I. WSTĘP

1. Podstawa prawna
Podstawę prawną do wykonania opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy
Zarządem Gminy Głubczyce i firmą BIO-PLAN dr Krzysztof Spałek. Przedmiotem umowy
było wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gminy Głubczyce.

2. Wprowadzenie
W Polsce jedne z najistotniejszych z punktu widzenia rozwoju kompetencje, w
zakresie gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, przekazane zostały niemal w całości
na najniŜszy szczebel organizacji struktury państwa - gminę samorządową. Oddanie
kompetencji w tym zakresie samorządom lokalnym obciąŜa je duŜą odpowiedzialnością za
kompleksowy rozwój społeczny i gospodarczy obszarów, którymi administrują, w tym
równieŜ za stan środowiska przyrodniczego. W usankcjonowanym prawnie rozwoju
zrównowaŜonym konieczne jest zabezpieczenie warunków ekologicznych przestrzeni, które
zapewniałyby stan równowagi ekologicznej gminy, zachowanie unikalnych walorów
przyrodniczych, ciągłości procesów ekologicznych i warunków do prawidłowego rozwoju
zdrowotnego i społecznego ludności. Warunki te realizuje się przez:
• racjonalne

gospodarowanie

zasobami

przyrodniczymi

w

aspekcie

rodzajów

podejmowanych aktywności i skali tych aktywności,
• organizację i restytucję systemu ekologicznego w przestrzeni gminy, który zapewni:
-

ochronę walorom przyrodniczym, zwłaszcza rzadkim i chronionym gatunkom roślin i
zwierząt, zbiorowiskom roślinnym, ekosystemom, abiotycznym komponentom
środowiska i walorom krajobrazowym,

-

ciągłość i trwałość procesów ekologicznych, w tym obiegu materii, przepływu energii i
informacji, zwłaszcza genetycznej (migracji gatunków),

-

środowiskotwórcze zasilanie przestrzeni zagospodarowanej przez regulację stosunków
hydrologicznych i hydrogeologicznych, tworzenie zdrowych warunków mikro- i
mezoklimatycznych, ochronę gleb przed erozją, stworzenie warunków dla procesów
samooczyszczania się środowiska, itp.
Podstawowym wymogiem zachowania równowagi ekologicznej przestrzeni jest

znajomość struktury i funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Stanowią one o walorach
przyrodniczych przestrzeni gminy. Wiedza o stanie naturalnych struktur ekologicznych w
długiej perspektywie rozwojowej jest fundamentem rozwoju ekologicznie bezpiecznego.
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Problematyka przyrodnicza w systemie administracyjno-prawnym ochrony środowiska
jest obecnie szeroko reprezentowana w róŜnych instrumentach gospodarki przestrzennej,
m.in. studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, opracowaniach ekofizjograficznych
i prognozach do tych planów, ocenach oddziaływania na środowisko, czy nawet w tak
podstawowym instrumencie zagospodarowania przestrzeni, jak decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu. Posiadanie inwentaryzacji przyrodniczej jest
niezbędnym warunkiem opracowania strategii rozwoju gminy. Staje się równieŜ bardzo
pomocne w pozyskiwaniu środków z przedakcesyjnych funduszy Unii Europejskiej. Po
przystąpieniu do Unii w przypadku pozyskiwania środków na rozwój i ochroną środowiska z
niektórych

funduszy

strukturalnych

posiadanie

opracowania

inwentaryzującego

i

waloryzującego zasoby przyrodnicze gminy jest niezbędne.
Jednocześnie stan wiedzy o walorach przyrodniczych gmin jest bardzo często
niewielki. Opracowanie niniejsze ma za zadanie wypełnienie luki w tym zakresie na obszarze
gminy Głubczyce.

3. Cel, zakres pracy, metodyka
Cel
Celem opracowania jest inwentaryzacja i waloryzacja środowiska przyrodniczego
gminy dla potrzeb ochrony przyrody i zagospodarowania przestrzennego. Badania i analizy
powinny dać odpowiedź na pytania: jakimi walorami przyrodniczymi w zakresie środowiska
nieoŜywionego, biocenoz, flory, fauny dysponuje przestrzeń gminy, jak kształtuje się jej
ekologiczny system przestrzenny zapewniający równowagę ekologiczną, które z obszarów
naleŜy chronić przed degradacją, która trwale zuboŜy obszary gminy w naturalne dla niej
elementy przyrodnicze.
Zakres przestrzenny
Zakres przestrzenny badań obejmuje teren gminy Głubczyce. Ze szczególną uwagą
potraktowane są ekosystemy o charakterze naturalnym i seminaturalnym.
Zakres czasowy
Zasadnicza część badań została przeprowadzona w sezonach wegetacyjnych 2002 i
2003. Badania rozpoczęto wraz z rozpoczęciem aspektu wiosennego sezonu wegetacyjnego.
Zakończono je w pierwszej dekadzie października 2003 roku (koniec aspektu jesiennego). W
opracowaniu członkowie zespołu badawczego wykorzystali równieŜ wyniki swoich badań
prowadzonych na analizowanym terenie w latach 1995-2001.
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Zakres merytoryczny
Opracowanie obejmuje następujący zakres merytoryczny badań:
• analiza uwarunkowań środowiska fizyczno-geograficznego wraz ze strukturą przestrzenną
krajobrazu i ekologicznym systemem przestrzennym,
• analiza i waloryzacja szaty roślinnej, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków
chronionych i rzadkich oraz rzadkich zbiorowisk roślinnych,
• waloryzacja fauny ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych i rzadkich oraz
ostoi fauny,
• analiza stanu ochrony przyrody - ocena form istniejących, projektowanych, propozycje
dotyczące nowych form ochrony przyrody obszarowych i indywidualnych w rozumieniu
Ustawy o ochronie przyrody z 1991 r.,
• zarys zagroŜeń środowiska przyrodniczego ze strony działalności człowieka,
• dokumentacja fotograficzna wybranych walorów,
• wykonanie róŜnoskalowych załączników kartograficznych przedstawiających walory
przyrodnicze gminy.
Szczególna uwaga zespołu badawczego koncentrowała się na środowiskach o
charakterze naturalnym i seminaturalnym. JuŜ wstępne rozpoznanie terenu wskazywało
bowiem na ich szczególną rolę w funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego terenu badań
oraz na ich bardzo wysoką bioróŜnorodność.
Wszystkie analizy wykonane zostały w 3 etapach:
♦ wstępna ocena stanu dotychczasowych badań,
♦ badania terenowe
♦ opracowanie wyników badań terenowych – badania kameralne.
Metodyka
Metodyka wykonywania inwentaryzacji i waloryzacji środowiska przyrodniczego
gminy została zastosowana zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Ochrony Środowiska
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wydanymi na początku lat 1990. W opracowaniu
wykorzystano tę metodę, róŜnicując jednak zgodnie z wymaganiami Zleceniodawcy główne
kierunki badań. Silniejszy nacisk połoŜono na analizę części przyrodniczej środowiska
(walory abiotyczne, krajobraz, ekosystemy, flora, fauna), mniejszy na część antropogeniczną
środowiska (np. urbanizacja, przemysł, rolnictwo, usługi). Ta druga grupa problemów
ochrony środowiska związana z zagospodarowaniem przestrzeni gminy jest bowiem szeroko
reprezentowana w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
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Przyjęte załoŜenia zbliŜają metodologię badań do tzw. „metodyki uproszczonej”
zalecanej i stosowanej w szczególności dla potrzeb ochrony przyrody i potrzeb identyfikacji
oraz restytucji ekologicznego systemu przestrzennego gmin.
Poszczególne monotematyczne analizy (np. walorów florystycznych i faunistycznych)
wykonywano z zachowaniem wypracowanych w róŜnych ośrodkach naukowych metod badań
podstawowych – terenowych i kameralnych.
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