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Mapa osuwisk  i terenó w zag rożonych rucham i m asowym i ziem i
dla g m iny Kietrz (pow. głubczycki, woj. opolsk ie)
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Legenda

Numeracja
25 num er identyfikacyjny osuwiska zg odny z bazą  danych SOPO
11 num er identyfikacyjny terenu zag rożoneg o 

rucham i m asow ym i zg odny z bazą  danych SOPO
Granice osuwisk
Typ granicy

g ranica pewna
g ranica przypuszczalna

Osuwiska (> 5 arów)
Stopień aktywności

Osuwiska (< 5 arów)
Stopień aktywności

ak tywne cią g le
ak tywne ok resow o

nieak tywne

ak tywne cią g le
ak tywne ok resow o
nieak tywne

Tereny zag rożone rucham i m asow ym i

Aktywność osuwisk Pozostałe elementy rzeźby wewnątrzosuwiskowej

Typ obiektu

w ysięk
źró dło

Rum osze i blok owiska

Zagłębienia wewną trzosuwisk owe

zbiornik w ó d powierzchniowych
podm ok łość (m ok radło), m łaka

Skarpy główne, ściany obrywów,
rowy osuwiskowe i progi wewnątrzosuwiskowe
Wys okość formy, Stan zachowania formy

nisk ie do 3 m , wyraźna
średnie 3-6 m , wyraźna
wysok ie 6-10 m , wyraźna
bardzo wysok ie ponad 10 m , wyraźna
nisk ie do 3 m , słabo zach owana
średnie 3-6 m , słabo zach owana
wysok ie 6-10 m , słabo zach owana
bardzo wysok ie ponad 10 m , słabo zach owana

Czoła osuwisk i ak um ulacyjne prog i wewną trzosuwisk owe
Szczeliny

Przejawy wód powierzchniowych i podziemnych

W ojew ó dztwa

Gm iny

Powiaty

Granice administracyjne

W eryfikator: Izabela Lask owicz, PIG-PIB
Redak tor m apy: Marcin Kułak, PIG-PIB

Sk orowidz ark uszy na terenie g m iny

Zam awiają cy:
Powiat Głubczycki

W yk onawca:
Państwow y Instytut Geolog iczny – 
Państwow y Instytut Badawczy

Autorzy: Paweł Kweck o, Andrzej Piotrow sk i, Konrad Gó rk a; Państw ow y Instytut Geolog iczny – Państw ow y Instytut Badawczy
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