynicka
Klon
Topola włoska
Topola
Jabłoń
8
Steblów
Aleja
540
Jesion
9

Sukowice

Aleja

1100

Topola
Wierzba
Dąb sz.
Lipa

Ilość łączna
drzew
[szt.]
11
5
92
7
9
28
1
4
10
19

Uwagi

2 prop. pomniki

40
57
1
98
1
3
9
77
1
1
1
89
11
3
5
1
49
68
2
7
7

3 prop. pomniki
+ ostoja ptaków

5 prop. pomniki

prop. pomnik
przyrody –
„Aleja
Topolowa” –
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10

Cisek

Aleja

200

11

Landzmierz

Aleja

250

12

Landzmierz

Szpaler

150

13

Miejsce Odrzańskie

Aleja

620

14

Roszowice

Aleja

650

15

Roszowice

Aleja

650

16

Roszowice

Aleja

1700

17

Roszowice

Aleja

1400

Jesion
Klon
Olcha
Topola
Klon
Jesion
Jesion
Dąb czerw.
Lipa
Dąb sz.
Robinia
Grab
Jesion
Dąb sz.
Grab
Klon
Lipa
Klon
Jesion
Dąb sz.
Olcha
Dąb sz.
Lipa
Jesion

44
20
1
26
4
1
13
1
3
6
1
1
1
192
7
5
1
36
16
7
1
21
2
106

Dąb sz.
Jesion
Robinia
Klon
Lipa

57
13
33
4
6

szt. 40

Lilia złotogłów
+ ostoja ptaków

Źródło: Raport inwentaryzacji projektu. Inwentaryzacja Pachnicy dębowej i Kozioroga dębosza na terenie gmin Bierawa,
Cisek, Reńska Wieś, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, 2016 r.

Przeprowadzone w 2016 r. badania terenowe pod kątek wskazania drzew posiadających
predyspozycje do uznania za drzewa pomnikowe (na podstawie obwodu drzewa na wysokości
pierśnicy 130 cm n.p.t.) wykazały, Ŝe na terenie gminy występuje 87 drzew spełniających
przyjęte warunki kryterialne. Charakterystykę poszczególnych drzew z ich lokalizacją
i parametrami fizycznymi przedstawiono w poniŜszej tabeli (tab. 11). Na szczególną uwagę
zasługuje aleja topolowa w Sukowicach, składająca się z ok. 50 topól, wśród których
35 posiada obwody pomiędzy 400 – 697 cm.
Tab. 11. Wykaz drzew kwalifikujących się do uznania za pomnik przyrody w gminie Cisek.
Lp. Lokalizacja/gmina
Gatunek drzewa
Obwód na
Wysokość
Zasięg korony
h - 130 cm
1
BłaŜejowice
lipa drobnolistna
505
20,0
13,0
2
BłaŜejowice – ul.
wierzba
414
17,5
11,0
Wiejska
3
BłaŜejowice – ul.
jesion
365
17,5
12,5
Wiejska
4
Kobylice
dąb szypułkowy
357
17,0
13,5
5
Kobylice
dąb szypułkowy
360
17,0
10,0
6
Landzmierz
jesion
400
23,0
7,0
7
Landzmierz
wierzba
450 - 500
20,0
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Łany
Łany
Łany
Łany
Miejsce Odrzańskie park
przypałacowy
Miejsce Odrzańskie park
przypałacowy
Miejsce Odrzańskie park
przypałacowy
Miejsce Odrzańskie park
przypałacowy
Miejsce Odrzańskie park
przypałacowy
Miejsce Odrzańskie park
przypałacowy
Miejsce Odrzańskie park
przypałacowy
Miejsce Odrzańskie park
przypałacowy
Miejsce Odrzańskie park
przypałacowy
Miejsce Odrzańskie park
przypałacowy
Miejsce Odrzańskie park
przypałacowy
Miejsce Odrzańskie park
przypałacowy
Miejsce Odrzańskie park
przypałacowy
Miejsce Odrzańskie park
przypałacowy
Miejsce Odrzańskie park
przypałacowy
Miejsce Odrzańskie park
przypałacowy
Miejsce Odrzańskie park
przypałacowy
Miejsce Odrzańskie park
przypałacowy
Podlesie
Podlesie
Podlesie
Podlesie
Podlesie
Podlesie
Roszowicki Las
Roszowicki Las
Roszowicki Las
Sukowice
Sukowice
Sukowice
Sukowice
Sukowice
Sukowice
Sukowice
Sukowice
Sukowice
Sukowice

jesion
jesion
klon
lipa drobnolistna
dąb szypułkowy

412
380
358
369
485

dąb szypułkowy

386

dąb szypułkowy

455

dąb szypułkowy

378/357

dąb szypułkowy

457

dąb szypułkowy

613

dąb szypułkowy

371

dąb szypułkowy

400

dąb szypułkowy

379

dąb szypułkowy

390

dąb szypułkowy

400

dąb szypułkowy

476

dąb szypułkowy

502

dąb szypułkowy

473

dąb szypułkowy

464

dąb szypułkowy

375

dąb szypułkowy

700

dąb szypułkowy

700

lipa drobnolistna
lipa drobnolistna
lipa drobnolistna
lipa drobnolistna
lipa drobnolistna
dąb szypułkowy
lipa drobnolistna
dąb szypułkowy
dąb szypułkowy
dąb szypułkowy
dąb szypułkowy
dąb szypułkowy
dąb szypułkowy
dąb szypułkowy
dąb szypułkowy
dąb szypułkowy
dąb szypułkowy
dąb szypułkowy
dąb szypułkowy

436
410
379
358
380
387
430
374
351
395
405
474
416
356
470
547
429
485
381

18,0
16,0
14,5
13,0

11,0
11,0
10,0
9,0

11,0

8,0

15,0
17,0
17,0
16,5
20,0
20,5
16,5
18,2
18,0
18,5
18,5
28,0
15,4
21,0
19,2

10,0
13,0
12,0
12,0
16,0
10,5
9,0
11,0
11,5
11,5
11,5
13,5
14,0
14,0
14,0
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Sukowice – aleja
topolowa
Sukowice – aleja
topolowa
Sukowice – aleja
topolowa
Sukowice – aleja
topolowa
Sukowice – aleja
topolowa
Sukowice – aleja
topolowa
Sukowice – aleja
topolowa
Sukowice – aleja
topolowa
Sukowice – aleja
topolowa
Sukowice – aleja
topolowa
Sukowice – aleja
topolowa
Sukowice – aleja
topolowa
Sukowice – aleja
topolowa
Sukowice – aleja
topolowa
Sukowice – aleja
topolowa
Sukowice – aleja
topolowa
Sukowice – aleja
topolowa
Sukowice – aleja
topolowa
Sukowice – aleja
topolowa
Sukowice – aleja
topolowa
Sukowice – aleja
topolowa
Sukowice – aleja
topolowa
Sukowice – aleja
topolowa
Sukowice – aleja
topolowa
Sukowice – aleja
topolowa
Sukowice – aleja
topolowa
Sukowice – aleja
topolowa
Sukowice – aleja
topolowa
Sukowice – aleja
topolowa
Sukowice – aleja

topola

697

topola

639

topola

555

topola

633

topola

543

topola

557

topola

424

topola

408

topola

463

topola

427

topola

537

topola

400

topola

460

topola

500

topola

479

topola

538

topola

676

topola

556/478/350

topola

437

topola

536

topola

522

topola

410

topola

534

topola

440

topola

462

topola

460/535

topola

541

topola

490

topola

530

topola

562/542
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79
80
81
82
83
84
85
86

topolowa
Sukowice – aleja
topolowa
Sukowice – aleja
topolowa
Sukowice – aleja
topolowa
Sukowice – aleja
topolowa
Sukowice – aleja
topolowa
Steblów – park
podworski
Steblów – park
podworski
Steblów – park
podworski

topola

520

topola

406

topola

504

topola

410

topola

626

platan klonolistny

393

tulipanowiec
amerykański
dąb szypułkowy

284
403

Źródło: Raport inwentaryzacji drzew pomnikowych. Cisek, 2016 r.

3.1.1.7.3.5. Parki wiejskie.

Zabytkowe parki podworskie i przypałacowe (parki wiejskie) łączą w sobie walory
przyrodnicze i krajobrazowe. Są one waŜnym elementem środowiska przyrodniczego
i kulturowego, historycznie na Opolszczyźnie tworzona na przełomie XIX i XX w. Pełnią one
istotną rolę w utrzymaniu równowagi ekologicznej w krajobrazie, są ostoją gatunków flory
leśnej, miejscem gniazdowania wielu gatunków ptaków i innych zwierząt. Pełnią równieŜ
funkcję

klimatyczną

dla

kształtowania

lokalnych

warunków

mikroklimatycznych

(zmniejszanie prędkości wiatru, zwiększanie wilgotności powietrza, produkcja tlenu,
pochłanianie zanieczyszczeń).

Na terenie gminy Cisek znajdują się dwa parki podworskie.

Park w Steblowie – połoŜony we wschodniej części wsi, w widłach dróg lokalnych
Zakrzów-Cisek, Zakrzów – Roszowice. Park o powierzchni ok. 2,5 ha, załoŜony
w I poł. XIX w. załoŜenie parkowe obejmuje park naturalistyczny z lat 50. XIX w. oraz
ogród kwiatowy z tego samego okresu, przekształcony po II wojnie światowej w ogród
gospodarczy. Neogotycki pałac, będący integralną częścią załoŜenia pochodzi z lat
1854-1856 aktualnie zagospodarowany jest na funkcje mieszkalno-biurowe. W parku
znajduje się nieczynny basen kąpielowy, strzelnica oraz obiekty gospodarcze
i techniczne.

Współczesny

drzewostan

parku

stanowi

dąb

szypułkowy,

lipa

drobnolistna, jesion wyniosły, klon pospolity, kasztanowiec zwyczajny, Ŝywotnik
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zachodni, świerk kłujący, sosna wejmutka, modrzew europejski, robinia akacjowa, buk
zwyczajny, platan klonolistny, kasztan jadalny, orzech włoski i tulipanowiec
amerykański. Wśród drzew wyróŜniają się drzewa kwalifikujące się do objęcia ochroną
pomnikową – platan klonolistny (393 cm obwodu), tulipanowiec amerykański (284 cm
obwodu) i dąb szypułkowy (403 cm obwodu). W runie parku na uwagę zasługuje
podagrycznik pospolity, niecierpek drobnokwiatowy, przywrotnik pasterski, jaskier
rozłogowy, Ŝółtlica pomarańczowa, wiechlina roczna, wiechlina łąkowa, łopian
pajęczynowy.

Park w Miejscu Odrzańskim – pałacem z połowy XVIII w., zniszczony w wyniku
działań wojennych 1945 r. otoczony parkiem krajobrazowym z XVIII w. Park
w wyniku późniejszych zaniedbań utracił swoje walory krajobrazowe. Jeszcze w latach
60-tych XX w. widoczne w nim były ślady załoŜenia krajobrazowego, z półkolistą
polaną na osi dawnego pałacu, obrzeŜoną liściastym i iglastym starodrzewiem
i prowadzącą na północ aleją dębową. WaŜnym elementem parku jest wąwóz lessowy.
Przy wjeździe do parku zlokalizowana neogotycka kaplica z połowy XIX w.
z mauzoleum rodziny von Riebnitz. Aktualnie stan pozostałego drzewostanu jest
bogaty, a wśród nich największą wartość posiadają dęby szypułkowe, spełniające
kryteria do uznania za drzewa pomnikowe, klon jawor, klon zwyczajny i grab
zwyczajny. Warstwa krzewów bogata, lecz nie osiągająca duŜego zwarcia z powodu
cienistości lasu. Zwykle tworzą ją: leszczyna pospolita (Corylus avellana), trzmielina
brodawkowata (Euonymus verrucosus) oraz podrosty lip, grabu, klonu i dębów. Na
drzewach pnie się bluszcz pospolity z kilkoma osobnikami powyŜej 100 - 150 lat.
Gatunkami runa nadającymi grądom charakterystyczny wygląd są gatunki Ŝyznych gleb
liściastych, a więc spotykane równieŜ w łęgach i buczynach, takie jak: gajowiec Ŝółty
(Galeobdolon luteurri), podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria, bodziszek
cuchnący (Geranium robertianum), miodunka ćma (Pulmonaria obscura), prostownica
rozpierzchła (Milium effusum), turzyca leśna (Carex sylvatica), niecierpek pospolity
(Impatiens nolitangere), czyściec leśny (Stachys sylvatica), narecznica samcza
(Dryopteris filix-mas), groszek wiosenny (Lathyrus vernus), gruszyczka okrąglolistna
(Pirola rutundifolia).
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3.1.1.7.3.6. Fauna.

Dotychczasowy stan rozpoznania fauny na terenie gminy Cisek jest niewielki z uwagi
na brak prowadzenia systematycznych badań, jednak analiza uwarunkowań ekologicznych
pozwala wnioskować, iŜ gmina, z uwagi na silnie zantropogenizowane środowisko
przyrodnicze nie naleŜy do obszarów cennych faunistycznie.

Nowe światło na aktualny stan fauny na obszarze gminy dają badania przeprowadzone
w ramach Inwentaryzacji florystycznej i faunistycznej gminy Cisek z 2010 r.

Przeprowadzone prace wskazują, Ŝe świat zwierząt gminy Cisek w porównaniu do
obszaru Polski przedstawia się mało korzystnie pod względem gatunków zamieszkujących.
Rolniczy charakter gminy, wysoka intensyfikacja rolnictwa, duŜa penetracja człowieka, brak
większych, zwartych kompleksów leśnych uniemoŜliwia zasiedlanie siedlisk przez duŜe
ssaki. Występujące z rzadka śródpolne remizy o niewielkich powierzchniach, rzadko
przekraczających kilka hektarów, izolowane przez uprawy polowe i zabudowania tworzą
niewielkie ostoje, dające schronienie tylko drobnym zwierzętom. Na niski stan zwierzyny
wpływa równieŜ stosowana technika rolnicza i sposób uŜytkowania gruntu, w szczególności
monokultura zasiewów i wielkoobszarowość upraw, prowadząca do likwidacji miedz,
likwidacji lokalnych nisz ekologicznych dla bytowania, Ŝerowania i rozrodu dzikich zwierząt,
w szczególności dla bytowania drobnej zwierzyny (kuropatwy, zające, baŜanty).

Świat zwierząt reprezentowany jest przez przedstawicieli wszystkich typów
siedliskowych: terenów rolniczych, łąk, lasów, parków, dolin rzecznych, zbiorników
wodnych, turzycowisk oraz terenów zabudowanych. Obszary o zwiększonym potencjale
siedliskowym stanowią:
- dolina Odry wraz z wąskim pasem nadrzecznych zadrzewień łęgowych, topolowowierzbowych,
- łąki i wody starorzeczy Odry wraz z przyległymi zadrzewieniami i zakrzaczeniami,
- zróŜnicowane gatunkowo ekosystemy leśne oraz ekosystemy zadrzewieniowe (w
tym z występującą w nich pachnicą dębową).

Charakterystyczną cechą obszaru gminy jest współwystępowanie trzech grup
ekologicznych fauny:
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-

gatunki związane z siedliskami ludzkimi i terenami rolniczymi, dominujące na
terenie gminy, pospolite dla całego województwa, cechujące się umiejętnością
dostosowania do silnie przekształconych ekosystemów i szeroką tolerancją
ekologiczną na róŜne czynniki środowiskowe (np. bocian biały),

-

gatunki typowe dla naturalnych lub półnaturalnych środowisk wodno-błotnych
związanych z dolinami rzecznymi Odry i jej bezpośredniego otoczenia; w skład tej
grupy wchodzą zazwyczaj gatunki rzadkie i zagroŜone w skali regionu,

-

gatunki

związane

z

murawami

kserotermicznymi

skarp

dolinnych

w pagórkowatym krajobrazie lessowym w okolicy wsi Łany i Miejsce Odrzańskie,
reprezentowana głównie przez kręgowce.

Przeprowadzona inwentaryzacja gatunkowa wykazała, Ŝe na terenie gminy występuje:

- 12 gatunków płazów – traszka grzebieniasta, traszka zwyczajna, kumak nizinny,
grzebieniuszka ziemna, ropucha szara, ropucha zielona, ropucha paskówka,
rzekotka drzewna, Ŝaba śmieszka, Ŝaba jeziorna, Ŝaba trawna, Ŝaba moczarowa;
- 4 gatunki gadów – padalec zwyczajny, jaszczurka zwinka, jaszczurka Ŝyworodna,
zaskroniec zwyczajny;
- 95 gatunków ptaków, w tym 67 gatunków ptaków lęgowych (gatunki lęgowe:
Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus), Bocian biały (Ciconia ciconia), KrzyŜówka
(Anas platyrhynchos), Jastrząb gołębiarz (Accipiter gentili), Krogulec (Accipiter
nisus), Myszołów ( Buteo buteo), Pustułka (Falco tinnunculus), Kuropatwa (Perdix
perdix), Przepiórka (Coturnix coturnix), BaŜant (Phasianus colchicus), Derkacz
(Crex cred), Kokoszka zwyczajna (Gallinula chloropus), Łyska (Fulica atra),
Sieweczka rzeczna (Charadrius dubius), Czajka (Vanellus vanellus), Brodzieć
piskliwy (Actitis hypoleucos), Grzywacz (Columba palumbus), Sierpówka
(Streptopelia decaocto), Kukułka (Cuculus canorus), Puszczyk (Strix Aluto), Sowa
uszata (Asio otus), Zimorodek ( Alcedo atthis), Dzięcioł zielony (Picus viridis),
Dzięcioł duŜy (Dendrocopos Major), Dzięcioł średni (Dendrocopos medius),
Dzięciołek (Dendrocopos minor), Skowronek polny (Alauda arvensis), Jaskółka
dymówka (Hirundo rustica), Pliszka Ŝółta (Motacilla flava), Pliszka siwa
(Motacilla alba), StrzyŜyk (Troglodytes troglodytes), Kos (Turdus merula),
Kwiczoł (Turdus pilaris), Rudzik (Erithacus rubecula), Słowik szary (Luscinia
luscinia), Kopciuszek (Phoenicurus ochruros), Pokląskwa (Saxicola rubetra),
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Kląskawka (Saxicola rubicola), Muchołówka zwyczajna (Monticola saxatilis),
Cierniówka (Sylvia communis), Kapturka (Sylvia atricapilla), Pierwiosnek
zwyczajny (Phylloscopus collybita), Świerszczak (Locustella naevia), Łozówka
(Acrocephalus palustris), Trzciniak zwyczajny (Acrocephalus arundinaceus),
Raniuszek (Aegithalos caudatus), Modraszka (Cyanistes caeruleus), Bogatka
(Parus major), Kowalik (Sitta europaea), Pełzacz leśny (Certhia familiaris), Remiz
(Remiz pendulinus), Wilga (Oriolus oriolus), Gąsiorek (Lanius collurio), Sroka
(Pica pica), Kawka (Coloeus monedula), Wrona siwa (Corvus cornix), Szpak
zwyczajny (Sturnus vulgaris), Wróbel (Passer domesticus), Mazurek (Passer
montanus), Zięba (Fringilla coelebs), Kulczyk ( Serinus serinus), Dzwoniec
(Carduelis chloris), Szczygieł (Carduelis carduelis), Makolągwa (Carduelis
cannabina), Potrzos (Emberiza schoeniclus), Potrzeszcz (Emberiza kalandra) oraz
28 gatunków przelotnych (gatunki przelotne: Kormoran czarny (Phalacrocorax
carbo), Ślepowron (Nycticorax nycticorax), Czapla siwa (Ardea cinerea), Łabędź
niemy (Cygnus olor), Gęś zboŜowa (Anser fabalis), Cyraneczka (Anas cracca),
Płaskonos (Anas clypeata), Głowienka (Aythya ferina), Czernica (Aythya collaris),
Nurogęś (Mergus merganser), Bielik (Haliaeetus albicilla), Błotniak stawowy
(Circus aeruginosus), Kszyk (Gallinago gallinago), Mewa pospolita (Larus canus),
Jemiołuszka (Bombycilla garrulus), Paszkot (Turdus viscivorus), Świstunka
zwyczajna (Phylloscopus sibilatrix), Mysikrólik (Regulus regulus), Sikora uboga
(Poecile palustris), Sikora czarnogłówka (Poecile montanus), Srokosz (Lanius
excubitor), Sójka (Garrulus glandarius), Kruk (Corvus coraz), Gawron (Corvus
frugilegus), CzyŜ (Carduelis spinus), Gil (Pyrrhula pyrrhula), Grubodziób
(Coccothraustes coccothraustes), Trznadel (Emberiza citrinella).
- 20 gatunków ssaków – równieŜ i w tym przypadku obszar gminy cechuje się
duŜym zuboŜeniem gatunkowym, w szczególności w zakresie duŜych ssaków;
stwierdzono przechodnie grupy dzików (Sus scrofa) i jeleni (Cervus elaphus),
niewielki ilości sarny (Capreolus caproelus) i zajęcy szaraków (Lepus europaeus);
ssaki owadoŜerne: jeŜe (Erinaceus europaeus), krety (Talpa europaea); gryzonie:
mysz polną (Apodemus agrarius), mysz domową (Mus musculus), szczura
wędrownego

(Rattus

norvegicus),

piŜmaka

(Ondatra

zibethica),

nornika

zwyczajnego (Microtus arvalis); drapieŜniki: lisy (Vulpes vulpes), borsuka (Meles
meles), kunę domową (Martes foina), kunę leśną (Martes martes), tchórza
zwyczajnego (Mustella putorius) i łasicę (Mustella nivalis).
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Niewielką rangę faunistyczną gminy podnosi jej znaczenie w systemie powiązań
przyrodniczo-przestrzennych. Gmina Cisek, w której głównym elementem strukturalnym jest
dolina Odry, stanowi element głównego korytarza przelotów ornitofauny o znaczeniu
ponadregionalnym, w szczególności w zakresie migracji ptaków wodno-błotnych z Bramy
Morawskiej na północ. Główny kierunek przelotów prowadzi od stawów ŁęŜczak (gm.
Kuźnia Raciborska, woj. śląskie) i Wielikąt (gm. Lubomia, woj. śląskie), stanowiących ostoję
międzynarodową ptactwa wodno-błotnego w kierunku północnym. WaŜną funkcję
w systemie powiązań przyrodniczych gminy pełnią równieŜ doliny Kłodnicy, Rudy i stawu
w CięŜkowicach (gm. Polska Cerekiew), z których odbywa się zasilanie gminy Cisek
w populacje ptaków poszukujących miejsc Ŝerowania.

Dolina Odry stanowi równieŜ waŜny korytarz ichtiologiczny o randze ponadregionalnej.
Ma on pierwszorzędne znaczenie zarówno dla ryb dwuśrodowiskowych (przemieszczających
się między wodami słonymi i słodkimi) jak i jednośrodowiskowych (wędrujących tylko
w wodach słodkich), łącząc ostoje ryb połoŜone w dorzeczu Górnej Odry z Dolną Odrą
i Morzem Bałtyckim. Na obszarze gminy Cisek funkcje korytarzowe istotne znaczenie mają
dla brzany (Barbus barbus) i śliŜa (Barbatula barbatula), chronionych na obszarze
województwa opolskiego.
3.1.1.7.3.7. Formy ochrony przyrody.

Na obszarze gminy Cisek prawną ochroną przyrody w formie obszarowej lub
gatunkowej objęte są:

-

obszar chronionego krajobrazu Wronin-Maciowakrze – zajmuje ok. 400 ha tereny
w południowo-zachodniej części gminy, na południe od drogi wojewódzkiej 421
Witosławice-BłaŜejowice i na zachód od drogi BłaŜejowice-Czerwięcice. Obszar
obejmuje wschodni kraniec PłaskowyŜu Głubczyckiego, połoŜony w górnej części
rzeki Dzielnica charakteryzuje się typowym dla południowej Opolszczyzny,
pagórkowatym

i wzgórzowym

ukształtowaniem

terenu,

o

głębokościach

dochodzących do 50m. Rozcięcia erozyjno-denudacyjne utworzone przez lokalne
cieki, wąwozy, jary i parowy miejscami porośnięte są przez niewielkie płaty lasu.
Dla obszaru charakterystyczne są rozległe, suche wierzchowiny lessowe oraz silnie
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wilgotne dna dolin rzecznych z mokradłami oraz oczkami wodnymi. Na terenie
obszaru stwierdzono liczne występowanie płazów, w tym grzebieniuszki zimnej
(Pelobates fuscus). Liczna jest takŜe fauna ptaków śpiewających z rzadką kląskawą
(Saxicola torquata),
-

ochronie gatunkowej podlegają stanowiska występowania roślin naczyniowych,
podlegających ochronie prawnej na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska
z 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r., poz.
1409), w tym stanowiska:
- lilii złotogłów w oddziałach leśnych 303 i i 303 h,
- śnieŜyczki przebiśnieg w oddziałach leśnych 303 i i 303 h,
- czosnka niedźwiedziego w oddziałach leśnych 303 i i 303 h,
- zimowita jesiennego na łąki nadodrzańskich (na odcinku

Landzmierz, ul.

Biadaczów - Cisek), łąki na zachód od Ciska,
- pierwiosnki wyniosłej na łąkach k. Landzmierza i „Łąkach Sukowickich” między
Długomiłowicami a Sukowicami,
- grzybienia białego w obrębie starorzecza Odry k. Ciska

Zasoby przyrody oŜywionej gminy Cisek przedstawiono w mapie 1. Środowisko
przyrodnicze. Charakterystyka i diagnoza stanu.
3.2

Charakterystyka dotychczasowych zmian środowiska.

3.2.1. Warunki siedliskowe oraz fauna i flora.

Na podstawie dostępnych danych literaturowych dotyczących flory i fauny moŜna
wnioskować o historycznych wartościach przyrodniczych terenu opracowania. Porównanie
danych historycznych z aktualnymi danymi pozwala wysnuć wnioski, co do kierunków
przemian przyrodniczych obszaru. Na podstawie analizy zmian populacji a takŜe ilości
stanowisk tzw. gatunków indykatywnych, tj. charakterystycznych dla ekosystemów
powszechnie uznawanych za cenne przyrodniczo moŜna ocenić kierunki przemian
w środowisku przyrodniczym.
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Informacje historyczne z terenu opracowania dotyczą szaty roślinnej, w szczególności
występowania stanowisk gatunków roślin obecnie uznawanych za zagroŜone i rzadkie.

Historia badań florystycznych na tym obszarze sięga połowy XIX w i wiąŜe się
z pracami badaczy niemieckich (Wimmer 1844, Fick 1881, Schube 1903, 1926). Z tego
okresu pochodzą dane dotyczące występowania 10 gatunków roślin uznanych obecnie
za chronione oraz 5 stanowisk rzadkich: skrzyp olbrzymi Equisetum telmateia, porzeczka
czarna Ribes nigrum, parzydło leśne Aruncus sylvestris, wilŜyna ciernista Ononis spinosa,
pierwiosnek wyniosły Primula elatior, zerwa kulista Phyteuma orbiculare, ciemięŜyca
zielona Veratrum lobeliamum, lilia złotogłów Lilium martagon, śnieŜyczka przebiśnieg
Galanthus nivalis, storczyk męski Orchis mascula, nasięźrzał pospolity Ophioglossum
vulgatum, skrzyp zimowy Equisetum hyemale, kokorycz pełna Corydalis solida, miodownik
melisowaty Melittis melissophyllum, krwawnik kichawiec Achillea ptarmica. Większość
z tych gatunków występowała w okolicach Roszowic, Sukowic, Ciska i Dzielnicy. W czasach
powojennych Ŝadne z powyŜszych stanowisk nie zostało potwierdzone.

Tab. 12. Wykaz gatunków wymarłych i ustępujących na terenie gminy Cisek.
nazwa gatunkowa
Achillea ptarmica
Adonis flammea

Aira caryophyllea
Aira praecox
Ajuga chamaeapitys

lokalizacja
Nowa Wieś Królewska
Moritzberg (przy drodze do Kępy)
Opole –Zakrzów (rumowisko k.
kamieniołomu)
Opole –Zakrzów (Ŝwirowisko w porcie
rzecznym)
Opole – pole przy ul. Oleskiej
Kolonia Gosławicka (pole przy ul.
Ozimskiej)
Opole – Zakrzów
Opole
Opole
Opole – Zakrzów
Opole (droga na Kępę)

źródło
Michalak 1970
Fiek 1881, Schube 1903a, Michalak 1970
Schube 1903a
Kuźniewski 1958, Michalak 1968,
Michalak 1970, Szotkowski 1988
Michalak 1968
Michalak 1970
Michalak 1970
Kuczyńska 1974 (dane sprzed 1939r)
Wimmer 1844, leg. Bialucha – cyt. za
Michalakiem 1965
Wimmer 1844, Fiek 1881, Schube 1903a,
Michalak 1970
Fiek 1881, Schube 1903a, Michalak 1970

Obecna sytuacja przyrodnicza obszaru opracowania nie jest stabilna. Intensywne
gospodarcze

wykorzystanie

terenu,

nowe

zajętości

terenów

na

terenach

zawala

przeciwpowodziowego, jak równieŜ powolna zmiana struktury wykorzystania terenów
międzywala w kierunku upraw przemysłowych powoduje, Ŝe w dalszym ciągu następuje
ubytek nie tylko naturalnych, ale nawet juŜ przekształconych antropogenicznych
i synantropijnych fitocenoz ekosystemów łąkowych i agrocenoz.
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Zanik róŜnorodności biologicznej ma istotne znaczenie dla funkcjonowania środowiska
przyrodniczego,

jego

równowagi

i

wewnętrznych

zaleŜności

międzygatunkowych.

Zachwianie równowagi wewnątrz ekosystemów poprzez wyniszczenie określonego gatunku
lub nadreprezentacja innego moŜe mieć daleko idące znaczenia dla całego ekosystemu,
przejawiające się między innymi w utracie gatunków, utracie walorów produkcyjnych
i odŜywczych niewykorzystanych gatunków roślin i zwierząt, zwiększenia zagroŜeniami
nowymi chorobami i pasoŜytami roślin uprawnych i zwierząt hodowlanych, utratą walorów
estetycznych.

Na terenie gminy nie są widoczne zjawiska strukturalne, świadczące o poprawie sytuacji
waŜnych ekosystemów, w szczególności łąkowych. Istotne jest zatem zintensyfikowanie
działań z zakresu ekologizacji rolnictwa, w celu przyspieszenia odbudowy właściwych
z punktu widzenia przyrodniczego struktur łąkowych i polnych biocenoz.
3.2.2. Walory krajobrazowe.

Na terenie gminy nie występują krajobrazy naturalne. Największe obszary
o najkorzystniejszej strukturze przestrzennej krajobrazu dla funkcjonowania procesów
przyrodniczych na terenie gminy zlokalizowane są, pomimo istotnych, znaczących
i trudnoodwracalnych przekształceń obniŜających ich walory krajobrazowe, w dolinie Odry,
Ciska i Dzielnicy. Niewielkie obszary o podwyŜszonych walorach krajobrazowych występują
równieŜ na pograniczu z gminą Polska Cerekiew, na północny-zachód od Sukowic i na
zachód od Ciska, na obszarze PłaskowyŜu Głubczyckiego na południe od BłaŜejowic (obszar
chronionego krajobrazu) i w Miejscu Odrzańskim.

Krajobrazy zdegradowane, ale zachowujące zdolność do regeneracji obejmują głównie
tereny gruntów rolnych i uŜytków zielonych poza dolinami. Pozostałe krajobrazy naleŜą do
grupy krajobrazów zdewastowanych, wśród których wyróŜniają się krajobrazy zabudowy
mieszkalnej

z

towarzyszącymi

ogrodami,

w

których

zagroŜenie

dla

środowiska

przyrodniczego terenów sąsiednich jest mniejsze niŜ w krajobrazach zwartej zabudowy
mieszkaniowej i zagrodowej.
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Dotychczasowe zmiany w krajobrazie gminy obejmują następujące kategorie
przekształceń:

a) dewastacja z rzeczywistym lub potencjalnym zagroŜeniem terenów sąsiednich na skutek
oddziaływań zewnętrznych, obejmująca:
-

tereny zabudowy mieszkalnej, produkcyjnej i usługowej,

-

tereny eksploatacji kopalin z wyrobiskami poeksploatacyjnymi kruszyw naturalnych
- zabudowę węzłów komunikacyjnych, kolejowego,

b) degradacja ze zróŜnicowanym stopniem naruszeń ciągłości procesów przyrodniczych,
obejmująca:
- tereny gruntów ornych,
- tereny trwałych uŜytków łąkowych,
- lasy, zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne.

3.3

Charakterystyka

struktury

przyrodniczej

obszaru

oraz

róŜnorodności

biologicznej.

3.3.1. Pionowa struktura przestrzenna.

Krajobrazowa mozaika przyrodniczych jednostek przestrzennych, rozmieszczonych na
urzeźbionym podłoŜu, nie jest zbiorem izolowanych mikrostruktur, lecz cechuje ją
występowanie gradientowej zmienności cech. Gradienty te wyznaczają główne kierunki
związków funkcjonalno – przestrzennych między poszczególnymi jednostkami. Zasadnicze
znaczenie odgrywają tu kierunki spływu wód oraz związane z nimi gradienty wilgotności
i Ŝyzności siedlisk.

Według modelu troficznego zróŜnicowania krajobrazu (Chmielewski, 2001) analiza
pionowej struktury przestrzennej krajobrazu gminy wskazuje na jej stosunkowo niewielkie
zróŜnicowanie. DuŜa część obszaru to ekosystemy mieszane: autonomiczno-tranzytowe,
częściowo równieŜ tranzytowo-akumulacyjne. Przestrzenne zróŜnicowanie występowania
ekosystemów poszczególnych typów nie jest duŜe.
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Większość ekosystemów autonomicznych to ekosystemy zdegradowane. Dzięki
stosunkowo korzystnym w warunkach gminy uwarunkowaniom dla zabudowy, zostały
przeznaczone

dla

realizacji

funkcji

mieszkaniowych,

usługowych,

produkcyjnych

i komunikacyjnych czy eksploatacyjnych. Na tych terenach zerwana została równowaga
ekologiczna pomiędzy procesami zasilania, depozycji i odprowadzania energii i materii. Na
obszarze występowania ekosystemów autonomicznych, w niewielkim udziale występują
tereny o naturalnym czy półnaturalnym łąkowym lub leśnym charakterze, posiadających
prawidłowo wykształconą strukturę biocenotyczną i odznaczającą sią naturalnym lub
zbliŜonym do naturalnego funkcjonowaniem.

Niewielki płaty leśne, występujące zadrzewienia lub niewielkie płaty łąk tylko
w nieznacznym stopniu spowalniają szybkość odpływu składników mineralnych, nie
zapewniając stałego wykorzystania energii, która na krótko jest magazynowana i szybko
oddawana, w niewielkim stopniu akumulują przypływ wód opadowych, niwelujący odpływ
substancji do ekosystemów tranzytowych i akumulacyjnych. Niewielkie moŜliwości
magazynowania energii i materii nie sprzyjają tworzeniu większej ilości nisz ekologicznych,
które warunkują występowanie duŜej bioróŜnorodności florystycznej i faunistycznej.

Ekosystemy akumulacyjne gminy Cisek w większości zlokalizowane są w obrębie dolin
Odry, Ciska i Dzielnicy oraz na pograniczu z gminą Polska Cerekiew, na północny-zachód od
Sukowic. Odznaczają się one podwyŜszoną trofią i potencjałem produkcji pierwotnej
w stosunku do mocno przekształconego otoczenia. Związana jest z nimi zwiększona
w stosunku do pozostałych obszarów gminy liczba i róŜnorodność nisz ekologicznych, a co za
tym idzie i wyŜsza potencjalnie bioróŜnorodność.

Ciągi ekosystemów akumulacyjnych dolin rzek cechują się na niewielkich fragmentach,
typową strukturą korytarza ekologicznego, powinny podlegać ochronie przed degradującymi
działaniami gospodarczymi lub jej odbudową, gdyŜ Ŝaden z ciągów dolinnych aktualnie nie
posiada

prawidłowo

zachowanej

ekologicznej

struktury

funkcjonalno-przestrzennej.

Wszystkie są w róŜnym stopniu przekształcone i zdegradowane, a tereny łąkowe
przekształcone są w większości na grunty orne lub zabudowywane. Doliny wymagają
przeprowadzenia działań unaturalniających.
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Najpełniej zachowaną na terenie gminy ekologiczną strukturę funkcjonalnoprzestrzenną i bioróŜnorodność wśród ekosystemów akumulacyjnych dolin rzecznych
badanego obszaru posiadają:
-

koryto Odry wraz z przylegającym pasem zadrzewień wierzbowo-topolowych oraz
starorzeczami,

-

dolina Ciska wraz z ekosystemami łąkowymi i zadrzewieniami,

-

dolina Dzielnicy, zwłaszcza na południe od BłaŜejowic i pomiędzy Rroszowicami –
ul. Płonia a Roszowickim Lasem,

-

skarpa Odry w okolicach Miejsca Odrzańskiego.

Wśród ekosystemów akumulacyjnych są one najcenniejsze z przyrodniczego punktu
widzenia i powinny być w procesach zagospodarowania przestrzennego chronione.

3.3.2. Pozioma struktura przestrzenna krajobrazu.

Podstawowym elementem struktury są tereny zurbanizowane oraz grunty rolne,
w zdecydowanej większości (poza dolinami rzek) uŜytkowane jako grunty orne. Są one
głównymi

elementami

kształtującymi

ogół

biotycznych

warunków

środowiska

przyrodniczego gminy. Agroekosystemy występują w zwartych zasięgach w dolinie Odry i na
wysoczyźnie plejstoceńskiej. Są to obszary, na których wykształciły się gleby o duŜej
wartości dla produkcji rolnej, aktualnie bardzo intensywnie eksploatowane. W dolinie Odry
ekosystemy łąkowe w postępującym zakresie ustępują agroekosystemom gruntów ornych,
tworząc strefy łąkowo-pastwiskowo-polne.

Charakterystyczną cechą rolnych stref krajobrazowych gminy jest współwystępowanie
z terenami jednostek zurbanizowanych. Obszary polne tworzą strefy o zazwyczaj wzmoŜonej
intensywności działań gospodarczych stojących w rzeczywistym lub potencjalnym konflikcie
przestrzennym z drobnopowierzchniowymi obszarami przyrodniczo cennymi. Strefy te
tworzą krajobraz rolniczy o silnie przekształconej strukturze i funkcjonowaniu środowiska
przyrodniczego.

Przyrodnicze jednostki przestrzenne ekosystemów leśnych tworzą na obszarze gminy
system mozaikowy, obejmujący małe rozproszone płaty lasów i zadrzewień, silnie izolowane,
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z mieszanymi cechami funkcjonalnymi środowiska przyrodniczego, silnie zagroŜony
zmianami degradacyjnymi wynikającymi z efektu brzegowego (najczęściej silne rozwinięcie
granic, niewielkie powierzchnie o cechach „wnętrza leśnego” lub ich brak) i o niewielkim
potencjale zasilającym zdegradowane tereny sąsiednie.

Większe obszary zajęte przez uŜytki zielone są głównie wynikiem uwarunkowań
hydrologicznych. Łąki i pastwiska zajmują bowiem znaczną część dolin rzecznych,
w szczególności niŜszych teras zalewowych, gdzie bywają zasadniczo podstawowym
elementem krajobrazotwórczym. W dolinach rzecznych kształtują w najsilniejszym stopniu
uwarunkowania funkcjonowania oŜywionych elementów przyrody. ZauwaŜalną tendencją
w organizacji struktury przestrzennej krajobrazu jest zajmowanie przez uŜytki zielone
i pastwiska terenów bliŜej koryt rzecznych i stopniowe przechodzenie w grunty orne wraz ze
wzrostem odległości od koryta jest to warunkowane zasięgiem (aktualnie w dolinie Odry
i Ciska zasięg terenów łąkowo-pastwiskowych ograniczany jest do obszaru międzywala).
Prawidłowość ta związana jest głównie z poziomem wód gruntowych i występowaniem
zalewów.

Pozioma struktura przestrzenna przyrodniczych jednostek przestrzennych łąkowych
gminy Cisek wskazuje na dwa róŜne typy układów przestrzennych:
-

dolinny - charakteryzujący się wydłuŜonym kształtem jednostek, relatywnie
większymi ich powierzchniami, częstą dominacją powierzchniową na licznych
odcinkach dolin, mniejszą intensywnością zagospodarowania przestrzennego,

-

poza dolinny - charakteryzujący się nieregularnymi i skróconymi kształtami
jednostek, relatywnie mniejszymi ich powierzchniami, brakiem dominacji
przestrzennej, którą łąki utraciły na rzecz gruntów ornych, brakiem dominacji
jakiegokolwiek kierunku rozmieszczenia, zazwyczaj zwiększoną intensywnością
zagospodarowania przestrzennego i silną izolacją poszczególnych kompleksów.

Pewne znaczenie dla poziomej struktury przestrzennej krajobrazu gminy mają
ekosystemy wodne. Analizowany obszar poza rzekami nie posiada naturalnych ekosystemów
wód, występują tutaj jednak zbiorniki antropogeniczne. W grupie wód stojących odznaczają
się, wśród form naturalnych starorzecza, a antropogenicznych zbiorniki w wyrobiskach
poŜwirowych k. Kobylic. Ekosystemy te tworzą jednostki izolowane. Badania florystyczne,
faunistyczne i krajobrazowe na podobnych obiektach wskazują, Ŝe cechują się one duŜym
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potencjałem przyrodniczym, predestynującym je niejednokrotnie do ochrony. Wskazane jest
zatem wypracowanie zasad współistnienia na nich funkcji gospodarczych i biocenotycznoochronnych.

Pozioma struktura przestrzenna krajobrazu gminy wskazuje pośrednio na występowanie
dwóch sposobów jego stabilizacji ekologicznej:

-

stabilizacja powierzchniowa - dotyczy fragmentarycznych płatów leśnych
i większych kompleksów łąk, gdzie głównym elementem względnej stabilizującym
są obszary o jednorodnych warunkach ekologicznych wnętrza leśnego lub
łąkowego. Z uwagi na rozmiary przestrzenne stabilizacja ma charakter labilny,

-

stabilizacja ekotonowa – dotyczy terenów dolin rzecznych i zróŜnicowanych polnołąkowych stref z udziałem zadrzewień, gdzie głównym elementem stabilizującym
są rozwinięte granice pomiędzy róŜnymi ekosystemami naturalnymi (ekotony)
stanowiące centra przebiegających procesów wymiany energii, przepływu materii
i migracji gatunków. Gęsta sieć ekotonów utrzymuje równowagę w krajobrazie,
najwartościowszymi dla jej zachowania są ekotony: las - woda, las - łąki oraz woda
- łąki.

Pierwszy sposób stabilizacji krajobrazu w warunkach gminy Cisek jest mało odporny na
zakłócenia, drugi zaś zapewnia większą potencjalną bioróŜnorodność, a obszary jego
występowania są bardziej predystynowane do wytyczenia wielofunkcyjnych korytarzy
ekologicznych.
3.4. Charakterystyka jakości i zagroŜeń środowiska wraz z identyfikacją źródeł.

Źródła zagroŜeń środowiska na obszarze gminy Cisek mają charakter antropogeniczny
lub naturalny i związane są z następującymi zjawiskami/czynnikami:
•

•

zagroŜenia o charakterze naturalnym:
-

ruchy masowe i erozja gleb,

-

zagroŜenie przeciwpowodziowe;

zagroŜenia o charakterze antropogenicznym:
-

zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego,

-

zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych,
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-

przekształcenia powierzchni ziemi,

-

zagroŜenie hałasem.

3.4.1. Ruchy masowe i erozja gleb.

Podatność gruntu na zjawiska geodynamiczne eliminuje lub w róŜnym stopniu
ogranicza moŜliwość jego wykorzystania dla celów uŜytkowych. Obszary zagroŜone
dynamicznymi zjawiskami (osuwiska, ruchy masowe), z punktu widzenia stabilności terenów
dla celów budowlanych winny być wykluczone z zabudowy (art. 10 ust. 2 pkt 11 i art. 15 ust.
2 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym j.t.
Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 ).

Budowa geologiczna, litologia, ukształtowanie terenu i sposób uŜytkowania przestrzeni
powoduje, Ŝe na terenie gminy Cisek występują tereny, na których w czasach historycznych
rejestrowano procesy geodynamiczne, lub istnieją predyspozycje dla wystąpienia takich
zjawisk.

Wg danych zawartych w rejestrach terenów zagroŜonych ruchami masowymi ziemi oraz
zgromadzonych w bazie danych SOPO (System Osłony Przeciwosuwiskowej) na terenie
gminy zarejestrowano 11 terenów, na których odnotowano zjawiska osuwiskowe oraz
5 terenów, na których istnieje zagroŜenie ruchami masowymi w przyszłości.

Większość z osuwisk występujących na terenie gminy występuje w części południowej.
W okolicy Miejsca Odrzańskiego (Dąbrowa) stwierdzono 5 osuwisk, z których 4 wykształciły
się w krawędzi PłaskowyŜu Głubczyckiego schodzącej do doliny Odry i naleŜą one do
największych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, trzy z nich są osuwiskami aktywnymi,
jedno jest okresowo aktywne, a jedno jest nieaktywne. Kolejne 4 osuwiska występują
w dolinie Dzielnicy, na południe od BłaŜejowic (3 z nich są okresowo aktywne, jedno
aktywne), po jednym osuwisku rozpoznano w okolicy Steblowa (okresowo aktywne)
i Roszowice/Nieznaszyna (aktywne). Tylko osuwisko w Miejscu Odrzańskim (w obrębie
terasy zalewowej) okresowo aktywne połoŜone jest w pobliŜu zabudowy mieszkalnej,
pozostałe połoŜone są z dala od siedzib ludzkich i tym samym nie stwarzają zagroŜenia.

Obszary zagroŜone ruchami masowymi generalnie występują na terenach stoków
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i zboczy dolinnych, na których występują obszary osuwiskowe, z czego jeden obszar
stwierdzono w dolinie rzeki Cisek w Steblowie, 3 stwierdzono w okolicy Łanów
i BłaŜejowic, a 1 odnotowano w Miejscu Odrzańskim, na krawędzi morfologicznej,
opadającej ku dolinie Odry.

Obszary osuwisk aktywnych nie są wskazane do lokalizacji Ŝadnej inwestycji
budowlanej lub inŜynieryjnej, obszary okresowo aktywnych osuwisk nie są wskazane do
lokalizowania nowych inwestycji inŜynieryjno-budowlanych, a osuwiska nieaktywne
wymagają znacznego ograniczania budownictwa, w szczególności wielkokubaturowego
i o duŜej masie własnej. Osuwiska połoŜone poniŜej krawędzi erozyjnej w Miejscu
Odrzańskim-ul. Dąbrowa powinny podlegać monitoringowi obserwacyjnemu.

Na terenach zagroŜenia ruchami masowymi rozwój budownictwa powinien być mocno
ograniczony, po szczegółowym, poprzedzającym rozpoznaniu geologiczno-inŜynierskim lub
geotechnicznym.

Lokalizacja i dane informacyjne o osuwiskach i obszarach zagroŜonych ruchami
masowymi zawarto na mapie 2 Uwarunkowania i predyspozycje rozwoju i w tabeli 13.
Tab. 13. Tereny zagroŜone osuwiskami i ruchami masowymi na terenie gminy Cisek.
Lp.

Lokalizacja

Powierzch

Stopień aktywności

nia

A – aktywne

(ha)

Kod w bazie SOPO

O – okresowo aktywne
N - nieaktywne

1

Steblów

0,33

O

77068

2

Roszowice

0,19

A

77069

3

Miejsce Odrzańskie – ul. Dąbrowa

7,15

N

77070

4

Miejsce Odrzańskie – ul. Dąbrowa

0,05

O

77071

5

Miejsce Odrzańskie – ul. Dąbrowa

2,40

O

77072

6

Miejsce Odrzańskie – ul. Dąbrowa

7,95

O

77073

7

Miejsce Odrzańskie – ul. Dąbrowa

0,23

A

77074

8

BłaŜejowice

1,59

O

77075

9

BłaŜejowice

1,25

O

77076

10

BłaŜejowice

2,35

A

77077

11

BłaŜejowice

0,08

O

77078

Zjawisko erozji polega na degradacji i zmianie gleb pod wpływem sił przyrody
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i gospodarczej działalności człowieka. Zjawisko erozji uzaleŜnione jest od stopnia nachylenia
i pokrycia terenu, litologii gleby i sposobu uŜytkowania ziemi. W przypadku gminy Cisek
zjawiska erozyjne i obszary zachodzenia bądź predyspozycji na erozję występują
w południowo-zachodniej części gminy, na obszarze sołectw BłaŜejowice, Łany, Miejsce
Odrzańskie, Podlesie, Dzielnica, Nieznaszyn, Roszowice i Steblów-ul. Byczynicka.

Urzeźbienie terenu gminy, występowanie obszarów o rzeźbie falistej, pagórkowatej
i wzgórzowej, o nachyleniu stoków przekraczających 6% na gruntach wytworzonych na
lessach i utworach lessowatych powoduje, Ŝe na znacznej części obszaru, szczególnie na
gruntach sołectw BłaŜejowice i Łany istnieje średnie i silne zagroŜenie erozją
powierzchniową, w szczególności wodną i wietrzną. Na obszarach o przewadze rzeźby
pagórkowatej i falistej poziom nasilenia erozji osiąga wartość średnią i umiarkowaną.

Wskazanie obszarów występowania lub zagroŜenia wystąpienia zjawisk erozyjnych
przedstawiono na mapie 2 Uwarunkowania i predyspozycje rozwoju.

3.4.2. ZagroŜenie przeciwpowodziowe.

Postępujące od lat 80’tych XX wieku globalne zmiany klimatyczne przejawiają się
wzrostem występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych, zwiększaniem poziomu
zagroŜenia powodziami i podtopieniami, deszczami nawalnymi, gradobiciami, suszą, silnymi
wiatrami i oblodzeniami. Zjawiska te z biegiem lat będą występować z coraz większą
częstotliwością i natęŜeniem, obejmując coraz większe obszary, równieŜ i województwa
opolskiego.

Część terenu gminy Cisek połoŜona w obrębie doliny Odry stanowi naturalny teren
zalewowy rzeki Odry, który regularnie, od czasów pojawienia się tutaj osadnictwa podlegał
zalewom powodziowym. Pierwsze pisane wzmianki o powodzi na obszarze gminy datują się
na 1596 r. Rozpoczęta przez Fryderyka Wielkiego regulacja rzeki w 1746 r. obejmowała
budowę pierwszych wałów przeciwpowodziowych, które w okresie późniejszym zostały
przebudowywane, budowane lub wzmacniane. Na przełomie ostatnich 200 lat gmina Cisek
była wielokrotnie zalewana przez powodzie, powodując mniejsze lub większe straty (od czasu
zarejestrowania pierwszej powodzi w 1791 r. do dnia dzisiejszego odnotowano 59 zalewy
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powodziowe, z których największe miały miejsce w latach 1902, 1907, 1976, 1985, 1997
i 2010).

Powódź w 1997 roku, największa w historii gminy, objęła swoim zasięgiem około 65%
terenu gminy. Całkowicie zostały zalane wsie Kobylice, Landzmierz, Cisek, Roszowicki Las,
Roszowice – ul. Płonia, Przewóz, i Landzmierz-ul.Biadaczów, część zabudowy i gruntów wsi
Podlesie, Miejsce Odrzańskie, Roszowice i Sukowice, a takŜe grunty rolne wsi Dzielnica i
Steblów. Zostało zalanych 3 620 budynków i zagród oraz 4 089 hektarów uŜytków rolnych.
Straty oszacowane ogółem na 46 772 tys. zł nie uwzględniają zniszczenia urządzeń
melioracyjnych, dróg i obiektów uŜyteczności publicznej. Powódź ta spowodowała
nienotowane do tej pory straty w gospodarce komunalnej, wodnej, rolnictwie, komunikacji
i elektroenergetyce.

Ówcześnie istniejący system ochrony przeciwpowodziowej gminy nie spełnił
oczekiwań i nie zapewnił wystarczającego bezpieczeństwa dla mienia i Ŝycia ludzi. Pas
terenów zalewowych rozciągnął się na całą dolinę, osiągając w najszerszym miejscu do 5 km
od koryta rzeki.
W latach 2008 – 2014 w Polsce nastąpiły istotne zmiany w zakresie ochrony
przeciwpowodziowej na terenie kraju, wynikające z wdraŜania Dyrektywa 2007/60 WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego
i zarządzania nim (Dyrektywa powodziowa), a w ślad za tym zmienionego Prawa wodnego.
Celem nadrzędnym Dyrektywy powodziowej jest ograniczenie strat powodziowych
poprzez właściwe zagospodarowanie terenów naraŜonych na zjawisko powodzi. Dyrektywa
zobowiązuje władze publiczne do określenia obszarów, które mogą być zalane w przypadku
wystąpienia

powodzi,

oraz

szacowania

ryzyka

powodziowego

dla

obiektów

infrastrukturalnych, w tym zagraŜających środowisku oraz mieszkańców dotkniętych
powodzią. Efektem końcowym jest plan zarządzania ryzykiem powodziowym (określa
działania zapobiegawcze, ochronne i przygotowawcze do wezbrania, w tym prognozowania
powodzi, tworzenie i funkcjonowanie systemów wczesnego ostrzegania przed powodzią).
Plan, bazując na mapach zagroŜenia powodziowego i ryzyka powodziowego wytyczać będzie
działania na rzecz zrównowaŜonego planowania przestrzennego na obszarach naraŜonych na
niebezpieczeństwo powodzi, zapobiegania powstawania szkód powodziowych, skuteczniejszą
retencję wód oraz kontrolowane zalewanie niektórych obszarów w przypadku wystąpienia
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powodzi.

Dyrektywa

niesie skutki

dla zapewnienia zrównowaŜonego

planowania

przestrzennego na wszystkich poziomach planistycznych (obszary szczególnego zagroŜenia
powodzią).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566) implementując
ustalenia dyrektywy wskazuje (art. 163 ust. 5), Ŝe ochronę przed powodzią prowadzi się
z uwzględnieniem map zagroŜenia powodziowego, map ryzyka powodziowego oraz planów
zarządzania ryzykiem powodziowym, których ustalenia naleŜy uwzględnić w dokumentach
planistycznych wszystkich szczebli (art. 166 ust. 1).

W celu zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej, zgodnie z zapisami Prawa wodnego
sporządza się obligatoryjnie dwa rodzaje map przeciwpowodziowych:
- mapy zagroŜenia powodziowego – sporządzane dla obszarów wskazanych w ramach
wstępnej oceny ryzyka powodziowego; na mapach tych, zgodnie z art. 169 ust. 2
przedstawia się w szczególności następujące zagadnienia:
1) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i
wynosi raz na 500 lat, lub na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia
zdarzenia ekstremalnego (woda 0,2%);
2) obszary szczególnego zagroŜenia powodzią (woda 1% i 10%)1;
3) obszary obejmujące tereny naraŜone na zalanie w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia:
a) wału przeciwpowodziowego,
b) wału przeciwsztormowego,
c) budowli piętrzących.
- mapy ryzyka powodziowego – sporządzane są dla obszarów zagroŜenia powodzią
(art. 170 ust.1), które obejmują:
1) szacunkową liczbę mieszkańców, którzy mogą być dotknięci powodzią;

1

Art. 16 pkt 34 obszary szczególnego zagroŜenia powodzią – rozumie się przez to:
a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%,
b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%,
c) obszary, między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który
wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a takŜe wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 224,
stanowiące działki ewidencyjne;
d) pas techniczny
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2) rodzaje działalności gospodarczej wykonywanej na obszarach, o których mowa
w art. 169 ust. 2;
3) instalacje mogące, w razie wystąpienia powodzi, spowodować znaczne
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska
jako całości;
4) występowanie:
a) ujęć wody, stref ochronnych ujęć wody lub obszarów ochronnych zbiorników
wód śródlądowych,
b) kąpielisk,
c) obszarów Natura 2000, parków narodowych oraz rezerwatów przyrody;
5) w uzasadnionych przypadkach:
a) obszary, na których mogą wystąpić powodzie, którym towarzyszy transport
duŜej ilości osadów i rumowiska,
b) potencjalne ogniska zanieczyszczeń wody.

Ustalenia tych map, zgodnie z art. 166 ust. 1 ustawy naleŜy uwzględnić w planie
zagospodarowania przestrzennego województwa, studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania

przestrzennego

oraz

miejscowych

planach

zagospodarowania

przestrzennego. Mapy zagroŜenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stanowią
podstawę dla racjonalnego planowania przestrzennego na obszarach zagroŜonych powodzią,
a tym samym dla ograniczania negatywnych skutków powodzi. Informacje zawarte na
mapach mają być przydatne w dla potrzeb reagowania i zarządzania kryzysowego
w przypadku wystąpienia powodzi oraz mogą stanowić punkt wyjścia do prowadzania
dalszych analiz niezbędnych do realizacji działań róŜnych organów administracji, w tym
zarządzania kryzysowego. Zakres danych zawartych na mapach ma stanowić element
wspomagający wprowadzenie normatywów określających zasady ubezpieczenia ludzi
i majątku trwałego na obszarach zagroŜonych powodzią.

Informatyczny System Osłony Kraju

Realizacja map zagroŜenia powodziowego, map ryzyka powodziowego oraz planu
zarządzania powodzią, o których mówi ustawa Prawo wodne realizowana jest w ramach
projektu Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagroŜeniami
(ISOK). Prace nad ISOK rozpoczęły się 30 lipca 2010 r. i przebiegało w ramach konsorcjum,
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które tworzył Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Instytut Łączności i Rządowe Centrum
Bezpieczeństwa.
ISOK ma na celu optymalizacje gromadzenia informacji o zagroŜeniach. Jest
profesjonalnym systemem informatycznym, nowoczesną platformą stanowiącą główne
narzędzie wspierające zarządzanie kryzysowe – zarówno dla administracji, jak i dla
obywateli. Podstawowym celem projektu jest stworzenie systemu poprawiającego osłonę
społeczeństwa,

gospodarki

i

środowiska

przed

skutkami

powodzi

oraz

innymi

nadzwyczajnymi zagroŜeniami. W przypadku poszczególnego obywatela system ma
umoŜliwić sprawdzenie, czy zamieszkuje on obszar zagroŜony powodzią, a w przypadku
pozytywnego potwierdzenia, ustalenie skali zagroŜenia. Udostępnienie informacji o obszarach
zagroŜonych powodzią i o poziomie tego zagroŜenia, jak równieŜ wskazanie, jakie ryzyko
wiąŜe się z wystąpieniem powodzi na danym obszarze, ma przyczynić się do podejmowania
przez mieszkańców, jak równieŜ władze lokalne, świadomych decyzji odnośnie lokalizacji
inwestycji.

W ramach realizacji projektu ISOK zrealizowane zostały i przekazane do stosowania m.
inn. następujące mapy dokumentacyjne, mające znaczenie dla prowadzenia polityki ochrony
przeciwpowodziowej w zlewni i dorzeczu Odry:
•

wstępna ocena ryzyka powodziowego (WORP),

•

mapa zagroŜenia powodziowego (MZP),

•

mapa ryzyka powodziowego (MRP).

Granice obszarów zagroŜenia powodziowego określone na mapach zagroŜenia
powodziowego i mapach ryzyka powodziowego na obszarze gminy Cisek przedstawiono na
mapie 2 Uwarunkowania i predyspozycje rozwoju.

Obszar gminy Cisek po powodzi 1997 r. objęty została działaniami inwestycyjnymi,
zwiększającymi bezpieczeństwo powodziowe, w ramach Programu dla Odry 2006. Według
danych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na obszarze gminy
zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
-

budowę lewostronnego wału rzeki Odry Cisek-Dzielniczka w km 77+000 –
86+000;
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-

budowę, przebudowę i modernizację lewostronnego obwałowania rzeki Odry w km
65+500 - 67+000 oraz wału bocznego w m. Miejsce Odrzańskie gm. Cisek;

-

budowę, przebudowę i modernizację wałów w gminie Cisek na odcinkach Cisek –
Dzielniczka, Przewóz – Podlesie – Miejsce Odrzańskie oraz Roszowicki Las –
Roszowice – Dzielnica – wykupy gruntów zajętych i planowanych do zajęcia pod
wały (w realizacji).

3.4.3. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego następuje poprzez wprowadzanie do
niego substancji stałych, ciekłych i gazowych (w tym aerozoli) przez źródła emisji
o charakterze naturalnym lub antropogenicznym.

Na obszarze gminy Cisek zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego ma charakter
antropogeniczny i związane jest z wprowadzaniem zanieczyszczeń z sektora gospodarczego
(lokalne podmioty gospodarcze, produkcyjne i usługowe, w tym obiekty hodowli zwierząt),
komunalno-bytowego (lokalne indywidualne i zbiorowe źródła wytwarzania c.w. i c.o.) oraz
układ komunikacyjny.

Emisja zanieczyszczeń

Emisje

zanieczyszczeń

mają

charakter

zorganizowany

(sektor

gospodarczy

i komunalno-bytowy) oraz niezorganizowany (komunikacja), a jej wielkość jest trudna do
ustalenia w sposób bezpośredni.

Dane statystyczne GUS ustalają wielkości emisji zanieczyszczeń w układach
powiatowych, a badanym wskaźnikiem jest emisja zanieczyszczeń z zakładów szczególnie
uciąŜliwych2. Wielkość emisji zanieczyszczeń dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego
w latach 200 – 2015 wynosił (tab. 14):

2

zakłady szczególnie uciąŜliwe - punktowe źródła emisji zanieczyszczeń, do których zaliczono wszystkie jednostki
organizacyjne ustalone przez ówczesnego Ministra Ochronny Środowiska i Zasobów Naturalnych na podstawie określonej
wysokości opłat wniesionych w 1986 r. za roczną emisję substancji zanieczyszczających powietrze według stawek
określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze
środowiska i wprowadzanie w nim zmian (Dz. U. Nr 7, poz. 40 z późn. zmianami)
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Tab. 14. Emisja zanieczyszczeń do powietrza z zakładów szczególnie uciąŜliwych w powiecie.
Emisja
ilość zanieczyszczeń w Mg/rok
zanieczyszczeń
2009
2010
2011
2012
2013
2014
pyłowych:

2015

ogółem
681
617
485
378
439
422
ogółem na km2
1,09
0,99
078
0,60
0,70
0,68
ze spalania paliw
451
427
259
166
228
182
gazowych:
ogółem
1346836
1442838
1405310
1331408
1405081
1379885
ogółem bez CO2
14 026
11 860
9 382
8 085
7 897
7 019
niezorganizowana
14
7
6
4
4
4
dwutlenek siarki
3 766
3 066
2 674
2 291
2 575
2 241
tlenki azotu
4 016
3 657
2 544
1 818
1 998
1 859
tlenek węgla
4 212
3 068
2 794
3 059
2 288
1 943
dwutlenek węgla
1332810
1430978
1395928
1323323
1397184
1372866
zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń
pyłowe
92 404
106 108
50 448
80 513
139 209
111 978
gazowe

22 815

11 694

5 064

1 032

265

314
130
1 308 878
5 391
26
2 036
1 726
632
1 303 487
76 090

165

31

Źródło: www.stat.gov.pl

Strumień zanieczyszczeń3 wprowadzany do powietrza atmosferycznego z terenu gminy
Cisek oszacowany został w opracowaniu Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Atmoterm S.A., 2015 r.

Wg przyjętej metodyki, łączne zapotrzebowanie energii dla potrzeb funkcjonalnych
wszystkich sektorów gospodarczych, bytowych, transportowych, oświetleniowych wyniosła
w 2013 r. ok. 24,2 MWt, w tym na potrzeby mieszkalne ok. 20,8 MWt, co wywołało emisję
do atmosfery 20 635,18 Mg/r CO2 (stanowiło to ok. 5,0% łącznej emisji zanieczyszczeń
wchodzących w skład grupy gmin objętych programem (Bierawa, Cisek, Jemielnica,
Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Ujazd, Zawadzkie, powiat strzelecki, powiat
kędzierzyńsko-kozielski). Wskazuje to na fakt, iŜ gmina Cisek nie stanowi istotnego emitenta
zanieczyszczeń do powietrza, w niewielkim stopniu odpowiada równieŜ za stan jakości
powietrza atmosferycznego w subregionie kędzierzyńsko-kozielskim i w województwie.

Peryferyjne połoŜenie gminy poza głównymi ciągami komunikacyjnymi województwa
powoduje, iŜ udział emisji z transportu w strukturze emisji jest równieŜ nieznaczny i wynosił
w 2013 r. ok. 1 649,18 Mg/r CO2.

3

strumień zanieczyszczeń oszacowano na podstawie łącznego zapotrzebowania energii dla potrzeb funkcjonalnych gminy
Cisek w przeliczeniu na emisję CO2 dla 2013 roku
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Stan jakości powietrza

Niewielki udział gminy w emisji zanieczyszczeń nie przekłada się na stan jakości
powietrza atmosferycznego na terenie gminy, ustalanego na podstawie oceny poziomów
substancji w powietrzu i klasyfikację stref.

Ocenę poziomów substancji w powietrzu i klasyfikację stref województwa opolskiego
za 2016 rok sporządzono w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia
2001 r. (Dz.U. 2017. poz. 519 ze zm.), oraz akty wykonawcze do ww. ustawy, a w
szczególności:
-

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031),

-

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie
dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1032).

Ocenę za rok 2016 wykonano zgodnie z nowym podziałem kraju (zgodnie
z załoŜeniami do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz
niektórych innych ustaw opracowanego w związku z planowaną transpozycją dyrektywy
2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości
powietrza i czystszego powietrza dla Europy do prawa polskiego – tzw. dyrektywy CAFE),
w którym strefę stanowią:
-

aglomeracja o liczbie mieszkańców powyŜej 250 tysięcy,

-

miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyŜej 100 tysięcy,

-

pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyŜej
100 tysięcy mieszkańców.

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
(Dz.U.2017 poz. 519 ze zm.) ocena jakości powietrza dokonywana jest w strefach. Na terenie
województwa opolskiego w 2011 r. wg nowego podziału kraju na terenie województwa
opolskiego zostały wydzielone 2 strefy:
-

miasto Opole,

-

strefa opolska (pozostały obszar województwa, w tym gmina Cisek).
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Na terenie Gminy Cisek Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu nie
prowadzi bezpośredniego monitoringu jakości powietrza. NajbliŜsze pomiary wykonywane
były w 2014, 2015 i 2016 roku na stacji pomiarowej w Kędzierzynie-Koźlu wykazywały
przekroczenia wartości normatywnych pyłu PM 10, PM2,5 i B(a)P. Pozostałe mierzone
zanieczyszczenia w 2014, 2015 i 2015 r. nie wykazywały przekroczeń.

Klasyfikację stref za rok 2016 wykonano w oparciu o następujące załoŜenia:
-

klasa A - poziom stęŜeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest
wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza;

-

klasa C - poziom stęŜeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową lub wartość
dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji; naleŜy określić obszary
przekroczeń oraz dąŜyć do osiągnięcia wartości kryterialnych, niezbędne jest
opracowanie programu ochrony powietrza POP;

Tab. 15. Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia.
Lp. Nazwa Kod
Symbol klas strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń

1

strefy

strefy

miasto

PL1601

Opole
2

strefa

PL1602

opolska

SO2

NO2

CO

C6H6

PM10

Pb

As

Cd

Ni

B(A)P

PM2,5

O3

A

A

A

A

C

A

A

A

A

C

A

A

A

A

A

C

C

A

A

A

A

C

C

C

Źródło: Ocena jakości powietrza za 2016 r.
http://www.opole.pios.gov.pl/wms/Pliki/2017/Ocena_jakosci_powietrza_za_rok_2016.pdf

Ogólnie niekorzystny stan jakości powietrza w podstawowych parametrach PM10,
PM2,5, benzen B(a)P jest wynikiem połoŜenia gminy w bezpośrednim zasięgu oddziaływania
głównych źródeł emisji na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle i napływu zanieczyszczeń
z aglomeracji górnośląskiej (transport zanieczyszczeń z kierunku południowo-wschodniego,
w tym wzdłuŜ Odry).

Najbardziej odczuwalnym i uciąŜliwym zjawiskiem dla mieszkańców gminy,
wywołanym emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego jest smog. Zjawisko
generowane jest przez nakładanie się emisji z sektora transportowego i niskiej emisji
z procesów energetycznych, pochodzących ze spalania paliw stałych róŜnej jakości lub
odpadów komunalnych, w szczególności stałych (ich udział w strukturze paliwowej gminy
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wynosi aŜ 97%) z udziałem tworzysz sztucznych. W warunkach zwartej zabudowy
mieszkalnej, niskich emitorów, okresowo niekorzystnych warunków atmosferycznych (niskie
ciśnienie powietrza, brak przewietrzania, inwersja termiczna) oraz duŜych emisji ze źródeł
przemysłowych Kędzierzyna-Koźla, zjawisko to jest szczególnie uciąŜliwe i niebezpieczne
dla zdrowia mieszkańców. Na terenie gminy występuje powszechnie we wszystkich
miejscowościach, a predyspozycje częstszego występowania dotyczy stref zwartej zabudowy.

3.4.4. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych.

Woda, obok powietrza, stanowi najwaŜniejszy składnik przestrzeni przyrodniczej
warunkujący Ŝycie biologiczne na ziemi. Z tego teŜ względu wynika konieczność
zapewnienia jej w odpowiedniej ilości i jakości dla wszystkich uŜytkowników i dla
wszystkich

realizowanych

przez

nich

działalności.

Ochrona

jakościowa

wód

powierzchniowych i podziemnych prowadzona jest w obrębie Jednolitych Części Wód
Powierzchniowych (JCWP) i Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd).

3.4.4.1. Stan wód powierzchniowych.

Jednolitą częścią wód powierzchniowych jest oddzielny i znaczący element wód
powierzchniowych: jezioro, naturalny staw, sztuczny zbiornik wodny, ciek, a takŜe fragment
morskich wód wewnętrznych, przejściowych lub przybrzeŜnych. Z wydzielonych w skali
kraju JCWP, obszar gminy Cisek połoŜony jest w obrębie 3 JCWP:
-

nr RW600016115929

-

nr RW600016115949

-

nr RW600019117159
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Rys. 12. Jednolite części wód powierzchniowych na obszarze gminy Cisek wg Geoportal KZGW.

W ramach wód powierzchniowych mogą występować silnie zmienione oraz sztuczne
części wód. Silnie zmieniona część wód to jednolita część wód powierzchniowych, której
charakter został w znacznym stopniu zmieniony w wyniku działalności człowieka, natomiast
sztuczna część wód to jednolita część wód powstała w wyniku działalności człowieka.
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Wody powierzchniowe, w tym silnie zmienione i sztuczne jednolite części wód
powinny osiągnąć, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, do 2015 r. cele środowiskowe,
obejmujące dobry stan chemiczny oraz odpowiednio dobry stan ekologiczny lub dobry
potencjał ekologiczny, gdzie:
• stan ekologiczny określa się dla naturalnych części wód,
• potencjał ekologiczny określa się dla sztucznych lub silnie zmienionych jednolitych

części wód.

W Polsce w pierwszym etapie planowania gospodarowania wodami, cele środowiskowe
dla części wód zostały oparte głównie na wartościach granicznych poszczególnych
wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających stan
ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych świadczących o stanie
chemicznym wody, odpowiadającym warunkom osiągnięcia przez te wody co najmniej
dobrego stanu (dla wód naturalnych) oraz dobrego stanu lub powyŜej dobrego potencjału (dla
wód silnie zmienionych bądź sztucznych).

Wartości tych wskaźników określa rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca
2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1187).
Ponadto zagadnienie to reguluje rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011
r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu
chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. nr 258, poz. 1549). oraz
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu
oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. nr 143, poz. 896).

Zgodnie z w/w na stan ogólny składają się stan ekologiczny (w którym brane są pod
uwagę elementy biologiczne oraz jako wskaźniki wspierające – elementy fizykochemiczne
i hydromorfologiczne)

oraz

stan

chemiczny

(oceniany

na

podstawie

wskaźników

chemicznych, charakteryzujących występowanie substancji szkodliwych dla środowiska
wodnego, w tym tzw. substancji priorytetowych.

Ocenę jakości wód powierzchniowych na terenie Gminy Cisek przeprowadza
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Opolu w trzech punktach
pomiarowych. Zgodnie z Kompleksowym raportem o stanie środowiska w województwie
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opolskim w latach 2013- 2015, WIOŚ Opole, 2016 stan jednolitych części wód za lata 20102015 w zlewniach obejmujących gminę Cisek przedstawia się następująco (tab. 16):
Tab. 16. Zestawienie jednolitych części wód powierzchniowych wg zlewni trzeciego rzędu, kontrolowanych w
województwie opolskim w okresie 2010-2015 wraz z ich oceną.
L

Zlewnia

Nazwa JCWP –

Silnie

Stan/potencjał

Stan

Ocena

Ocena stanu

p

III

Kod JCWP

nazwa punktu

zmieniona

ekologiczny

chemiczny

spełniania

JCWP

.

rzędu

pomiarowo-

lub

JCWP

kontrolnego

sztuczna

obszarów

JCWP

chronionych

wymogów dla

(T/N)
1

Odra od

PLRW600016115929

Dzielniczka –

Olzy do

ppk Dzielniczka

Kłodnicy

Cisek
PLRW600016115929

Cisek – ppk

T

Umiarkowany

N

Zły

T

Uniarkowany

N

Zły

T

Umiarkowany

N

Zły

Cisek
Landzmierz
2

Odra od

PLRW600019117159

Odra od

Kłodnicy

wypływu ze zb.

do Małej

Polder Buków do

Panwi

Kanału

PoniŜej stanu
dobrego

Gliwickiego ppk Odra –
Kłodnica poniŜej
ujścia Kłodnicy

Źródło: Kompleksowy raport o stanie środowiska w województwie opolskim w latach 2013- 2015, WIOŚ Opole, 2016

Analiza parametrów wód w badanych punktach wykazała we wszystkich trzech
punktach stan/potencjał ekologiczny umiarkowany, a stan ogólny wód uwzględniający
dodatkowo stan chemiczny i kryterium spełniania wymogów dla obszarów chronionych został
w nich oceniony jako zły.

Do degradacji wód powierzchniowych na obszarze gminy przyczyniają się zrzuty
ścieków komunalnych i przemysłowych, jak równieŜ zanieczyszczenia tranzytowe
dostarczane wodami powierzchniowymi. Na obszarach pozbawionych infrastruktury
komunalnej naleŜy się spodziewać degradacji wód powierzchniowych przez niekontrolowane
zrzuty ścieków z terenów zabudowanych, trafiające do gruntu, rowów melioracyjnych, bądź
bezpośrednio do cieków. Powodują one z reguły lokalne zanieczyszczenie wód objawiające
się wzrostem wartości BZT5, oraz zawartości sodu, potasu, azotanów i fosforanów, a takŜe
skaŜenie bakteriologiczne wody. Do zanieczyszczenia wód substancjami biogennymi
(azotany, fosforany) przyczyniają się takŜe spływy z pól uprawnych oraz nawoŜonych łąk
i pastwisk.
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3.4.4.2. Stan wód podziemnych.

Zawarta w Ramowej Dyrektywie Wodnej definicja jednolitych części wód podziemnych
(JCWPd) wskazuje, iŜ są to wody podziemne, które występują w warstwach wodonośnych
o porowatości i przepuszczalności umoŜliwiającej pobór znaczący dla zaopatrzenia ludności
w wodę lub przepływ o natęŜeniu znaczącym dla kształtowania poŜądanego stanu wód
powierzchniowych i ekosystemów lądowych.

Zgodnie z RDW celem środowiskowym dla wód podziemnych jest dobry stan wód
podziemnych, oznaczający utrzymanie lub osiągnięcie przez część wód podziemnych stanu
ilościowego i stanu chemicznego na poziomie określanym jako co najmniej „dobry”. RDW
przewiduje dla wód podziemnych działania uprawdopodabniające obejmujące:
-

zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód
podziemnych,

-

zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych
(z zastrzeŜeniami wymienionymi w RDW),

-

zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,

-

wdroŜenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się
rosnącego trendu stęŜenia kaŜdego zanieczyszczenia powstałego wskutek
działalności człowieka.

JCWPd na terenie Polski wyznaczone zostały4 z uwzględnieniem typów i rozciągłości
poziomów wodonośnych, związku wód podziemnych z ekosystemami lądowymi i wodami
powierzchniowymi, moŜliwością poboru wód oraz w nawiązaniu do charakteru i zasięgu
antropogenicznego przekształcenia chemizmu i dynamiki wód podziemnych.
Zakres dopuszczalnych wartości wskaźników jakości wody określają następujące akty
prawne:
-

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów
i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. 2016, poz. 85),

-

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz.U. 2015, poz. 1989).

4

Wg Paczyński B., Sadurski A. – Hydrogeologia regionalna Polski, 2007
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Badania i oceny jakości wód podziemnych w zakresie parametrów fizykochemicznych
i ilościowych wykonuje Państwowa SłuŜba Hydrogeologiczna. Monitoring wód podziemnych
obejmuje punkty pomiarowe, monitorujące wszystkie jednolite części wód podziemnych,
uwzględnia warunki hydrogeologiczne w ujęciu regionalnym i lokalnym oraz występowanie
potencjalnych ognisk zanieczyszczeń i zagroŜeń wód podziemnych.

Klasy jakości wód podziemnych I, II, III oznaczają dobry stan chemiczny, a klasy
jakości wód podziemnych IV, V oznaczają słaby stan chemiczny.

Zgodnie z podziałem Polski na JCWPd obowiązującym do 2015 r., gmina Cisek
połoŜona była na obszarze JCWPd nr 129. Według nowego podziału obszaru Polski na 176
części JCWPd, gmina Cisek znajduje się w obrębie JCWPd nr 142.

Rys. 13. Jednolite części wód podziemnych na obszarze gminy Cisek wg Geoportal KZGW.

Ocena stanu chemicznego wód wykazywała poziom dobry, stanu ilościowego – poziom
dobry, łączna ocena stanu – poziom dobry.
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3.4.5. Przekształcenia powierzchni ziemi.

ZagroŜenia rzeźby i
z antropogeniczną

powierzchni

działalnością

terenu

człowieka.

na obszarze gminy związane są

Głównym

źródłem

deformacji

jest

w

szczególności prowadzona eksploatacja kopalin, której najwyraźniejszym przejawem jest
wyrobisko po eksploatacji piasków i Ŝwirów w Kobylicach (zarówno po zakończonej
eksploatacji na złoŜu Kobylice, jak i po obecnie prowadzonej eksploatacji kruszywa na złoŜu
Kobylice III). Ponadto na terenie gminy występuje kilka małych, wyeksploatowanych
w czasach historycznych wyrobisk piaszczysto-Ŝwirowych, w części zrekultywowanych.

Obok form historycznych w Łanach, na terenie gminy występują obszary współcześnie
wykształconych form terenowych, związanych z dostarczaniem mas gruntowych dla
budowanych w róŜnych okresach wałów przeciwpowodziowych, w szczególności w rejonie
Landzmierza-ul.Biadaczów,

Landzmierza,

Ciska-ul.Głogowiec

i

Przewozu.

Efektem

końcowym tych prac jest ciągły system wałów powodziowych, stanowiących w
przykorytowej strefie doliny Odry wyraźną formę morfologiczną.

Obszary

deformacji

powierzchni

obejmują

równieŜ

obszary

występowania

i potencjalnego występowania erozji gruntów i procesów geodynamicznych, w szczególności
osuwisk. Zagadnienia te opisane zostały w rozdziale 3.6.1. Ruchy masowe i erozja gleb.

Oprócz w/w lokalizacji na terenie gminy nie stwierdzono występowania innych
deformacji powierzchni i rzeźby terenu, nie zarejestrowano równieŜ innych aktywnych
procesów morfologicznych, skutkujących powyŜszymi przekształceniami. Na terenie gminy
nie stwierdzono równieŜ występowania gleb zanieczyszczonych przez metale cięŜkie
i ropopochodne.

3.4.6. ZagroŜenie hałasem.

Gmina Cisek nie naleŜy do gmin, gdzie głównym źródłem substandardów
zamieszkania jest hałas. Głównym źródłem hałasu, kształtującym klimat akustyczny na
terenie gminy jest ruch komunikacyjny, instalacje i urządzenia związane z działalnością
rolniczą i przemysłowo-usługową oraz tzw. hałas osiedlowy.
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Generowany hałas, z uwagi na sposób, częstotliwość i długotrwałość ma charakter
hałasu liniowego lub punktowego, w przypadku ruchu pojazdów, nieustabilizownego
w czasie, o lokalnym w stosunku do źródła generowania zasięgu.

Obszar gminy, z uwagi na brak istotnych źródeł emisji hałasu przemysłowego
i komunikacyjnego nie był obejmowany w przeszłości pomiarami hałasu, nie moŜna więc
jednoznacznie, iŜ na terenie gminy występują obszary o obniŜonych warunkach klimatu
akustycznego.

Hałas drogowy związany jest przede wszystkim z wielkością natęŜenia ruchu, jego
dynamiką, strukturą a takŜe stanem nawierzchni drogi. Przebiegające przez teren gminy drogi
o charakterze wojewódzkim nr 410 Reńska Wieś-Brzeźce, nr 421 Szczyty-BłaŜejowiceNędza, nr 422 BłaŜejowice-Dziergowice i nr 427 Zakrzów-Roszowice-Dzielnica (o natęŜeniu
ruchu większym niŜ drogi powiatowe i lokalne, gminne) są w stanie wygenerować
ekwiwalentny poziom hałasu w odległości 5m od krawędzi drogi do ok. 65 dB/A/ w porze
dziennej i do 58 dB/A/ w porze nocnej. Pozwoli to na osiągnięcie w pkt występowania
zabudowy chronionej wymaganych poziomów hałasu. Pozostałe odcinki dróg nie stanowią
istotnych źródeł hałasu, a notowane w odległości 5m poziomy emitowanego dźwięku nie
przekraczają 60 dB(A).

Na terenie gminy nie występują źródła hałasu kolejowego, nie występują równieŜ
istotne, znaczące źródła hałasu przemysłowego, który mógłby stanowić źródło
dyskomfortu zamieszkania i zagroŜenia zdrowia.

3.4.7. ZagroŜenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym.

Na terenie gminy Cisek zagroŜenia związane z promieniowaniem niejonizującym
związane są z przebiegającymi liniami energetycznymi wysokiego i średniego napięcia oraz
stacjami transformatorowymi.

Badania kontrolne poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzi
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Inspektorat jak do tej pory nie
prowadził takich badań na terenie gminy, a najbliŜsze badania prowadzone w Kędzierzynie95 | S t r o n a

OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE GMINY CISEK - AKTUALIZACJA

Koźlu nie wykazały tam przekroczenia wartości dopuszczalnej, określonej w rozporządzeniu
Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku.

Głównym źródłem promieniowania elektromagnetycznego niskiej częstotliwości na
terenie gminy jest przesyłowa linia elektroenergetyczna 110 kV relacji Blachownia –
Studzienna. Źródło pola elektromagnetycznego stanowią równieŜ stacje transformatorowe,
współpracujące z liniami wysokiego oraz średniego napięcia.

Analiza danych literaturowych i modelowania rozprzestrzeniania promieniowania
wskazuje, Ŝe rozkład pola elektromagnetycznego pod linią przesyłową ma charakter
niejednolity i związany jest ze zwisem przewodów przesyłowych. Maksymalne zmierzone
natęŜenie pól elektrycznych dla linii 110 kV przy największym zwisie linii, na wysokości
1,8m npt wynoszą 3,2kV/m. Zasięg obszaru, w którym natęŜenie pola elektrycznego
przekracza wartość 1kV/m, wynosi 11,8 m od osi linii (przy najmniej korzystnej wysokości
zawieszenia przewodów fazowych oraz zastosowaniu słupów serii A12 typu ON120). Ze
względu na brak na terenie gminy Cisek pomiarów, określających poziom pól
elektromagnetycznych w pobliŜu linii wysokiego napięcia, moŜna jedynie stwierdzić, iŜ
przedstawione powyŜej strefy (11,8 m) wyznaczają obszar, na którym moŜe dojść do
przekroczenia dopuszczalnych wartości natęŜenia pola elektrycznego. W pobliŜu linii
wysokiego napięcia, notuje się natęŜenia pól magnetycznych duŜo niŜsze niŜ dopuszczalne,
stąd teŜ linie wysokiego napięcia nie są źródłem ponadnormatywnych pól magnetycznych.

Na terenie gminy Cisek nie występują stacje transformatorowe o napięciu roboczym
100kV. Na podstawie badań przeprowadzonych na terenie Polski wiadomo, iŜ najwyŜsze
poziomy składowej elektryczne pola elektromagnetycznego występują w punktach
wprowadzania linii napowietrznej na teren stacji. Poza tymi punktami przekroczenie
dopuszczalnego poziomu składowej elektrycznej, poza ogrodzeniem stacji transformatorowej,
nie występuje. Na terenie samej stacji poziom pola jest duŜo wyŜszy niŜ 1kV/m, jednak
lokalizacja stacji oraz wprowadzone zabezpieczenia powodują, Ŝe obszar ten jest niedostępny
dla ludzi.

Na terenie gminy Cisek znajduje się ok. kilkadziesiąt km linii średniego napięcia 15kV.
Linie te są źródłem pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50Hz, jednak jego poziom,
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nawet w niewielkiej odległości od linii, nie przekracza dopuszczalnych poziomów natęŜenia
pola elektrycznego oraz magnetycznego. RównieŜ stacje transformatorowe o napięciu
roboczym 15kV, pomimo, iŜ stanowią źródło pola elektromagnetycznego, nie powoduje
przekroczenia poziomów dopuszczalnych w środowisku.

4. CHARAKTERYSTYKA POWIĄZAŃ PRZYRODNICZYCH.

4.1. Powiązania wewnętrzne.

Zgodnie z wiedza o strukturze i funkcjonowaniu ekosystemu oraz krajobrazu wszystkie
scharakteryzowane powyŜej elementy przyrodnicze występują we wzajemnym powiązaniu.
Występujące elementy biotyczne (flora, fauna) są uwarunkowane elementami abiotycznymi
i same je jednocześnie modyfikują. Przekształcenie w wyniku realizacji planu jednego
elementu spowoduje zmiany w obrębie innych. Wprowadzenie do jednego podsystemu
przestrzeni przyrodniczej (np. gleb) spowoduje degradację innych podsystemów (np. wód
podziemnych). Zgeneralizowana sieć powiązań przyrodniczych z uwzględnieniem siły
oddziaływań dla terenów opracowania przedstawia poniŜszy schemat. Przekształcenie
którejkolwiek z form rzeźby terenu nierozerwalnie związane jest z dewastacją
powierzchniowych utworów geologicznych budujących tę formę. ZróŜnicowanie rzeźby ma
równieŜ

duŜe

znaczenie

dla

kształtowania

sią

warunków

mikroklimatycznych.

W najwyŜszych partiach stoków i wzniesień występuje większa insolacja, mniejsza
wilgotność względna, mniej mgieł i przymrozków, dobre przewietrzanie. W lokalnych
obniŜeniach terenu warunki są mniej korzystne. Relief jest głównym czynnikiem zmienności
warunków mikroklimatycznych na terenie opracowania. W drugiej kolejności znaczenie
mają: poziom wody gruntowej, zagospodarowanie terenu, w tym występowanie zbiorników
wodnych oraz roślinność.

Siec rzeczna jest podstawowym donorem oddziaływań na hydrogeologię, rzeźbę terenu
oraz warunki mikroklimatyczne. Powiązania elementów abiotycznych z florą i fauną są mniej
istotne ze względu na fakt uzaleŜnienia występujących warunków biocenotycznych głównie
od form zagospodarowania przestrzennego. Analiza zmienności oddziaływań oraz ich siły
wskazuje, Ŝe wiodącymi elementami środowiska przyrodniczego, które w okresie
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zagospodarowania i dewastacji będą wpływać na pozostałe elementy są rzeźba terenu,
budowa geologiczna utworów powierzchniowych oraz sieć hydrograficzna.

Rys. 14. Powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami systemu przyrodniczego.

4.2. Powiązania zewnętrzne.

Przyrodnicze powiązania zewnętrzne obszaru gminy Cisek omówione zostały
w rozdziale 7.1.Ekologiczny system przestrzenny gminy.

5. DIAGNOZA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO.

5.1.

Ocena odporności środowiska na degradację oraz zdolności do regeneracji.

Obszar gminy Cisek charakteryzuje się przestrzennie zróŜnicowaną odpornością
środowiska na degradację oraz zmienną w przestrzeni zdolnością środowiska do regeneracji.
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W zakresie degradacji do ekosystemów odpornych na degradację zalicza się ekosystemy
wielkopowierzchniowe o duŜej naturalności, gdzie związki funkcjonalne pomiędzy
poszczególnymi elementami oŜywionymi i nieoŜywionymi są silne, zróŜnicowane i naturalne
(słabo zaburzone). Ekosystemy takie mają znaczące zdolności wewnętrznego buforowania
degradujących czynników zewnętrznych. Ekosystemy spełniające te warunki to np.
wielkoprzestrzenne lasy oraz obszary mniejsze, ale z mozaiką ekosystemów zadrzewień, łąk
i ziołorośli oraz wód powierzchniowych.

Na obszarze gminy Cisek nie występują wielkoobszarowe kompleksy leśne. Niewielkie
płaty leśne, silnie rozdrobnione i rozproszone stanowią struktury o niewielkiej odporności
i stabilności ekologicznej, podatne są na degradujące presje czynników zewnętrznych (strefa
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego).

Istniejące ekosystemy łąkowo-łęgowe w dolinach rzecznych i pozostałych cieków
wodnych w pewnym stopniu zachowały charakter naturalny (w obrębie starorzeczy), jednak
intensywna i coraz bardziej intensyfikująca się gospodarka powiększa poziom zagroŜenia.
Szczególnej ochronie poddać naleŜy zieleń łęgową, stanowiącą naturalną obudowę
biologiczną cieków wodnych obszar występowania nisz ekologicznych.

Dominujące na terenie gminy biocenozy charakteryzujące się uproszczonym składem
gatunkowym, np. grunty orne, mają mniejszą zdolność do przeciwstawiania się czynnikom
degradującym. Niska odporność związana jest z zuboŜeniem gatunkowym i populacyjnym
monokultur oraz z przerwaniem procesów obiegu materii i przepływów energii
w biocenozach poprzez np. zbieranie plonów. Uproszczenie łańcuchów troficznych
i ingerencja

człowieka

w

procesy

biocenotyczne

osłabia

odporność

na

zmiany

w ekosystemach.

Ekosystemy wód stojących ze względu na ich niewielkie powierzchnie ulegają
systematycznemu zanikaniu w wyniku naturalnych procesów, przyspieszanych antropopresją.
Zachodzi w nich zarastanie roślinnością naczyniową roślinnością wodną w strefie
przybrzeŜnej, litoralnej. Efektem działalności człowieka jest równieŜ proces eutrofizacji wód
stojących, generowany napływem substancji biogennych i substancji chemicznych.
Degradacja wód jest w tych warunkach procesem nieodwracalnym.
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Obszarami pozbawionymi naturalnej odporności na zmiany degradacyjne są obszary
zdewastowane, w tym zabudowy mieszkaniowej, przemysłowe, usługowe, komunikacyjne.
Wyjątkiem są tu zdewastowane ekosystemy wyrobisk surowców mineralnych, które po
zakończeniu eksploatacji pozostawiono jako nieuŜytkowane.

Obszary gminy Cisek charakteryzują się zróŜnicowaną zdolnością do regeneracji, która
jest zaleŜna od dotychczasowej intensywności zmian degradacyjnych. Ogólnie duŜą
zdolnością do regeneracji charakteryzują się ekosystemy naturalne lub półnaturalne, średnią
ekosystemy zdegradowane, a małą ekosystemy zdewastowane. Do obszarów o duŜej
zdolności do regeneracji na terenie gminy zaliczyć naleŜy ekosystemy charakteryzujące się
stosunkowo duŜą naturalnością, obejmujące ekstensywnie nawoŜone i uŜytkowane
kompleksy łąkowe w dolinie Odry.

Obszarami o średniej zdolności do regeneracji są obszary przekształcone lub
zdegradowane, które zachowały zdolność powrotu do stanu wyjściowego, w szczególności
obejmujące grunty orne, intensywnie uŜytkowane łąki, moŜna do nich zaliczyć
drobnoprzestrzenne płaty leśne, zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne.

Obszarami o małej zdolności do regeneracji są ekosystemy zdewastowane, które
utraciły zdolność do powrotu do stanu wyjściowego, obejmujące głównie tereny
zurbanizowane.

5.2

Ocena stanu ochrony i uŜytkowania zasobów przyrodniczych.

5.2.1. Ocena stanu ochrony prawnej i uŜytkowania zasobów kopalin.

Zasoby złoŜa kruszywa naturalnego „Kobylice III” są chronione prawnie zgodnie
z przepisami Ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Eksploatacja odbywa się na podstawie
aktualnej koncesji z określonymi w niej warunkami i obowiązkami, jak równieŜ z ustalonym
obszarem i terenem górniczym. Sposób wykonania tych obowiązków określa plan ruchu
a nadzór nad eksploatacją i rekultywacją w trakcie likwidacji zakładu górniczego pełnią
urzędy górnicze.
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Racjonalne gospodarowanie zasobami złóŜ wynika z obowiązków przedsiębiorcy
eksploatującego kopalinę. Przepisy nakładają na przedsiębiorcę konieczność przedsięwzięcia
niezbędnych

środków

w

celu

ochrony

środowiska

oraz

rekultywacji

gruntów

i zagospodarowania terenów po ustaniu działalności górniczej

5.2.2. Ocena stanu ochrony prawnej i uŜytkowania zasobów wód podziemnych
i powierzchniowych.

Ochrona zasobów wodnych, polega na zapewnieniu ich jak najlepszej jakości, w tym na
utrzymywaniu ilości wody na poziomie zapewniającym ochronę równowagi biologicznej
przez zmniejszanie ryzyka zanieczyszczenia poprzez ograniczenie oddziaływania na obszary
ich zasilania oraz utrzymywaniu równowagi zasobów tych wód. Ujęcia na obszarze gminy
mają ustanowione odpowiednie obszary ochronne – tereny ochrony bezpośredniej i pośredniej
zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo wodne.

Kluczowe znaczenie dla polityki ochrony zasobów wodnych posiada dyrektywa
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2003 r. ustanawiająca ramy
wspólnotowego działania w zakresie polityki wodnej (tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna) oraz
ratyfikowane umowy międzynarodowe i konwencje.

Obowiązek ochrony i racjonalnego wykorzystanie zasobów wodnych nakładają
obowiązujące przepisy prawne:
- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566) wraz
z przepisami wykonawczymi
- ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2017. poz. 519),
- ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz.U. z 2017, poz.328).

W celu zabezpieczenia kraju przed powodzią w dorzeczu Odry, został opracowany
wieloletni program gospodarczy pod nazwą „Program dla Odry 2006”, zamieniony w okresie
późniejszym przez „MasterPlan dla dorzecza Odry”. W 2015 r. zagadnienia związane
z ochroną przeciwpowodziową realizowane są przy wykorzystaniu map zagroŜenia
powodziowego,

map

ryzyka

powodziowego

oraz

planów

zarządzania

ryzykiem
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powodziowym w dorzeczach, ramach projektu Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed
nadzwyczajnymi zagroŜeniami (ISOK).

Strategia ochrony przeciwpowodziowej realizowana jest poprzez plany zarządzania
ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Rozporządzenie Rady Ministrów
z 18.10.2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru
dorzecza Odry, Dz.U. z 2016, poz. 1938).

5.2.3. Ocena stanu ochrony prawnej i uŜytkowania terenów leśnych oraz terenów o duŜej
wartości dla produkcji rolnej.

Gleby i zasoby leśne są przede wszystkim chronione na podstawie ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 r. [jt. Dz. U. z 2017, poz. 1161), a lasy dodatkowo
w ramach ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach [j.t. Dz.U. z 2017, poz. 788).

Wydaje się, iŜ aspekty ochrony wynikające z wymienionych ustaw w dostatecznym
stopniu chronią zasoby leśne i gleby przed zainwestowaniem, jednakŜe Ŝadne formy ochrony
nie są w stanie ochronić potencjału uŜytkowego gleb i lasów przed presją szeregu
niekorzystnych czynników, głównie antropogenicznych, takich jak: emisja zanieczyszczeń
przemysłowych (głównie z otoczenia zewnętrznego Kędzierzyna-Koźla i aglomeracji
górnośląskiej) i z komunikacji, nadmierna penetracja drobnoobszarowych, niestabilnych
ekologicznie lasów, osłabionych oddziaływaniem przemysłu, a takŜe wzrastającej skali
występowania czynników, najczęściej nieprzewidywalnych, o charakterze naturalnym
(wiatry, szkodniki wtórne, poŜary).

Lasy gminy stanowią niewielkie obszarowo powierzchnie, rozrzucone na terenie całej
gminy (powierzchnie leśne w postaci płatów nie przekraczają 6,7 ha) i funkcjonujące
w otoczeniu monokultur rolnych, co obniŜa ich potencjał uŜytkowy i przyrodniczy. Pomimo
niewielkiej stabilności wynikającej z powierzchni jednostkowej, pełnią jednak waŜną funkcję
biotopotwórczą, będąc siedliskiem dla cennych przedstawicieli roślin naczyniowych, objętych
ścisłą i częściową ochroną gatunkową.

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym

z istotniejszych czynników negatywnie odbijającym się na terenach leśnych. Lasy gminy
zaliczone są do uszkodzonych na skutek działalności przemysłu i naleŜą do II strefy
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uszkodzeń średnich. NaleŜy podkreślić jednak, Ŝe ogólny stan zdrowotny lasów ocenia się
jako dobry z tendencją do stabilizacji.

Doliny rzeczne Odry, Ciska i Dzielnicy oraz ich mniejszych dopływów naturalnych
i sztucznych, pomimo przekształcenia i lokalnego obniŜenia wartości biotopotwórczej, pełnią
funkcję korytarzy ekologicznych, umoŜliwiających przemieszczanie roślinności i zwierząt.
Ekosystemy dolinne w ramach powiązanego systemu zasilają tereny otaczające, wzmacniając
róŜnorodność biologiczną obszarów dolinnych.

Na terenie gminy występują bardzo korzystne uwarunkowania dla produkcji rolnej, co
przejawia się występowaniem gleb wysokich klas bonitacyjnych i wysokich kompleksów
przydatności rolniczej. Korzystne warunki rolne i ich wysoki potencjał produkcyjny
powoduje, iŜ kompleksy rolne mają charakter wielkoobszarowy, ułatwiający prowadzenie
rolnictwa wysokoproduktywnego, zmechanizowanego. Taki charakter przestrzeni rolniczej
i prowadzonej działalności rolnej nie tworzy korzystnych warunków dla róŜnorodności
biologicznej przestrzeni gminy. Lokalne wzmocnienia róŜnorodności generowane jest przez
układy zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych w dosyć jednorodnej przestrzeni rolniczej,
tworząc róŜnorodna enklawy, mikrowęzły i nisze ekologiczne.

5.2.4. Ocena stanu ochrony prawnej i uŜytkowania terenów cennych przyrodniczo, w tym
bioróŜnorodności.

Ocenę stanu ochrony i uŜytkowania zasobów przyrodniczych przedstawiono w rozdziale
3.1.6. Potencjał przestrzeni rolniczej w połączeniu z rozwijającym się osadnictwem
i eksploatacją przestrzeni gminy, doprowadził do degradacji ilościowej i jakościowej zasobu
przyrodniczego, uproszczenia i zuboŜenia róŜnorodności biologicznej. W efekcie, tylko
niewielkie obszary podlegają prawnej ochronie przyrodniczej (fragment obszaru chronionego
krajobrazu), a ochroną gatunkową objętych jest tylko 6 gatunków roślin naczyniowych.

Generalnie oceniając potencjał róŜnorodności biologicznej gminy zaobserwować naleŜy
ogólną prawidłowość, polegającą na korelacji wartości przyrodniczej przestrzeni w miarę
wzrostu ekstensywności zagospodarowania i uŜytkowania terenu. Przeprowadzone analizy
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wskazują, Ŝe na terenie gminy istnieją warunki dla optymalizacji systemu przyrodniczego
gminy i zwiększenia ochrony obszarów przyrodniczo cennych.

5.3. Ocena stanu zachowania walorów krajobrazowych oraz moŜliwości ich
kształtowania.

Naturalny krajobraz gminy został przekształcony praktycznie na całym jej obszarze.
Jego pozostałości reprezentowane są przez izolowane płaty leśne i tereny łąkowe,
występujące generalnie w obrębie doliny Odry, Ciska i Dzielnicy. Niewielkie fragmenty
łąkowe występują na terenach pozadolinnych, a ich rozmiar, rozdrobnienie i izolacyjność nie
sprzyja ich ciągłości przestrzennej. Rozproszenie i rozdrobnienie terenów łąkowych
wywołane jest powszechnym i dominującym zasięgiem agroekosystemów uprawowych.

Główną strukturą wyróŜniającą się w krajobrazie gminy jest krawędź morfologiczna
oddzielająca dolinę Odry od PłaskowyŜu Głubczyckiego, bardzo wyraźna w południowowschodniej części gminy, stopniowo wyklinowująca się w kierunku północno-zachodnim,
wpisując się na północ od Sukowic w istniejące otoczenie. Szeroka, generalnie
płaskorówninna plejstoceńska dolina Odry jest obszarem dominacji krajobrazów rolniczych,
kulturowych, lokalnie wzbogacana zadrzewieniami i zakrzaczeniami śródpolnymi, alejami
lub szpalerami zadrzewień przydroŜnych i pojedynczych drzew. Strukturami drugiego rzędu
w dolinie Odry są doliny rzeczne jej dopływów, zajmowane na w znacznym stopniu przez
siedliska łąkowe (wilgotne, świeŜe i zantopogenizowane).

Południowo-zachodnie część wchodząca w skład PłaskowyŜu Głubczyckiego to obszar
dominacji krajobrazów pagórkowatych i wzgórzowych, o wysokich walorach uŜytkowych
przestrzeni rolniczej. Na obszarze tym zaznacza się zdecydowana dominacja gruntów ornych,
lokalnie wzbogacana zadrzewieniami i zakrzaczeniami śródpolnymi, alejami lub szpalerami
zadrzewień przydroŜnych i pojedynczych drzew. Tereny o funkcjach przyrodniczych
ograniczają się do den dolinnych Dzielnicy, Ciska i ich dopływów i głęboko wciętych stoków
i zboczy.

Tereny zabudowane charakteryzują się zdecydowaną dominacją zabudowy niskiej,
jednorodzinnej, inkrustowaną zielenią ogrodów przydomowych oraz zabudową zagrodową
z obiektami

gospodarczymi,

charakterystyczna

dla

krajobrazów

rolniczych.

Cechą
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charakterystyczną jest występowanie w kaŜdej wsi zabytkowych kościołów, stanowiących
główną dominantę krajobrazową. Zjawiskiem współczesnym jest postępująca suburbanizacja,
przejawiająca się najwyraźniej w realizacji zabudowy mieszkalnej w północnej części
Kobylic.

Wykształcenie nowych funkcji uŜytkowych i zabudowa terenu nie wpłynęło istotnie na
obniŜenie wartości krajobrazu i generalnie nie doprowadziło do jego znaczącej degradacji.

Degradacja krajobrazu wywołana jest przez wprowadzenie dominant krajobrazowych
o charakterze technicznym – linię energetyczną 110 kV relacji Blachownia-Studzienna oraz
powierzchniowe formy degradacji terenu w postaci wyrobisk po eksploatacji kruszywa
naturalnego na złoŜu Kobylice i Kobylice III. W otoczeniu wyrobiska Kobylice ukształtowały
się zbiorowiska zastępcze (pola orne, łąki, zakrzaczenia) i zbiorowiska pionierskie w róŜnych
stadiach sukcesji.

5.4. Ocena zgodności dotychczasowego uŜytkowania i zagospodarowania obszaru
z cechami i uwarunkowaniami przyrodniczymi.

5.4.1. Ocena zgodności dotychczasowego uŜytkowania i zagospodarowania terenu
w aspekcie warunków geologiczno-gruntowych i wodnych.

PołoŜenie gminy Cisek na styku dwóch jednostek morfologicznych, z czego większej
części w obrębie zalewowej doliny Odry, w sposób naturalny rzutowało na zagospodarowanie
terenu.
Główne obszary zabudowy w większości zlokalizowane zostały na gruntach
piaszczysto-Ŝwirowych, o dobrej nośności, w obrębie nadzalewowej terasy rzeki Odry.
Wyniesienie terenu 2 – 3 m ponad poziom wody w rzece w większości przypadków, przy
okresowych

zalewach

powodziowych,

w

warunkach

istniejących,

niskich

wałów

przeciwpowodziowych, zapewniało bezpieczeństwo terenu i mieszkańców. Warunki takie
były jednak niewystarczające dla zalewów rzadziej występujących, powodując podczas
powodzi ekstremalnych (1902, 1977, 1985, 1997, 2010) ogromne straty materialne
i stanowiąc realne zagroŜenie dla Ŝycia i bezpieczeństwa mieszkańców. Tylko niewielkie
fragmenty rozlewającej się zabudowy realizowane w strefie krawędziowej ze współczesną
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doliną, wkraczające w obszar terasy zalewowej były od początku zagroŜone wodami
powodziowymi o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia.

W warunkach gminy Cisek rozwój przestrzenny gminy był, jest i będzie, mimo
zrealizowania w ostatnich latach systemu obwałowań przeciwpowodziowych, zawsze
determinowany przez zagroŜenie powodziowe. Z tego punktu widzenia wyznaczanie terenów
rozwojowych winno być prowadzone poza terenami wyznaczanymi przez maksymalny zasięg
powodzi, zgodnie z mapami zagroŜenia i ryzyka powodziowego. Tylko w uzasadnionych
przypadkach, w ramach wypełniania luk istniejącej zabudowy i w bezpośrednim sąsiedztwie
istniejących budynków moŜna dopuścić jej realizację, po spełnieniu warunków kryterialnych
(brak podpiwniczeń, wysoki poziom zerowy inwestycji) i na odpowiedzialność inwestorów.

Pozostałe obszary w dolinie Odry zagospodarowane zostały zgodnie z istniejącymi
predyspozycjami. W obrębie teras zalewowych, w tym podmokłych, w znacznym stopniu
uŜytkowane są jako uŜytki zielone, o róŜnej intensywności uŜytkowania, chociaŜ od wielu lat
obserwuje się wzrastający trend do wykorzystania ich dla celów ornych.

W obrębie PłaskowyŜu Głubczyckiego zabudowa terenu realizowana jest zgodnie
z predyspozycjami naturalnymi, z uwzględnieniem wyłączenia terenów budowlanych ze stref
występowania osuwisk i obszarów zagroŜenia ruchami masowymi.

5.4.2. Ocena zgodności dotychczasowego uŜytkowania i zagospodarowania terenu
w aspekcie lokalnych warunków klimatycznych.

Analiza zagospodarowania przestrzennego i uŜytkowania terenu na obszarze gminy
Cisek

wskazuje

na

jego

generalną

niezgodność

z

lokalnymi

uwarunkowaniami

klimatycznymi.

Generalnie, obszar gminy, połoŜony w większości w dolinie rzecznej, o płytkim
zaleganiu

wód

gruntowych

odznacza

się

małokorzystnym

układem

termiczno

-

wilgotnościowym i przeciętnymi warunkami solarnymi. Z uwagi na obecność wody płynącej,
płytkie

występowanie

wód

gruntowych

i

podmokłości

terenowych,

cechuje

się

niekorzystnymi warunkami klimatu lokalnego, większą amplitudą temperatur dobowych,
inwersyjnością termiczną, zaleganiem chłodnego powietrza, zwiększoną częstotliwością
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zamgleń i przymrozków. Obszary połoŜone powyŜej terenów zalewowych, w szczególności
w obrębie PłaskowyŜu Głubczyckiego, cechują się dobrymi warunkami solarnymi
i termicznymi, korzystnym nasłonecznieniem i przewietrzaniem. W obrębie wąskich dolin
zwiększa się prawdopodobieństwo występowania zastoisk chłodnego powietrza, zamgleń
i inwersji termicznych.

Aktualnie najwaŜniejszym czynnikiem klimatycznym determinującym korzystne
standardy zamieszkania we wszystkich jednostkach osadniczych gminy ma koncentracja
zanieczyszczeń powietrza, w szczególności wskutek niskiej emisji zanieczyszczeń
z lokalnych instalacji grzewczych, układu komunikacyjnego i transferów z otoczenia
zewnętrznego.
zanieczyszczeń

W

wyniku

występuje

utrudnionych
lokalne

warunków

pogorszenie

przewietrzania

warunków

i

rozpraszania

higieniczno–sanitarnych

i powszechne występowanie sytuacji smogowych (wspomaganych dodatkowo przez napływ
zanieczyszczeń z obszarów przemysłowych Kędzierzyna-Koźla). PołoŜenie gminy w dolinie
Odry, pełniącej funkcję ciągu wentylacyjnego gminy i w strefie krawędziowej PłaskowyŜu
Głubczyckiego, wzdłuŜ której zachodzą spływy powietrza do doliny, zjawisko smogu
pomniejsza, ale nie eliminuje.

PołoŜenie gminy w strefie negatywnych oddziaływań zanieczyszczeń rejonu
Kędzierzyna-Koźla i aglomeracji górnośląskiej (przekroczenia PM10, PM2,5, B(a)P)
naraŜenie mieszkańców na substandardy jakości powietrza powiększa. Czynnik ten
w warunkach gminy ma istotnie większe znaczenie od oddziaływania generowanego przez
wzrastające natęŜenie ruchy pojazdów samochodowych.

5.4.3. Ocena zgodności dotychczasowego uŜytkowania i zagospodarowania terenu
w aspekcie uwarunkowań wynikających z konieczności ochrony gleb i terenów
leśnych.

Zagospodarowanie przestrzenne i uŜytkowanie terenu na obszarze gminy Cisek pozwala
wnioskować o jego generalnej zgodności z aktualnymi uwarunkowaniami glebowymi
i leśnymi.
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Obszar gminy połoŜony w strefie obszarów dysponujących najlepszymi warunkami
glebowymi dla produkcji rolnej w województwie, potencjał ten wykorzystuje. Intensywna
gospodarka rolna na ponad 90% powierzchni nie doprowadziła do znaczącego obniŜenia
wartości krajobrazowej i jego degradacji, nie doprowadziła równieŜ do degradacji rolniczej
przestrzeni produkcyjnej. Zasoby glebowe i ich wartości uŜytkowe stanowią największy
kapitał naturalny gminy i determinują jej główne kierunki rozwoju.

Wysoka wartość przestrzeni rolniczej i czerpane z jej eksploatacji korzyści wymusiły
maksymalizację terenów pod uprawy i radykalne obniŜenie udziału terenów leśnych w
strukturze przestrzennej (tereny leśne stanowią ok. 1% powierzchni gminy). Tak niewielki
udział terenów leśnych jest istotnym zagroŜeniem dla stabilności ekologicznej gminy,
częściowo rekompensowany jest przez stosunkowo liczne zadrzewienia i zakrzewienia
śródpolne oraz aleje przydroŜne, stwarzające warunki dla utrzymania nisz ekologicznych,
remiz ochronnych i lokalnych mikrowęzłów ekologicznych.

W strefach dolinnych, szczególnie preferowanych do utrzymania uŜytków zielonych,
pozwalających zachować przyrodniczą ciągłość przestrzenną (korytarze ekologiczne)
następuje stopniowy ubytek terenów łąkowo-pastwiskowych i wzrost udziału gruntów,
wykorzystywanych rolniczo. Zjawisko to pogłębiło się szczególnie w dolinie Odry po
zakończeniu realizacji ciągłego systemu obwałowań przeciwpowodziowych. Zachowanie
znacznych powierzchni uŜytków zielonych, zwłaszcza w obrębie struktur dolinnych Odry,
Ciska i Dzielnicy, jest wymogiem pozwalającym utrzymać funkcje przyrodnicze
i wzmacniającym bioróŜnorodność gminy.

5.4.4. Ocena zgodności dotychczasowego uŜytkowania i zagospodarowania terenu
w aspekcie powiązań przyrodniczych i ochrony siedlisk.

Antropogeniczne przekształcenia środowiska przyrodniczego gminy doprowadziły
w konsekwencji do ukształtowania na jej obszarze krajobrazu rolniczego o duŜej
intensywności uŜytkowania, radykalnego zaniku kompleksów leśnych i zamienne
wykształcenie sztucznych agrocenoz.

Obszar

gminy

charakteryzuje

się

częściową

zgodnością

uŜytkowania

i zagospodarowania z uwarunkowaniami przyrodniczymi. Obszary zasilające system
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przyrodniczy (obszary węzłowe) praktycznie na terenie gminy nie występują lub mają formę
kadłubową (niewielkie, rozdrobnione i izolowane płaty leśne), a obszary przemieszczania
materii, energii i informacji genetycznej (korytarze ekologiczne), stosunkowo dobrze
reprezentowane, wskutek maksymalizacji terenów uprawowych i wkraczania zabudowy, w
szczególności w dolinach Ciska i Dzielnicy, mają częściowo zaburzoną strukturę siedliskową
i droŜność.

Siedliska naturalne występujące na obszarze gminy zostały w znacznym stopniu
zaburzone, i zachowały się w stanie seminaturalnym tylko w obrębie niewielkich fragmentów
starorzeczy Odry (ok. Landzmierza-ul. Biadaczów, Landzmierza i Ciska), w większości zaś
zostały antropogenicznie przekształcone i iŜ róŜną intensywnością uŜytkowane. Realizacja
ciągłych obwałowań przeciwpowodziowych w dolinie Odry przyczynia się do częściowej
ekspansji terenów łąkowo-pastwiskowych poza obszar bezpośrednio przyległy do krawędzi
rzeki, miejscami jednak występuje zjawisko wykorzystania naturalnych w tym obszarze łąk
i pastwisk na rośliny przemysłowe (kukurydza).

Przekształceniom takim poddane zostały równieŜ tereny otwarte, w obrębie których
rozwinęły się agrocenozy, w większości o obniŜonej funkcji biotopotwórczej.

5.5.

Ocena charakteru i intensywności zmian zachodzących w środowisku.

Zmiany zachodzące w środowisku, istotne z punktu widzenia wartości przestrzeni
i zasobów są pochodną rozwoju gminy. W ostatnich latach obserwuje się wyraźnie trendy
określające kierunek i charakter zmian, identyfikowane jako:
- maksymalizację bezpieczeństwa Ŝycia mieszkańców,
- maksymalizację wykorzystania potencjału przestrzeni rolniczej,
- minimalizację

negatywnych

zagroŜeń,

związaną

z

restrykcyjną

polityką

ekologiczną państwa, regionu i gminy w sferze podnoszenia standardów jakości
środowiska,
- minimalizacji zagroŜeń związanych z rozwojem przestrzennym i gospodarczym
(zabudowa, kopaliny, ruch.

Intensywność zachodzących zmian jest róŜna, z reguły jednak jest rozciągnięta
w czasie.
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NajwaŜniejszą zmianą dla funkcjonowania gminy i zapewnienia bezpieczeństwa
mieszkańców jest realizacja ciągłego systemu obwałowań przeciwpowodziowych w dolinie
Odry i Ciska. Intensywne działania organizacyjne i inwestycyjne rozpoczęte po powodzi
w 1997 r. znalazły swój pozytywny rezultat w 2015 r., po zakończeniu realizacji ostatniego
odcinka obwałowań od Podlesia do Miejsca Odrzańskiego. Zakończenie prac realizacyjnych
nie zwalnia jednak z odpowiedzialności gminy za racjonalne przeznaczenie terenów zawala
dla celów inwestycyjnych. Obszary te w dalszym ciągu są naraŜone na ryzyko powodzi
w przypadku zdarzeń awaryjnych, katastrofalnych.

Przestrzeń rolnicza gminy stanowi jej największy potencjał rozwojowy, dlatego teŜ jej
utrzymanie, optymalizacja struktury przestrzennej, jej parametrów jakościowych (stosunki
powietrzno-wodne, chemizm gleb, poziom agrotechniczny) jest kluczowa dla budowania
przyszłości ekonomicznej gminy i jej mieszkańców.

Poprawa stanu jakości środowiska, w szczególności w zakresie powietrza
atmosferycznego i doprowadzenia do wymaganego stanu wód, w szczególności
powierzchniowych,

jest

kierunkiem

działań

przyszłościowych.

Gmina,

niebędąca

generatorem uciąŜliwości odpowiedzialnych za niekorzystny stan tych parametrów,
w ramach działań realizowanych w ramach polityki ponadlokalnej (regionalnej i krajowej)
powinna prowadzić działania zespołowe, zapewniające poprawę stanu. Do działań takich
zaliczyć naleŜy współuczestnictwo w realizacji programu ochrony powietrza strefy opolskiej
(w jej obrębie mieszczą się działania związane z ograniczaniem smogu) czy teŜ w zakresie
zapewnienia dobrej jakościowo i w odpowiedniej ilości wody na obszarze JCWP.

Minimalizacja zagroŜeń rozwojowych prowadzona poprzez politykę przestrzenną
prowadzić powinna do ograniczenia rozlewania zabudowy, w szczególności w strefie
bezpośredniego sąsiedztwa z Kędzierzynem-Koźlem oraz właściwy nadzór nad eksploatacją
kopalin w moŜliwie bezkolizyjnym wymiarze.
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5.6. Ocena jakości środowiska oraz jego zagroŜeń i moŜliwości ich minimalizacji.

5.6.1. Ocena zasobów przyrody oŜywionej, w tym lasów, źródeł jej zagroŜenia oraz
środków jego minimalizacji.

Stan i źródła zagroŜeń przyrody oŜywionej scharakteryzowano w rozdziale 3 i 4
opracowania. Ustalenie rzeczywistego stanu poszczególnych ekosystemów, wobec ich
wewnętrznego zróŜnicowania jest trudne do precyzyjnego określenia (w obrębie
poszczególnych ekosystemów zdarzają się skrajne przypadki zachowania).

Do głównych źródeł zagroŜenia dla poszczególnych typów ekosystemów zaliczyć
naleŜy:
•

dla obszarów zbiorowisk łąkowych - intensyfikację rolnictwa poprzez zwiększanie
wypasu lub koszenia, przenawoŜenie łąk i pastwisk, porzucanie gospodarki
łąkarskiej, stosowanie podsiewów gatunkami preferowanymi gospodarczo,
melioracje odwadniające;

•

dla obszarów zbiorowisk leśnych - intensyfikację leśnictwa poprzez wprowadzanie
gatunków drzew niezgodnych z siedliskiem (degeneracja lasu), wprowadzanie
monokultur leśnych, ograniczenie procesów regeneracyjnych lasu i drastyczne
ograniczenie nisz ekologicznych, zubaŜanie fitocenoz leśnych o materię
organiczną z usuwania starych, martwych i dziuplastych drzew będących
środowiskiem Ŝycia dla innych

gatunków roślin i zwierząt, likwidację łąk

będących Ŝerowiskiem dla wielu gatunków zwierząt;
•

dla obszarów zbiorowisk wodnych - intensywną gospodarkę rolną, zwiększającą
spływ do wód powierzchniowych środków ochrony roślin i nawozów, fizyczną
likwidacja starorzeczy, podmokłości lub małych zbiorników wodnych.

5.6.2. Ocena stanu powierzchni i rzeźby terenu, źródeł ich zagroŜenia oraz środków jego
minimalizacji.

Stan powierzchni i rzeźby terenu ocenić naleŜy jako poprawny. Główne jednostki
morfologiczne, charakterystyczne dla krajobrazu gminy nie są przedmiotem dynamicznych
deformacji, naruszających ich stan, są zachowane praktycznie w stopniu nienaruszonym lub
nieznacznie naruszonym. Obszary deformacji powierzchni ograniczają się do punktowo
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występujących terenów poeksploatacyjnych i eksploatacyjnych w Kobylicach, w obszarze
międzywala i zawala Odry (w związku z pozyskiwaniem mas ziemnych dla budowy wałów
przeciwpowodziowych), w obrębie dawnych, historycznych eksploatacji kopalin (Łany).
Deformacje morfologii miały miejsce na obszarach osuwiskowych, w szczególności
w obrębie strefy krawędziowej PłaskowyŜu Głubczyckiego (Miejsce Odrzańskie – ul.
Dabrowa), BłaŜejowic i Łanów.

MoŜliwości zapobiegania zjawisku są ograniczone i zmierzają do prowadzenia
eksploatacji zgodnie z posiadanymi koncesjami, w granicach wyznaczonego obszaru i terenu
górniczego. W przypadku terenów osuwiskowych i zagroŜonych erozją działania
minimalizacyjne zmierzać powinny do bezpiecznej lokalizacji, w drugiej kolejności do
utrwalenia biologicznego lub technicznego obszaru.

5.6.3. Ocena stanu klimatu akustycznego, źródeł zagroŜenia hałasem oraz środków jego
minimalizacji.

Charakterystyka stanu klimatu akustycznego i związanych z nim zagroŜeń została
scharakteryzowana została w rozdziale 3.4. Charakterystyka jakości i zagroŜeń środowiska
wraz z identyfikacją źródeł.

ZagroŜenie hałasem, komunikacyjnym lub przemysłowym, nie stanowi na terenie
gminy istotnego problemu. W okresie perspektywicznym, wobec połoŜenia gminy poza
obszarem istotnym dla gospodarki regionu i państwa, nie naleŜy spodziewać się realizacji
nowych ciągów komunikacyjnych o znaczeniu ponadlokalnych, a dynamika natęŜenia ruchu
na istniejących drogach teŜ będzie ograniczona (depopulacja, wysoki poziom nasycenia
gospodarstw domowych pojazdami, wysoki poziom nasycenia sprzętem rolniczym).

Ograniczenie

potencjalnych

uciąŜliwości

i

zapewnienie

poŜądanego

klimatu

akustycznego prowadzone będzie poprzez optymalizację terenów rozwojowych, potencjalnie
przez realizację obejść miejscowości.
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5.6.4. Ocena stanu jakości powietrza, podstawowych źródeł emisji zanieczyszczeń oraz
środków jej minimalizacji.

Charakterystyka stanu klimatu akustycznego i związanych z nim zagroŜeń została
scharakteryzowana została w rozdziale 3.4. Charakterystyka jakości i zagroŜeń środowiska
wraz z identyfikacją źródeł.

Stan jakości powietrza na terenie gminy kształtowany jest głównie przez otoczenie
zewnętrzne,

w

szczególności

przez

napływ

zanieczyszczeń

z

Kędzierzyna-Koźla

i aglomeracji górnośląskiej. W rezultacie, aczkolwiek na obszarze gminy nie prowadzono
bezpośrednich pomiarów jakościowych, na podstawie pomiarów prowadzonych w ramach
państwowego monitoringu środowiska, to stan powietrza dla strefy opolskiej w zakresie
PM10, PM2,5, B(a)P i benzenu jest wysoki, przekraczający dopuszczalne normy. PoniewaŜ
gmina nie jest generatorem zanieczyszczeń i tylko w niewielkim stopniu odpowiada za stan
jakości powietrza, to działania minimalizujące winny być prowadzone zespołowo, poprzez
współuczestnictwo w realizacji programu ochrony powietrza strefy opolskiej (w jej obrębie
mieszczą się działania związane z ograniczaniem smogu) lub wspólne działania w zakresie
programów ograniczania niskiej emisji (gminnego i dla subregionu kędzierzyńskokozielskiego).

W

zakresie

zanieczyszczenia

powietrza

atmosferycznego

udział

źródeł

komunikacyjnych szacować naleŜy na nie więcej niŜ 10% emisji z terenu gminy, co generuje
stęŜenia zanieczyszczeń na bardzo niskim poziomie, nie przekraczające kilku procent
poziomów odniesienia określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

5.6.5. Ocena stanu zagroŜenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym
oraz środków jego minimalizacji.

Charakterystyka

stanu

w

zakresie

promieniowania

elektromagnetycznego

niejonizującego określona została w rozdziale 3.4. Charakterystyka jakości i zagroŜeń
środowiska wraz z identyfikacją źródeł.
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Przebiegająca przez teren gminy linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV
relacji Blachownia-Studzienna, stanowiąca jedyne źródło pola elektromagnetycznego
o częstotliwości 50 Hz, oddalona jest od istniejącej zabudowy mieszkaniowej na odległość,
zapewniającą brak wystąpienia zagroŜenia elektromagnetyczna.

5.6.6.

Ocena stanu jakościowego wód powierzchniowych i podziemnych, źródeł ich
zagroŜenia oraz moŜliwości jego minimalizacji.

Stan jakościowy wód powierzchniowych i podziemnych scharakteryzowany został
w rozdziale 3.4. Charakterystyka jakości i zagroŜeń środowiska wraz z identyfikacją źródeł.

Stan jakościowy wód w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych ocenić
naleŜy jako zły, mimo prowadzenia od wielu lat działań technicznych, związanych
z zapewnieniem wód o odpowiedniej jakości i czystości, jak i prowadzenia działań,
związanych z kanalizacją gmin w zlewniach wodociągowych. PoniewaŜ wyniki kontrolne
zarówno w punkcie pomiarowym na rzece Odrze, jak i w punktach pomiarowych w ujściu
rzeki Cisek i Dzielnica są wynikiem dopływu zanieczyszczeń z obszarów wykraczających
poza obszar gminy Cisek, to działania minimalizujące naleŜy adresować do całych zlewni
wodociągowych (JCWP). W przypadku gminy Cisek rozwiązaniem docelowym jest
realizacja i podłączenie miejscowości do sieci kanalizacyjnych (w chwili obecnej Ŝadna
z miejscowości nie jest podłączona do zbiorczych systemów kanalizacyjnych).

5.6.7. Ocena stanu jakościowego gleb, źródeł ich zagroŜenia oraz moŜliwości jego
minimalizacji.

Na terenie gminy stan jakościowy gleb jest zróŜnicowany. Ponad połowa gleb gminy
cechuje się poprawnymi warunkami powietrzno-wodnymi, tylko 11,3% uŜytków rolnych
wykazuje cechy przesuszenia (głównie PłaskowyŜ Głubczycki), a ok. 33,8% uŜytków rolnych
wykazuje nadmierne stany uwilgocenia (głównie dolina Odry). Gleby stale za suche lub stale
za mokre zajmują tylko 1.3% powierzchni uŜytków rolnych.

Największe

ryzyko

degradacji

gleb

wynika

z

postępującego

zakwaszenia

i zniekształcenia właściwości chemicznych. Wywoływane jest ono przez dopływ substancji
zakwaszających i ich depozycję w postaci suchej i mokrej, wraz z wodami opadowymi. Na
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obszarze gminy nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń ropopochodnych i metali
cięŜkich w glebach.

W celach prewencyjnych wskazane jest powstrzymywanie się z przeznaczaniem gruntów
połoŜonych wzdłuŜ głównych ciągów komunikacyjnych (dróg wojewódzkich) dla produkcji
rolnej, w szczególności upraw roślin spoŜywanych na surowo, ogrodów działkowych i terenów
rekreacji. W myśl zasad prewencji, tereny te powinny być jednak przeznaczane pod lokalizację
funkcji niewraŜliwych na zanieczyszczenia komunikacyjne, typu usługi komunikacyjne,
produkcyjne i inne o charakterze izolacyjnym. Na terenach pozostałych, izolowanych od
ciągów komunikacyjnych, zanieczyszczenie gleb w świetle przeprowadzonych badań nie jest
czynnikiem dającym podstawę do ograniczania zagospodarowania terenu.

6. WSTĘPNA

PROGNOZA

DALSZYCH

ZMIAN

ŚRODOWISKA

PRZYRODNICZEGO.

Prognoza zmian środowiska w wyniku dalszego, dotychczasowego sposobu
uŜytkowania i zagospodarowania terenu, oparta została na analizie stanu istniejącego, nie
biorąc pod uwagę planowanych trendów rozwojowych. MoŜna stwierdzić, Ŝe niniejsza
prognoza odpowiada analizie wariantu zerowego w procedurze ocen oddziaływania na
środowisko, tzn. kontynuacji dotychczasowego zagospodarowania.

Obszar gminy od wielu lat podlega trwałemu, gospodarczemu wykorzystaniu,
w szczególności w zakresie rolnictwa. Kontynuacja gospodarki na gruntach uprawnych
wykorzystuje juŜ w sposób maksymalny przestrzeń dyspozycyjną, nie naleŜy w związku
z tym oczekiwać istotnych zmian, mogących powodować dalszą zajętość przestrzeni,
obniŜania jej walorów uŜytkowych ani naruszenia juŜ i tak zniekształconych zasobów
przestrzeni przyrodniczej. Aktualnie zachodzące procesy zastępowania uŜytków zielonych
w obszarze międzywala przeciwpowodziowego przez uprawy rolne ograniczane będą przez
uwarunkowania formalno-prawne, wynikające ze stosowania planów zarządzania ryzykiem
powodziowym. Kontynuacja działalności rolniczej i jej dostosowanie do lokalnych
warunków, szczególnie na obszarach zróŜnicowanej rzeźby terenu w południowo-zachodniej
części gminy, nie daje podstaw do aktywizacji i intensyfikacji procesów geodynamicznych,
mogących skutkować ubytkiem lub degradacją powierzchni ziemi, zmiany struktury, ubytku
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potencjału glebowego lub zmiany istniejących stosunków powietrzno-wodnych w glebach.
Wskutek zastosowania adekwatnych technik agrotechnicznych, procesy te mogą ulec
ograniczeniu. Jedynym spodziewanym i przesądzonym skutkiem będzie deformacja i ubytek
przestrzeni w związku z eksploatacją kopalin na złoŜu Kobylice III.

W wyniku kontynuacji procesów rozwojowych nie naleŜy spodziewać się dalszego
ubytku terenów zajmowanych przez lasy. Wartość uŜytkowa terenów rolniczych stanowić
będzie istotną barierę dla prowadzenia prac zalesieniowych i powiększania zasięgu
przestrzennego lasów.

W zakresie ochrony i kształtowania struktur przyrodniczych nie naleŜy spodziewać się
istotnych zmian co do zasięgu przestrzennego jak i stanu jakościowego. Obszary o potencjale
przyrodniczym zminimalizowane zostały do obszaru bezpośrednio przylegającego do koryta
rzecznego (w wymiarze aktualnym, granicę tą stanowić będą wały przeciwpowodziowe
doliny Odry) lub jego sąsiedztwa, w szczególności pozostałości starorzeczy i zakoli
rzecznych doliny Odry. Doliny Ciska i Dzielnicy, aczkolwiek przekształcone i nieciągłe,
w dalszym ciągu pełnić będą funkcje korytarzy ekologicznych, z moŜliwością wzmocnienia
i podniesienia walorów biotopotwórczych.

Wskutek ujawnienia nowego potencjału

przyrodniczego (nagromadzenia i stanowiska roślin objętych ochroną gatunkową, aleje
i szpalery cennych zadrzewień przydroŜnych i śródpolnych, drzewa o parametrach drzew
pomnikowych, lokalnych mikrowęzłów ekologicznych) naleŜy spodziewać się objęcia części
z nich ochroną prawną, powierzchniową i punktową.

Główne uwarunkowania (bariery) rozwojowe mające znaczenie dla zmian środowiska
gminy Cisek mają swoje źródła poza jej granicami. Obejmują one zagadnienia
bezpieczeństwa

przeciwpowodziowego,

stanu

jakościowo-ilościowego

wód

powierzchniowych oraz stanu jakościowego powietrza.

Główna bariera rozwojowa wskutek zakończenia realizacji ciągłego systemu
przeciwpowodziowego w sposób istotny została ograniczona, lecz nie wyeliminowana.
Tereny pozostające w strefie historycznych zalewów traktować naleŜy jako potencjalnie
zagroŜone w sytuacjach katastrofalnych, z tego teŜ względu naleŜy prowadzić bardzo
wywaŜoną politykę przestrzenną w zakresie dopuszczalności i warunkowości technicznej,
organizacyjnej i prawnej zagospodarowania. Instrumentem wspomagającym dla polityki
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przestrzennej gminy będą plany zarządzania ryzykiem powodziowym w zlewni Górnej Odry.
Dalszy wzrost bezpieczeństwa przeciwpowodziowego uzyskany zostanie po zakończeniu prac
budowlanych na zbiorniku Racibórz.

Skoordynowanych i zespołowych działań wymagać będą dąŜenia do uzyskania
poŜądanych stanów jakości powietrza. Gmina Cisek, nie będąca generatorem zagroŜeń
powietrza, znajduje się w obszarze wzrastania niekorzystnej presji emisyjno-imisyjnej.
Zapoczątkowane na poziomie regionalnym i subregionalnym działania naprawcze (program
ograniczania niskiej emisji subregionu, program ochrony powietrza strefy opolskiej, uchwała
antysmogowa) wskazują na konieczność działań zespołowych i stwarzają moŜliwości dla
poprawy niekorzystnego stanu. Ograniczone działania w mikroskali gminnej moŜna uzyskać
w zakresie ograniczania stanów smogowych, w szczególności na obszarach zwartej zabudowy
mieszkalnej.

Dotychczasowy stan czystości wód w ciekach przepływających przez gminę jest
efektem końcowym gospodarki wodno-ściekowej w całych zlewniach Odry, Ciska
i Dzielnicy. Stan ten, pomimo prowadzonych od wielu lat działań inwestycyjnych nie ulega
zadowalającej poprawie. Kontynuacja działań w obrębie JCWP, w szczególności w zakresie
pełnej realizacji zadań odpowiednich aglomeracji wodno-ściekowych w gminie Polska
Cerekiew, Rudnik i w zlewniach Górnej Odry, stan ten pozwoli docelowo osiągnąć.

7.

PRZYRODNICZE PREDYSPOZYCJE DLA KSZTAŁTOWANIA STRUKTURY
FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ GMINY CISEK.

7.1

Ekologiczny system przestrzenny gminy.

Obszar gminy Cisek jest w duŜym stopniu przekształcony antropogenicznie, a sposób
zagospodarowania przestrzeni jest wynikiem aktualnych uwarunkowań. Korzystne warunki
dla rozwoju rolnictwa prowadziły do intensywnego wykorzystania przestrzeni, co prowadziło
do minimalizacji obszarów pełniących funkcję przyrodniczą. W konsekwencji na terenie
gminy nie występują Ŝadne regionalne i ponadregionalne obszary o charakterze węzłowym,
będące źródłem zasilania biologicznego systemu przyrodniczego. Tranzytowe połoŜenie
gminy powoduje, Ŝe jedynym elementem strukturalnym i funkcjonalnym o znaczeniu
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ponadlokalnym, łączącym z obszarami węzłowymi w otoczeniu zewnętrznym jest korytarz
ekologiczny doliny Odry.

Powiązania zewnętrzne

Ekologiczny system przestrzenny gminy ma charakter lokalny. Powiązania strukturalne
i funkcjonalne poszczególnych elementów charakteryzują się niewielką złoŜonością, która
jest pochodną zagospodarowania i uŜytkowania przestrzeni gminy. Zdecydowana dominacja
gruntów rolnych i terenów zabudowanych doprowadziła do zminimalizowania terenów
naturalnych, ich rozdrobnienia, silnej izolacji przestrzennej, niskiej stabilizacji i odporności
na presje zewnętrzne.

Przyrodnicze powiązania przestrzenne z otoczeniem zewnętrznym zapewnia dolina
Odry. Stanowi ona, w koncepcji Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET-PL korytarz
ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym, łączący główne węzłowe elementy systemu w
otoczeniu zewnętrznym, zapewniając warunki dla wymiany materii, energii i informacji
genetycznej:
-

biocentrum o randze międzynarodowej 17M Dolina Środkowej Odry,

-

biocentra o randze krajowej 10K Lasy Stobrawsko-Turawskie i 24K Góra Św.
Anny, Obszar chronionego krajobrazu Bory Niemodlińskie

z elementami systemu ekologicznego Republiki Czech:
- Chraneną Krajinną Oblast Poodri.

W wymiarze ponadregionalnym i regionalnym, korytarz Odry jest korytarzem
wielogatunkowym:

florystycznym,

faunistycznym

(ichtiologicznym,

ornitologicznym)

i stabilizującym, a jego znaczenie wynika z zapewnienia warunków dla:
- przemieszczania gatunków wilgociolubnych oraz siedlisk suchych z północy na
południe Europy poprzez Bramę Morawską,
- migracji ryb dwuśrodowiskowych (potencjalnie, po restytucji funkcji korytarza)
i jednośrodowiskowych z dorzecza Odry i Morza Bałtyckiego,
- przemieszczania herpetofauny, w szczególności wodno-błotnej (kumaki, Ŝaby,
ropuchy, traszki) poprzez Bramę Morawską,
- migracji gatunków przelotnych i bytowania gatunków lęgowych ptaków,
- powiązań z ponadregionalnymi i regionalnymi obszarami węzłowymi.
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Uwarunkowania przyrodnicze doliny Odry na odcinku gminy wskazują na niewielką
funkcjonalność przyrodniczą korytarza ekologicznego w skali ponadlokalnej. Obszar
funkcjonalny korytarza aktualnie ogranicza się praktycznie do obszaru wyznaczanego przez
obwałowania przeciwpowodziowe, w szczególności do koryta i bezpośredniej strefy
przykorytowej, z w miarę ciągłymi zadrzewieniami topolowo-wierzbowymi. Pozostałe
drobnoprzestrzenne
i wyizolowanie
Uproszczenie

ekosystemy

zawęŜa
struktury

swoją

doliny,

z

uwagi

funkcjonalność

ekosystemów

na

rozdrobnienie,

praktycznie

wskutek

dalszego

tylko

rozproszenie

dla

ornitofauny.

wykorzystania

rolniczego

(zintensyfikowanego jeszcze po zakończeniu budowy wałów przeciwpowodziowych)
i zabudowy prowadzi do dalszej degradacji naturalnej struktury ekosystemów, spadku
róŜnorodności i liczby nisz ekologicznych, a w konsekwencji do spadku róŜnorodności
biologicznej i przemieszczania gatunków o róŜnych wymaganiach siedliskowych.

Pozostałe ponadlokalne powiązania przyrodniczo-przestrzenne gminy zapewniają:
- dolina Ciska, stanowiąca oś ekologiczną gminy Polska Cerekiew; dolina zapewniają
ciągłość przestrzenną Obszaru Chronionego

Krajobrazu „Wronin-Maciowakrze”

z doliną Odry, w strefie stykowej w rejonie wsi Zakrzów – Steblów – Sukowice ma
ograniczoną ciągłość funkcjonalną i strukturalną,
- dolina Dzielnicy, zapewniająca ciągłość przestrzenną Obszaru Chronionego
Krajobrazu „Wronin-Maciowakrze” z doliną Odry oraz z lokalnym systemem
ekologicznym gminy Rudnik w województwie śląskim.

Pośrednio

powiązania

przyrodnicze

z

lokalnymi

strukturami

przyrodniczymi

prawostronnej zlewni rzeki Odry realizowane są przez doliny rzek Kłodnica i Bierawka.

Powiązania wewnętrzne

Lokalny system ekologiczny tworzą słabo powiązane strukturalnie i funkcjonalnie
ekosystemy leśne, łąkowe i wodne. Podstawowymi osiami systemu są doliny rzeczne,
w których nagromadzone są pozostałości tych ekosystemów:
- dolina rzeki Odry, w obrębie międzywala przeciwpowodziowego,
- dolina Ciska, na przedłuŜeniu korytarza z gminy sąsiedniej (Polska Cerekiew),
od Sukowic do ujścia do Odry,
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- dolina Dzielnicy, na przedłuŜeniu korytarza z gminy sąsiedniej (Rudnik),
od BłaŜejowic do ujścia do Odry.

Uzupełnieniem ciągłego systemu korytarzy lokalnych są izolowane ekosystemy
(lokalne mikro węzły ekologiczne), o duŜej wartości dla środowiska przyrodniczego:
- wielogatunkowy kompleks zadrzewień parkowych w Miejscu Odrzańskim
z nagromadzeniem

cennych

stanowisk florystycznych i drzew o

cechach

pomnikowych (kompleks Dąbrowa),
- mozaika rozproszonych płatów leśnych, zadrzewień śródpolnych i szuwarów
z nagromadzeniem cennych stanowisk florystycznych (oddziały leśne 303 i 303 h)
oraz alei topolowej, z drzewostanem o cechach pomnikowych na strefie granicznej
z gminą Polska Cerekiew, na północny-zachód od Sukowic.

Podobnie jak w przypadku korytarza Odry, rozczłonkowanie, rozdrobnienie i izolacja
przestrzenna oraz silna antropopresja sprzyja niskiej stabilności i odporności elementów
lokalnego systemu ekologicznego gminy.

7.2. Proponowane formy ochrony przyrody.

Obszar gminy Cisek naleŜy do najmniej atrakcyjnych obszarów przyrodniczych
w województwie opolskim. Występujące tutaj niewielkie, izolowane enklawy naturalnych
ekosystemów mają lokalne walory i generalnie nie dają podstaw do objęcia ich szczególnymi
formami ochrony. Do nielicznych wyjątków na obszarze tak silnie zuboŜonej w walory
przyrodnicze gminy zaliczyć naleŜy niewielkie struktury przestrzenne, mogące wzbogacić
gminny system przyrodniczy. Proponuje się im nadanie statusu lokalnych form ochrony
przyrody:

Proponowany zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Skarpa doliny Odry”

Do ochrony przewiduje się objęcie obszaru zadrzewionego z parkiem podworskim,
połoŜony na krawędzie doliny Odry w miejscowości Miejsce Odrzańskie. Obszar
zadrzewiony naleŜy do jednego z największych na obszarze gminy. Jest to typowy grąd
wysoki rosnący na zboczu z ciekawym wąwozem lessowym o długości ok. 40 m
wyŜłobionym przez spływającą z pól uprawnych wodę. Skład gatunkowy drzewostanów jest
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bogaty i w róŜnych płatach róŜnorodny. Dominującymi gatunkami drzew jest dąb szypułkowy
z 12 okazami pomnikowymi, klon jawor, klon zwyczajny i grab zwyczajny. Drzewostan
wykazuje prawidłowo wykształconą strukturę pionową, tworząc mnogość nisz ekologicznych
dla róŜnych gatunków. Bogata warstwa krzewów, tworzona przez leszczyna pospolita,
trzmielina brodawkowata oraz podrosty lip, grabu, klonu i dębów. Na drzewach pnie się
bluszcz pospolity z kilkoma osobnikami powyŜej 100 - 150 lat. Gatunkami runa nadającymi
grądom charakterystyczny wygląd są gatunki Ŝyznych gleb liściastych, a więc spotykane
równieŜ w łęgach i buczynach, takie jak: gajowiec Ŝółty, podagrycznik pospolity, bodziszek
cuchnący, miodunka ćma, prostownica rozpierzchła, turzyca leśna, niecierpek pospolity,
czyściec leśny, narecznica samcza, groszek wiosenny, gruszyczka okrągłolistna. Walory ostoi
roślin i zwierząt podnosi dodatkowo atrakcyjność krajobrazowa, związana z połoŜeniem na
krawędzi wysoczyzny, opadającej w kierunku dna doliny Odry. Walorem obszaru jest
współwystępowanie w strefie granicznej dwóch kluczowych na terenie gminy typów
krajobrazu naturalnego: holoceńskich den dolinnych i krajobrazów wyŜyn na skałach
lessowych. Celem ochrony oprócz zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych winna
być równieŜ ochrona strefy kontaktowej, w której obserwować moŜna efekty procesów
geodynamicznych – wycięcia w zwartych pokrywach lessowych wieku plejstoceńskiego
rozległej, holoceńskiej terasy zalewowej rzeki Odra. Przedmiotem ochrony winna być
dotychczasowa struktura przestrzenne biocenoz, bogactwo florystyczne i zadrzewienia
dębowe o cechach pomników przyrody.

Proponowany zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Dzielnicy”

Proponowany do ochrony zespół stanowi obszar głęboko wciętej w utwory lessowe
PłaskowyŜu Głubczyckiego doliny cieku, połoŜony na południe od zabudowy BłaŜejowic.
Teren o duŜych walorach przyrodniczych, będący mozaiką ekosystemów leśnych, łąkowych
i wodnych, współwystępujących na niewielkiej przestrzeni. Mozaika krajobrazowa róŜnych
typów ekosystemów wykształca pełne spektrum nisz ekologicznych dla róŜnych gatunków
zwierząt i roślin, począwszy od gatunków sucho i ciepłolubnych na zboczach doliny, aŜ do
gatunków wodnych i wodno-błotnych, zlokalizowanych na dnie doliny przy korycie cieku
i w niewielkim zbiorniku wodnym. Walorem przyrodniczo-krajobrazowym jest drzewostan,
tworzony przez biocenozy liściaste z dominacją dębu i grabu oraz z licznymi domieszkowymi
gatunkami. W dnie dolinie dominują gatunki wilgociolubne, głównie olsza. Zadrzewienia
i ekosystemy muraw łąkowych chronią obszar lessowy przed potencjalną erozją wodną
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i wietrzną. Obszar wyróŜnia się nieprzeciętnymi walorami fizjonomicznymi krajobrazu,
wzgórzami o deniwelacjach dochodzących do 40-50 m, meliorowanymi zadrzewieniami
i zakrzewieniami śródpolnymi lub na zboczach dolinnych. Ochrona polegać powinna na
zachowaniu dotychczasowej, mozaikowej struktury uŜytkowania.

Proponowany uŜytek ekologiczny „Łąki koło Roszowic”

Proponowany do objęcia ochroną obszar stanowi największy na terenie gminy
kompleks łąk świeŜych i przejściowo podmokłych. PołoŜony w dolinie Dzielnicy, u wyraźnej
skarpy morfologicznej doliny Odry. Łąki stanowią jeden z ostatnich w gminie
wielkoprzestrzennych ekosystemów, na których mogą zostać zachowane półnaturalne
biocenozy muraw świeŜych z domieszką gatunków typowych dla łąk podmokłych. Obszar
charakteryzuje się duŜą bioróŜnorodnością florystyczną i faunistyczną. Ochrona polegać
powinna na zachowaniu dotychczasowej struktury uŜytkowania z wyłączeniem melioracji
odwadniających.

Proponowany pomnik przyrody „Aleja topolowa” wraz z lasem w Sukowicach „Leśny Dwór”

Wnioskowany do ochrony prawnej jako pomnik przyrody ma formę dwurzędowej alei
ok. 59 topól, w tym 35 noszących cechy pomników przyrody (obwody 400 – 697 cm). Aleja
zlokalizowana przy drodze bocznej wiodącej z Sukowic do Ciska. Uboczne połoŜenie sprzyja
ograniczeniu potencjalnym zagroŜeń dla poruszających się pojazdów i uszkadzanie przez
opadające fragmenty drzew (generalnie o niskiej wartości przyrodniczej). Ochrona powinna
mieć na celu zachowanie tworzywa dendrologicznego alei przed nienaturalnym usunięciem.

Gatunkową ochroną prawną na mocy ustawy o ochronie przyrody poddać naleŜy
stanowiska florystyczne i nagromadzenia gatunków:
-

lilii złotogłów w oddziałach leśnych 303 i i 303 h Nadleśnictwa KędzierzynKoźle,

-

śnieŜyczki przebiśnieg w oddziałach leśnych 303 i i 303 h Nadleśnictwa
Kędzierzyn-Koźle,

-

czosnka niedzwiedziego w oddziałach leśnych 303 i i 303 h Nadleśnictwa
Kędzierzyn-Koźle,
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-

zimowita jesiennego na łąki nadodrzańskich (na odcinku Landzmierz-ul.
Biadaczów do Ciska), łąki na zachód od Ciska,

-

pierwiosnki wyniosłej na łąkach k. Landzmierza i „Łąkach Sukowickich” między
Długomiłowicami a Sukowicami,

-

grzybienia białego w obrębie starorzecza Odry k. Ciska

Ponadto proponuje się rozwaŜenie objęcia ochroną prawną stanowisk drzew noszących
cechy drzew pomnikowych, wg tab. 11 opracowania.

8.

PREDYSPOZYCJE

TERENU

WYNIKAJĄCE

Z

CECH

PRZYRODY

NIEOśYWIONEJ - KWALIFIKACJA TERENU.

8.1. Kwalifikacja terenu.

Analiza komponentów środowiska abiotycznego (warunków gruntowych, wodnych,
topoklimatycznych, glebowych i morfologicznych) pozwala na wyłonienie obszarów, które
ze względu na posiadane cechy, właściwości, wzajemne powiązania tworzą kompleksy
o zbliŜonych właściwościach dla celów uŜytkowych. Dla wydzielonych kompleksów
przypisane zostały odpowiednie predyspozycje funkcjonalne, stanowiące podstawę dla
ustalania przeznaczenia terenów i kierunków ich zagospodarowania w dokumentach
strategicznych gminy.

Wydzielone obszary i przypisane im predyspozycje wynikające z cech i właściwości
środowiska przyrody oŜywionej przedstawiono na rys. 16. Mapa kwalifikacji terenu.

Na obszarze gminy wydzielono następujące tereny:

I.

Tereny predysponowane do pełnienia funkcji przyrodniczej, połoŜone w obszarze
międzywala przeciwpowodziowego, pełniące funkcję korytarza ekologicznego rz.
Odry) oraz ograniczonych funkcji gospodarczych, w szczególności dla potrzeb
gospodarki

rolnej

(tereny

łąkowo-pastwiskowe);

ostoje

faunistyczne,

fragmentarycznie przekształcone łąki wilgotne i świeŜe; wskazana ochrona łąk
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i pastwisk przed zmianą sposobu uŜytkowania, eliminacja upraw polowych
w obszarze międzywala.

II.

Tereny

rozwoju

gospodarczego,

w

szczególności

gospodarki

rolnej

z uzupełniającą funkcją przyrodniczą (korytarze ekologiczne, lokalne węzły,
uŜytki ekologiczne); funkcja osadnicza ograniczona z uwagi na warunki
geologiczne, wodne i klimatyczne oraz połoŜenie w strefie zagroŜeń
powodziowych, moŜliwa po spełnieniu dodatkowych warunków realizacyjnych
(dot. posadowienie budowli, dostosowania planów akcji przeciwpowodziowej i na
odpowiedzialność inwestora); wskazana adaptacja i uzupełnienie zadrzewień
i zakrzaczeń śródpolnych oraz biologicznej obudowy cieków, ochrona łąk przed
zmianą sposobu uŜytkowania.

III.

Tereny predysponowane do pełnienia funkcji gospodarczych (gospodarka rolna
o róŜnym stopniu intensywności) z uzupełnieniem funkcji przyrodniczych
(korytarze ekologiczne, lokalne węzły); rozwój osadnictwa na niewielkich
obszarach o korzystnych warunkach gruntowo-wodnych i klimatycznych,
połoŜonych poza obszarami zagroŜeń powodziowych; wskazana adaptacja
i uzupełnienie zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych oraz biologicznej obudowy
cieków, ochrona łąk przed zmianą sposobu uŜytkowania.

IV.

Tereny predysponowane do pełnienia funkcji gospodarczych (gospodarka rolna),
dostosowanych do lokalnych warunków terenowych; lokalnie w obniŜeniach
dolinnych wskazane uzupełniające funkcje przyrodnicze (lokalne korytarze
ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, uŜytki ekologiczne) i osadnicze
(Łany, BłaŜejowice, Nieznaszyn, Dzielnica, Miejsce Odrzańskie, Steblów-ul.
Byczynicka); wskazana adaptacja i uzupełnienie zadrzewień i zakrzaczeń
śródpolnych i biologicznej obudowy cieków, ochrona łąk przed zmianą sposobu
uŜytkowania.
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8.2. Predyspozycje terenu dla pełnienia funkcji uŜytkowych.

8.2.1. Tereny preferowane dla realizacji funkcji mieszkaniowych i usługowych.

Tereny preferowane do wszelkich funkcji związanych ze stałym pobytem ludzi,
a zwłaszcza

dla

w szczególności

funkcji

mieszkaniowych

korzystnymi

warunkami

i

usługowych

powinny

gruntowo-wodnymi,

cechować

się

topoklimatycznymi

i bioklimatycznymi. Tereny spełniające ten warunek zostały oznaczone symbolem III i IV.
Tereny te cechują się zróŜnicowanymi, ale generalnie poprawnymi warunkami geologicznogruntowymi, wodnymi i topoklimatycznymi.
Tereny oznaczone symbolem II to obszary o funkcji osadniczej ograniczonej z uwagi na
nieznacznie gorsze warunki geologiczne, wodne i klimatyczne, jednak głównym
ograniczeniem jest połoŜenie w strefie zagroŜeń powodziowych (w tej strefie połoŜona jest
większość aktualnej zabudowy gminy Cisek, połoŜona w dolinie Odry !!!). Potencjalna
zabudowa tych terenów moŜliwa jest warunkowo po spełnieniu dodatkowych wymogów
budowlanych,

obejmujących

poziom

posadowienia

budowli,

organizacji

akcji

przeciwpowodziowych, po uzyskaniu informacji od organów gminy i na odpowiedzialność
inwestora. Preferowana zabudowa powinna wypełniać istniejące luki w zabudowie
poszczególnych wsi.

Pozostałe tereny wydzielone w grupie I i II (poza dopuszczalnymi po spełnieniu
dodatkowych wymogów) posiadają niekorzystne warunki gruntowo-wodne, topoklimatyczne,
bioklimatyczne i połoŜone są w obszarach o funkcjach przyrodniczych. Z uwagi na wysokie
zagroŜenie i ryzyko powodziowe, nie nadają się dla lokalizacji funkcji osadniczych. Nadają
się dla gospodarki rolnej i pełnienia funkcji przyrodniczych.

8.2.2. Tereny preferowane do lokalizacji funkcji przemysłowo-usługowych.

Gmina Cisek naleŜy do gmin, w których funkcje przemysłowo-usługowe nie stanowią
podstawowych źródeł jej dobrostanu ekonomicznego. Funkcje te, ograniczone w większości
do drobnych obiektów branŜy rolniczej i jej obsługi, zlokalizowane są punktowo na
obrzeŜach zabudowy wiejskiej, nie stanowiąc źródła większych konfliktów funkcjonalnych.
Rozwój nowych funkcji prowadzony winien być w obrębie terenów oznaczonym symbolem
III i IV, o korzystnych warunkach geologiczno-gruntowych i topoklimatycznych, jednakŜe ze
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względu na rodzaj lokalizowanej działalności produkcyjnej powinien być weryfikowany pod
kątem oddziaływań środowiskowych, w trybie obowiązujących procedur administracyjnych.
Ze względów bezpieczeństwa, wyklucza się moŜliwość jego lokalizacji w obszarach
zagroŜenia i ryzyka powodziowego.

8.2.3. Tereny preferowane dla rozwoju funkcji rolniczej i leśnej.

Podstawowymi czynnikami określającymi przydatność terenów dla kształtowania
funkcji rolniczych są kompleksy przydatności rolniczej oraz wartość bonitacyjna gleb.
Analiza wymienionych czynników pozwala na jednoznaczne wyodrębnienie na terenie gminy
Cisek trzech podstawowych grup przydatności rolniczej oraz pozwala na następującą ocenę
predyspozycji obszaru względem moŜliwości rozwoju funkcji rolniczych:

Kompleksy o duŜej przydatności rolniczej – obejmują siedliska o zbliŜonych, korzystnych
właściwościach agroekologicznych, do których wchodzi kompleks pszenny bardzo dobry,
dobry i zdegradowany, kompleks Ŝytni bardzo dobry oraz uŜytki zielone bardzo dobre i
dobre. Kompleksy odznaczają się występowaniem gleb o najlepszych wartościach
uŜytkowych i tym samym stosunkowo łatwych w uprawie, wymagających ewentualnie
niewielkich

nakładów

agrotechnicznych.

Wskazane jest

utrzymanie wymienionych

kompleksów w uŜytkowaniu rolnym.

Kompleksy o średniej przydatności rolniczej – zalicza się tu kompleksy o słabszych
warunkach glebowych, a więc kompleks Ŝytni dobry, zboŜowo-pastewny mocny oraz uŜytki
zielone średnie. Przydatność rolnicza wykazanych siedlisk jest wypadkową czynników
naturalnych

(w

tym

klimatycznych)

oraz

zwykle

zwiększonych

nakładów

prac

agrotechnicznych. Dla niniejszych kompleksów zalecane jest utrzymanie ich w systemie
uŜytków rolnych.

Kompleksy o niskiej przydatności rolniczej – obejmują kompleks Ŝytni słaby, Ŝytni bardzo
słaby, kompleks zboŜowo-pastewny słaby, kompleks zboŜowo-pastewny górski oraz
kompleks uŜytków zielonych słabych i bardzo słabych. Niski potencjał uŜytkowy
uwarunkowany jest róŜnymi czynnikami, głównie wilgotnościowymi i piaszczystym
charakterem gleb. UŜytkowanie kompleksów jest zwykle trudne i wymaga regulacji
stosunków wodnych. Niska przydatność rolnicza wskazuje na moŜliwość przeznaczania
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terenów pod inne formy zainwestowania, jednakŜe naleŜy mieć na uwadze, ich ewentualny,
lokalnie istotny potencjał przyrodniczy.

We wszystkich powyŜszych przypadkach przeznaczanie gruntów rolnych na
nierolnicze powinno odbywać się przy uwzględnieniu bonitacji gleb oraz ewentualnej
wartości przyrodniczej siedlisk. Wskazane jest utrzymanie uŜytków zielonych w zasięgu
dolin rzecznych, zwłaszcza w dolinie Odry, Ciska i Dzielnicy, co w konsekwencji przyczyni
się do utrzymywania ich funkcjonalności jako korytarze ekologiczne.

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych (jt. Dz. U. z 2017, poz. 1161)
szczególnej ochronie przed przeznaczaniem na cele nierolnicze podlegają uŜytki rolne o
klasach bonitacyjnych I-III, gleby pochodzenia organicznego oraz wszystkie grunty leśne.

9.

CHARAKTERYSTYKA UWARUNKOWAŃ EKOFIZJOGRAFICZNYCH.

9.1. Określenie przydatności poszczególnych terenów do rozwoju funkcji uŜytkowych.

9.1.1. Tereny preferowane dla realizacji funkcji mieszkaniowych i usługowych.

Z technicznego punktu widzenia, budownictwo mieszkaniowe i usługowe mogłoby być
realizowane na wszystkich terenach, za wyjątkiem międzywala przeciwpowodziowego,
terenów o niskim poziomie wody gruntowej, gruntów rolnych o wysokich klasach
bonitacyjnych i terenach leśnych, jednakŜe istotnym jest aspekt ekonomiczny realizacji
i utrzymania obiektów.

Zgodnie z uwagami zawartymi w rozdziale 8.2.1 tereny preferowane do wszelkich
funkcji związanych ze stałym pobytem ludzi, a zwłaszcza dla funkcji mieszkaniowych
i usługowych (zdrowia, oświaty, pomocy społecznej) to te, które zostały oznaczone
symbolami III, IV i II (z uwzględnieniem ustalonych warunków realizacyjnych). Tereny te,
oprócz na ogół korzystnych warunków geologiczno-gruntowych i wodnych, posiadają dobre
warunki topoklimatyczne i bioklimatyczne. Te cechy fizjograficzne stanowią gwarancję
niskiego kosztu realizacji obiektów budowlanych.
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Pozostałe tereny tj. wydzielone w grupach I i II (w przypadku odstąpienia od realizacji
funkcji mieszkaniowo-usługowych) posiadają niekorzystne gruntowo-wodne, naraŜone są na
zalewy powodzie, posiadają niekorzystne warunki topoklimatyczne i bioklimatyczne, zatem
nie powinny być rozwaŜane jako tereny rozwoju budownictwa i usług.

W następnej kolejności, wydzielone tereny muszą być zweryfikowane o ograniczenia
dla lokalizacji zabudowy wynikające z występowania zagroŜeń cywilizacyjnych jak np. hałas,
zanieczyszczenie powietrza itp.

9.1.2. Tereny preferowane do lokalizacji funkcji przemysłowych.

Dla celów realizacji funkcji przemysłowych i wytwórczych naleŜałoby wykorzystać
istniejące tereny przemysłowe, w ramach restrukturyzacji i przebudowy istniejących obiektów
oraz pozyskania terenów po obiektach likwidowanych i wyburzanych (zagospodarowywanie
tzw. brown fields) lub rewitalizowanych. W przypadku realizacji tego typu obiektów
funkcjonalnych, ich lokalizacja wymaga szczegółowych ustaleń w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego, wspieranych przez procedury ocen oddziaływania na
środowisko.

9.1.3. Tereny preferowane dla rozwoju funkcji rolniczej i leśnej.

Istniejące, niewielkie i rozdrobnione tereny leśne (płaty) połoŜone na obszarze gminy
powinny pozostać w uŜytkowaniu leśnym, łącząc funkcje ochronne i gospodarcze z funkcją
przyrodniczą, jako lokalne mikrowęzły lokalnego systemu przyrodniczego gminy.

Występujące na terenie gminy grunty rolne, w szczególności o najwyŜszym potencjale
produkcyjnym, stanowiące najwaŜniejszy element struktury przestrzennej gminy, powinny
pozostać w dotychczasowym uŜytkowaniu. Ich przeznaczenie na cele inne niŜ rolne
dopuszczalne winno być tylko w przypadku wykazania wyŜszej efektywności ekonomicznej,
w sytuacji zaistnienia wyŜszych potrzeb rozwojowych lub realizacji funkcji publicznych.

9.1.4. Tereny preferowane dla rozwoju funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej.

Gmina Cisek z uwagi na silne przekształcenie środowiska i jej intensywne
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wykorzystanie gospodarcze w większości uznane jest za mało atrakcyjne dla turystyki
i rekreacji (ok. 65% pow. gminy to obszary nieprzydatne, 35% pow. gminy to obszary o małej
i średniej przydatności). Tereny preferowane do rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznych
w granicach gminy Cisek to tereny związane głównie z doliną rzeki Odry (w ramach turystyki
aktywnej, wodnej, wędrówkowej, ekoturystyki), otoczeniem zbiornika poeksploatacyjnego
w Kobylicach (turystyka pobytowa, podmiejska) oraz obszaru chronionego krajobrazu
Wronin-Maciowakrze (turystyka pobytowa, agroturystyka, aktywna rekreacja). Funkcja ta
w dolinie Odry powinna uwzględniać potencjał i potrzebę zachowania funkcji przyrodniczej
rzeki. Stan sanitarny powietrza atmosferycznego w subregionie kędzierzyńsko-kozielskim
ogranicza moŜliwość wykorzystania turystycznego tylko do krótkich, weekendowych form
pobytowych.

Niewielkie płaty leśne charakteryzujące się siedliskami świeŜymi, korzystne są dla
realizacji funkcji rekreacyjno-turystycznych, jednak ich niewielka powierzchnia nie daje
moŜliwości wykreowania w oparciu o nie wyraźnego impulsu rozwojowego.

9.2

Określenie terenów warunkujących prawidłowe funkcjonowanie środowiska
i zachowanie róŜnorodności biologicznej.

Terenami warunkującymi prawidłowe funkcjonowanie środowiska i zachowanie
róŜnorodności przyrodniczej gminy są:

-

lokalne mikrowęzły lokalnego systemu ekologicznego gminy omówione w rozdziale
7.1. i oznaczone na mapie 2 Uwarunkowania i predyspozycje rozwoju (obszary
zasilania systemu)

-

system korytarzy ekologicznych - krajowy, regionalne i lokalne (obszary
tranzytowe),

-

formy ochrony przyrody,

-

stanowiska i obszary nagromadzenia stanowisk roślin objętych ochroną gatunkową,

-

proponowane formy ochrony przyrody.
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9.2.1. Ograniczenia związane z ochroną wartości przyrodniczych o znaczeniu krajowym
i regionalnym.

Ograniczenia związane z ochroną wartości przyrodniczych o znaczeniu krajowym
obejmują:

-

zachowanie i wzmocnienie funkcjonalności korytarza ekologicznego doliny Odry,

-

zachowanie i ochrona stanowisk oraz zespołów stanowisk gatunków roślin
chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Ograniczenia związane z ochroną wartości przyrodniczych o znaczeniu regionalnym
obejmują:

-

zachowanie i wzmocnienie funkcjonalności korytarzy ekologicznych o znaczeniu
regionalnym doliny Ciska i Dzielnicy,

-

zachowanie stanowisk roślin rzadkich oraz rzadkich gatunków fauny z Czerwonej
księgi roślin zagroŜonych w województwie opolskim.

9.2.2. Ograniczenia związane z ochroną walorów przyrodniczo-krajobrazowych o znaczeniu
lokalnym.

Ograniczenia związane z ochroną wartości krajobrazowych o znaczeniu lokalnym
obejmują:

-

ochronę proponowanych, lokalnych form ochrony przyrody,

-

ochronę lokalnych mikrowęzłów ekologicznych,

-

ochronę lokalnych korytarzy ekologicznych w dolinach rzeki Cisek, Dzielnica
i Odra.

9.3. Uwarunkowania i predyspozycje rozwoju gminy wynikające z lokalnego
potencjału środowiska.

Przeprowadzona charakterystyka, diagnoza stanu i funkcjonowania środowiska oraz
analiza powiązań przyrodniczych i predyspozycji rozwojowych pozwala na określenie
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lokalnych uwarunkowań i predyspozycji dla dalszego rozwoju gminy, jak równieŜ wskazań
dla przyszłej polityki przestrzennej gminy.

9.3.1. Uwarunkowania i predyspozycje.

Uwarunkowania rozwoju zgrupowane zostały w kilku blokach tematycznych,
w obrębie których wskazano uwarunkowania o charakterze szczegółowym. Wszystkie
stanowią obiektywne czynniki wynikające z cech, zjawisk lub stanów o charakterze
lokalnym (endogenicznym) i winny zostać wzięte pod uwagę przy ustalaniu struktury
funkcjonalno-przestrzennej i kształtowaniu polityki rozwojowej. Obejmują one:
•

•

uwarunkowania środowiska wodnego, w tym:

-

zlewnie hydrograficzne,

-

główne zbiorniki wód podziemnych,

-

jednolite części wód powierzchniowych,

-

jednolite części wód podziemnych,

-

obszary szczególnego zagroŜenia powodziowego,

-

obszary naraŜone na niebezpieczeństwo powodzi 0,2%,

-

ujęcia wód podziemnych,

-

wody stojące,

-

wały przeciwpowodziowe;

uwarunkowania ochrony powierzchni ziemi, gleb i kopalin:

-

udokumentowane złoŜa kopalin,

-

tereny i obszary górnicze,

-

wyrobiska po eksploatacji kopalin,

-

obszary ochrony gleb mineralnych I – III klasy bonitacyjnej,

-

obszary ochrony gleb organicznych,

-

obszary naraŜone na erozję wodną i wietrzną,

-

obszary występowania osuwisk ziemi,

-

obszary zagroŜone występowaniem ruchów masowych,

-

naturalne i sztuczne krawędzie erozyjne;
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•

uwarunkowania środowiska przyrodniczego:

-

tereny leśne, w tym lasy ochronne,

-

tereny łąk i pastwisk o wysokich walorach przyrodniczych,

-

tereny łąk i pastwisk przekształconych antropogenicznie, intensywnie
uŜytkowanych oraz łąk w pełnej uprawie,

•

-

tereny agrocenoz łąk uprawnych,

-

zakrzeczenia i zadrzewienia śródpolne,

-

cenne przyrodniczo aleje i szpalery zadrzewieniowe,

-

pozostałe ciągi zadrzewień przydroŜnych i śródpolnych,

-

łęgowe zadrzewienia przywodne,

-

stanowiska drzew o cechach pomnikowych;

-

stanowiska roślin chronionych,

-

obszary nagromadzenia stanowisk roślin chronionych,

-

obszary o duŜej bioróŜnorodności,

-

obszary ostoi fauny,

-

parki wiejskie,

-

obszary ochrony krajobrazu,

-

projektowane formy ochrony przyrody (na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle);

uwarunkowania infrastrukturalne

-

•

linie energetyczne wysokich napięć 110 kV wraz ze strefą ochronną,

uwarunkowania klimatu lokalnego

-

obszary o niekorzystnych warunkach bioklimatycznych dla zabudowy,

-

obszary o niekorzystnej jakości powietrza (smog).

Predyspozycje rozwojowe zgrupowane zostały w dwóch blokach tematycznych,
obejmujących predyspozycje wynikające z cech przyrody oŜywionej i przyrody
nieoŜywionej, istotne dla kształtowania potencjału rozwojowego, w obrębie których
wskazano predyspozycje/elementy endogenne o charakterze szczegółowym, w tym
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podnoszące standardy jakościowe środowiska zamieszkania. Podobnie jak w przypadku
uwarunkowań, wszystkie winny zostać wzięte pod uwagę przy ustalaniu struktury
funkcjonalno-przestrzennej i kształtowaniu polityki rozwojowej. Obejmują one:
•

•

predyspozycje wynikające z cech środowiska przyrodniczego:

-

korytarze ekologiczne o randze krajowej (Odra),

-

korytarze ekologiczne o randze regionalnej (Cisek, Dzielnica),

-

korytarz e ekologiczne o randze lokalnej (Cisek, Dzielnica, Odra),

-

proponowane, lokalne formy ochrony przyrody,

-

proponowane ochrona drzew o cechach pomników przyrody,

-

proponowane obszary ochrony zbiorowisk flory,

-

proponowane obszary ochrony stanowisk flory

predyspozycje wynikające z cech środowiska przyrody nieoŜywionej:

-

obszary o niekorzystnych warunkach geotechnicznych dla zabudowy,

-

obszary warunkowo dopuszczone do zabudowy,

-

obszary koncentracji działań podnoszących standardy jakości powietrza,

-

obszary koncentracji działań przeciwerozyjnych.

Obszary uwarunkowań i predyspozycji rozwojowych przedstawione zostały na mapie 2
Uwarunkowania i predyspozycje rozwoju.

9.3.2.

Wskazania i wnioski do dokumentów planistycznych.
•

dotyczące podnoszenia bezpieczeństwa mieszkańców na obszarach zagroŜonych:
-

ujawnienie

obszarów

zagroŜenia

powodziowego

i

obszarów

ryzyka

powodziowego wraz z określeniem dopuszczalnych zasad zagospodarowania
ich terenów, w tym ograniczeń lokalizacji zabudowy, zmiany struktury
uŜytkowej,

zwiększenia

zdolności

zatrzymywania

wody

w

dorzeczu

i spowolnienia odpływu wód powierzchniowych (np. wprowadzanie zalesień
i zakrzaczeń na obszarach PłaskowyŜu Głubczyckiego, zagroŜonych erozją lub
w strefach krawędzi morfologicznych, fitomelioracje otwartych przestrzeni
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rolniczych, renaturyzacja dolin rzecznych, w tym wprowadzanie rozproszonych
zadrzewień i zakrzaczeń o charakterze łęgowym, zwiększenie powierzchni
uŜytków zielonych w międzywalach, wzmacniających funkcje ekologiczne
i zmniejszających skutki ekonomiczne zalewów, ochrona i przywracanie
naturalnych terenów podmokłych, ograniczanie regulacji cieków wodnych,
zakaz zawęŜania przekrojów dolinnych, mikroretencja wodna w zlewniach),
-

zakaz

lokalizacji

zabudowy

w

strefach

zagroŜenia

powodziowego,

z moŜliwością dopuszczenia lokalizacji mieszkalnej na określonych warunkach
techniczno-realizacyjnych i organizacyjnych na wydzielonych obszarach (mapa
kwalifikacji terenu – klasa I i II) oraz wyłączeniem lokalizacji obiektów
hodowlanych, usług oświaty, słuŜby zdrowia, opieki społecznej, urządzeń
zaopatrzenia w wodę, energetyki, gospodarki odpadami, magazynowania
i dystrybucji ropopochodnych;
•

dotyczące zahamowania degradacji i odbudowy systemu ekologicznego:
-

utworzenie gminnego systemu ekologicznego w oparciu o predyspozycje
określone w pkt. 7.1. opracowania (system korytarzy i mikrowęzłów
ekologicznych),

-

odtworzenie i wzmocnienie powiązań strukturalnych i funkcjonalnych
regionalnego i lokalnego systemu ekologicznego, w tym odbudowy lokalnych
ciągów ekologicznych w dolinie Ciska i Dzielnicy,

-

fitomelioracja i zwiększenie lesistości na terenach zagroŜonych procesami
erozyjnymi i masowymi ruchami ziemi w obrębie PłaskowyŜu Głubczyckiego,

-

fitomelioracja i wzmacnianie rozległych obszarów rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, intensywnie uŜytkowanych rolniczo,

-

odtwarzanie lub utrzymanie łąk wilgotnych i świeŜych, w tym ochrona przed
zmianą stosunków wodnych i sposobu uŜytkowania, w miarę moŜliwości
odtwarzanie naturalnych stosunków wodnych,

-

ochrona stanowisk i nagromadzeń stanowisk florystycznych,

-

ochrona, wprowadzenie i uzupełnianie zieleni przydroŜnej (wysokiej) w ciągach
drogowych oraz zieleni śródpolnej i nadwodnej oraz na granicach kompleksów
uprawowych,

-

utrzymanie i wprowadzanie zieleni towarzyszącej w zabudowie mieszkalnej;
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•

dotyczące racjonalizacji uŜytkowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej:
-

ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej z racjonalizacją przeznaczania na
inne cele uŜytkowe, w szczególności na obszarze PłaskowyŜu Głubczyckiego,

-

rozwój intensywnego rozwoju produkcji roślinnej i zwierzęcej na obszarze
PłaskowyŜu Głubczyckiego,

-

rozwój

rolnictwa

specjalistycznego,

w

szczególności

warzywnictwa,

ogrodnictwa w strefie północnej, stanowiącej bezpośrednią strefę Ŝywieniową
Kędzierzyna-Koźla oraz hodowli bydła, z wykorzystaniem terenów łąkowopastwiskowych w dolinie międzywala Odry, Ciska i Dzielnicy,
-

rozwój przetwórstwa rolno-spoŜywczego w bezpośrednim zapleczu terenów
produkcji roślinnej,

-

poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej (zalesienia i zadrzewienie,
działania przeciwerozyjne, wzmacnianie lokalnych korytarzy ekologicznych),

-

rozwój gospodarki surowcowej i przemysłu materiałów budowlanych, opartej
o eksploatowane i nieeksploatowane (Landzmierz, Cisek, Roszowicki Las)
zasoby kopalin;

•

dotyczące rozwoju osadnictwa i podnoszeniu jakości zamieszkania:
-

dostosowanie rozwoju osadnictwa do istniejącego zagroŜenia powodziowego zabudowa terenów o korzystnych warunkach geotechnicznych, z preferencją
obszarów połoŜonych poza zasięgiem zagroŜeń powodziowych (lub dodatkowo
na obszarach o warunkowej dopuszczalności zabudowy w dolinie Odry),

-

optymalizacja

wykorzystania

istniejących

terenów

budowlanych,

w szczególności w strefach koncentracji zabudowy i w lukach zabudowy,
w szczególności na obszarach połoŜonych w dolinie Odry,
-

zapewnienie dostępu do infrastruktury technicznej i innych systemów
organizacyjno-technicznych, zapewniającej osiągnięcie dobrych jakościowo
standardów zamieszkania (ograniczanie smogu, dostęp do zorganizowanych
systemów wodno-kanalizacyjnych i odpadowych),

-

zapewnienie

warunków

dla

turystyczno-rekreacyjnego

wykorzystania

potencjału doliny Odry, sztucznych zbiorników wodnych (Kobylice) i obszarów
o funkcjach krajobrazowo-przyrodniczych, istniejących i planowanych, w tym
dla rozwoju agroturystyki.
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