
we, gleby, lasy, flora i fauna. System przyrodniczych
obszarów chronionych obejmuje rezerwaty, parki krajo-
brazowe, obszary chronionego krajobrazu i zespo³y przy-
rodniczo-krajobrazowe. Wœród zagro¿eñ dla œrodowiska
przyrodniczego wymieniono: obiekty uci¹¿liwe dla œrodo-
wiska, Ÿród³a emisji i rodzaje zanieczyszczeñ powietrza
atmosferycznego, zagro¿enia czystoœci wód powierzchnio-
wych i podziemnych, stan zdrowotny i czynniki zagro¿enia
lasów, obszary zagro¿enia i zanieczyszczenia gleb. Uwzglê-
dniono tak¿e szkodliwoœci komunikacyjne (ha³as i zanie-
czyszczenia) oraz inne, takie jak mo¿liwoœæ wyst¹pienia
powa¿nych awarii i bariery ekologiczne. Scharakteryzowa-
no tak¿e niebezpieczeñstwo powodziowe.

Kierunki i cele polityki przestrzennej SZPPO dla sfery
przyrodniczo-ekologicznej obejmuj¹ dzia³ania w zakresie
ochrony zasobów surowców mineralnych i ochrony
powierzchni, jakoœci oraz zasobów wód podziemnych i

powierzchniowych, zasobów glebowych i leœnych, a tak¿e
ochrony powietrza atmosferycznego.

Zadania proponowane do realizacji w studium
zak³adaj¹ eliminacjê zagro¿eñ i barier, jakie ograniczaj¹
rozwój gospodarczy tego terenu oraz d¹¿¹ do zrównowa-
¿onego rozwoju poprzez planowane dzia³ania z zakresu
budowy czynnego i biernego zabezpieczenia powodziowe-
go, ochrony œrodowiska przyrodniczego i dziedzictwa kul-
turowego, poprawy czystoœci wód, zwiêkszenia lesistoœci,
prewencyjnego zagospodarowania przestrzennego, rozwo-
ju ¿eglugi œródl¹dowej, energetycznego wykorzystania
wód, rozwoju transportu, infrastruktury technicznej i tury-
styki. Dla zachowania, ochrony i w³aœciwego wykorzysta-
nia zasobów przyrodniczych jest potrzebne rozszerzenie
systemu obszarów chronionych, utrzymanie i ochrona ist-
niej¹cych ekosystemów oraz integracja systemu obszarów
chronionych w nawi¹zaniu do systemów europejskich.

Sieæ komunikacyjna w dolinie Odry na obszarze
województwa dolnoœl¹skiego

Andrzej Konarski*, Konrad Adamczuk*, Magdalena Pormañczuk*

Odra stanowi barierê komunikacyjn¹, zw³aszcza w
œrodkowym i dolnym biegu, jednak¿e poprzez odpowied-
nie dzia³ania i inwestycje komunikacyjne, oprócz oczywi-
stych korzyœci (tj. deglomeracji, zmniejszenia uci¹¿liwoœci
wywo³anych ruchem samochodowym, poprawy bezpie-
czeñstwa i warunków jazdy) nastêpuje tak¿e aktywizacja
obszarów s³abiej rozwiniêtych.

Problemy zwi¹zane z bezpiecznym i szybkim przekro-
czeniem Odry wystêpuj¹ szczególnie wyraŸnie w obliczu
klêsk ¿ywio³owych lub ludzkich tragedii. PowódŸ w 1997
r. uwidoczni³a bardzo wyraŸnie brak mostów i to odpo-
wiednio wyniesionych ponad poziom wezbranych wód
rzeki. Istotne jest zapewnienie sprawnego po³¹czenia tras

komunikacyjnych — dróg, kolei, po³o¿onych po obu stro-
nach rzeki oraz w³aœciwa obs³uga komunikacyjna tych
obszarów. Mosty i inne obiekty hydrotechniczne mog¹ byæ
z kolei barierami dla ¿eglugi, a w niektórych przypadkach
tak¿e dla swobodnego przep³ywu wód.

Mimo wystêpowania na terenie województwa dolno-
œl¹skiego kilku znacz¹cych przepraw mostowych na dro-
gach krajowych i wojewódzkich, a w samym Wroc³awiu
ponad stu mostów, to zarówno na terenie miasta jak i woje-
wództwa, wystêpuje pilna potrzeba budowy nowych prze-
praw. Konieczne jest takie lokalizowanie i kszta³towanie
obiektów mostowych, aby s³u¿y³y komunikacji l¹dowej, a
jednoczeœnie nie utrudnia³y ¿eglugi.

Realizacja nowych inwestycji komunikacyjnych jest
niezbêdna do prawid³owego funkcjonowania uk³adu
komunikacyjnego zarówno w dolinie Odry, jak na terenie
ca³ego województwa.
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*Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wroc³awiu, ul. Œwidnic-
ka 12-16, 50-068 Wroc³aw; mpormanczuk@poczta.wbu.wroc.pl

W artykule autorstwa Jerzego Boruckiego i Mariana Stêpniewskiego, pt. Dziesiêæ lat po spadku
meteorytu „Baszkówka”; próba podsumowania wyników badañ i nowe dane (chondry metaliczne,
mezosyderyty, okruchy ska³y afanitowej), opublikowanym w Przegl¹dzie Geologicznym 9/2004,
przez przeoczenie autorów nie podano, ¿e badania sk³adników okruchów ska³y afanitowej i zdjêcia w
mikroskopie elektronowym (ryc. 8 i 9 na str. 879, 880) wykona³ pan Leszek Giro z Pracowni Petrologii
Pañstwowego Instytutu Geologicznego. Autorzy za powsta³y b³¹d przepraszaj¹.
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