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1. Etap I Wstępny  

1.1. Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Raba z Mszanką 

Kod obszaru PLH120093  

Opis granic obszaru Numeryczny opis granic GIS (zał. nr 1) 

SDF Plik PDF SDF stanowiący załącznik nr 2  

Położenie Województwo małopolskie 

- powiat myślenicki: gmina Pcim, gmina Lubień 

- powiat limanowski: gmina Mszana Dolna, miasto Mszana Dolna 

Powierzchnia obszaru (w ha) 249,27  

Status prawny „Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty” (definicja, p. art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody [t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.]). 

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/17 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dwunastego 

zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region 

biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8527) 

Wykonawca ekspertyzy Firma usługowa ECO-HELP Sabina Klich, ul. Krzyska 186, 33-103 Tarnów, e-mail: eco-help@wp.pl, tel. 

503527251; Zespół autorski: Sabina Klich, Mariusz Klich  

Planista Regionalny / Osoba 

odpowiedzialna w RDOŚ 

Radosław Koryga (e-mail: radoslaw.koryga.krakow@rdos.gov.pl), tel. 12 619 81 41 

Sprawujący nadzór Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków 

 

mailto:radoslaw.koryga.krakow@rdos.gov.pl
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1.2. Mapa obszaru Natura 2000 objętego ekspertyzą 
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1.3. Przedmioty ochrony wg obowiązującego SDF (stan na 02.2017) 

1.3.1. Siedliska przyrodnicze 

1 2 3 4 5 6 7 

Kod Nazwa  Pokrycie [ha] Reprezentatywność Pow. względna  
Ocena  

stanu zachowania 

Ocena 

ogólna 

3240 

Zarośla wierzby siwej 

na kamieńcach i 

żwirowiskach górskich 

potoków (Salici-

Myricarietum część – z 

przewagą wierzby) 

0.25 D    

 

Objaśnienia: 

kolumna 4: A: doskonała; B: dobra; C: znacząca; D: nieznacząca; 

kolumna 5: procentowy udział powierzchni siedliska przyrodniczego w obszarze w zasobach siedliska na terenie kraju — A: 100 % ≥ p > 15 %; B: 15 % ≥ p > 2 %; C: 2 % ≥ 

p > 0 %; 

kolumna 6: stan zachowania: A: doskonały; B: dobry; C: średni lub zdegradowany; 

kolumna 7: A: doskonała; B: dobra; C: znacząca; 

 

1.3.2. Gatunki roślin 

Obowiązujący SDF nie wskazuje gatunków roślin z załącznika II dyrektywy 92/43/EWG stanowiących przedmioty ochrony obszaru. 
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1.3.3. Gatunki zwierząt (bez ptaków) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

Pop. 

osiadła 

Pop. 

rozrodcza 

Pop. prze-

mieszczająca 

się 

Pop. 

zimująca 
Jednostka 

liczebności 

Ocena 

populacji 

Ocena  

st. zach. 

Ocena 

izolacji 

Ocena 

ogólna 

Min. Max Min. Max Min. Max Min. Max 

 

    

5094 Brzanka 
 Barbus 

peloponessius 
         C B B C 

1163 
Głowacz 

białopłetwy 
Cottus gobio          C C C C 

1096 
Minóg 

strumieniowy 

Lampetra 

planeri 
         C C C C 

 

Objaśnienia: 

kolumna 4-7: C – powszechne; R – rzadkie; V – bardzo rzadkie; P – obecne. 

kolumna 9: wielkość populacji gatunku i jej zagęszczenia w stosunku do populacji krajowej— A: 100% ≥ p > 15%; B: 15% ≥ p > 2%; C: 2% ≥ p > 0%; D: populacja 

nieistotna 

kolumna 10: stan zachowania: A: doskonały; B: dobry; C: średni lub zdegradowany; 

kolumna 11: A populacja (prawie) izolowana; B: populacja nieizolowana, ale występującą na peryferiach zasięgu gatunku; C: populacja nieizolowana w obrębie rozległego 

obszaru występowania 

kolumna 12: A: doskonała; B: dobra; C: znacząca. 
 



 

8 

 

1.4. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

 

L.p. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

1 Materiały publikowane Amirowicz A. 2001. Zagrożone 

gatunki ryb i minogów w 

ichtiofaunie województw 

małopolskiego i śląskiego. Rocz. 

Nauk. PZW. 14: 249-297 

Praca przeglądowa – 

ocena stanu 

zagrożenia ryb i 

minogów dokonana 

na podstawie wielu 

publikacji  

Wysoka, lecz o 

charakterze 

historycznym. 

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje 

/1395/cms/szablony/1649/pliki/017. 

_amirowicz_zagrozone.pdf 

2 Materiały publikowane Balon E.K. 1964. Spis i 

ekologiczna charakterystyka 

słodkowodnych krągłoustych i 

ryb Polski. Pol. Arch. Hydrobiol. 

12: 233-251 

Praca przeglądowa – 

dotyczy ekologii ryb 

słodkowodnych w 

Polsce. 

Wysoka, lecz o 

charakterze 

historycznym. 

Biblioteka Nauk Przyrodniczych UJ 

ul. Gronostajowa 7  

30-387 Kraków 

3 Materiały publikowane Bartnik W., Epler P. (red.), 

Jelonek M., Klaczak A., Książek 

L. (red)., Mikołajczyk T., Nowak 

M., Popek W., Sławińska A., 

Sobieszczyk P., Szczerbik P., 

Wyrębek M. 2011. Gospodarka 

rybacka w aspekcie udrażniania 

cieków dorzecza małej i górnej 

Wisły. Monografia PAN Kraków. 

ss. 230.  

Praca przeglądowa – 

wykonana na 

podstawie publikacji i 

materiałów 

niepublikowanych 

wielu badaczy. 

Zawiera również 

informacje o 

ichtiofaunie Raby 

Umiarkowana. Biblioteka Jagiellońska 

al. Mickiewicza 22 

30-059 Kraków 

 

4 Materiały publikowane Bieniarz K., Epler P. 1972. 

Ichtiofauna niektórych rzek 

Polski Południowej. Acta. 

Hydrobiol. 14: 419-444. 

Ichtiofauna 

wybranych rzek 

Polski południowej – 

również Raby. 

Wysoka, lecz o 

charakterze 

historycznym 

Biblioteka Instytutu Botaniki UJ 

ul. Lubicz 46 

31-512 Kraków 

5 Materiały publikowane Brylińska M. (Red.) 2000. Ryby 

słodkowodne Polski. Warszawa, 

PWN. 

Opis biologii i 

występowania 

słodkowodnych ryb 

Polski 

Informacje o warunkach 

siedliskowych i 

wymaganiach 

ekologicznych ryb 

Biblioteka Jagiellońska 

al. Mickiewicza 22 
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30-059 Kraków 

6 Materiały publikowane Dynowska I. i Maciejewski M. 

(Red.) 1991. Dorzecze górnej 

Wisły (t. II). Warszawa – 

Kraków. PWN. 

Rozdział w książce – 

zawiera historyczne 

informacje na temat 

ichtiofauny dorzecza 

Wisły, również Raby. 

Umiarkowana, dane 

historyczne. 

Biblioteka Jagiellońska 

al. Mickiewicza 22 

30-059 Kraków 

7 Materiały publikowane Jelonek M., R. Żurek 2004.  

Ichtiofauna rzeki Raby i 

Stradomki. W: Żurek R. 

2004.(red.). Ichtiofauna i status 

ekologiczny wód Wisły, Raby, 

Dunajca i Wisłoki, Ichthyofauna 

and ecological status of Vistula, 

Raba, Dunajec and Wisłoka 

Rivers. IOP/ZBE Kraków, s: 79-

95, ISBN  83-918914-2-9. 

Szczegółowy opis 

ichtiofauny na 

podstawie 

oryginalnych badań 

autorów. 

Wysoka, lecz 

historyczna. 

Biblioteka Instytutu Ochrony Przyrody 

Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 

Al. Mickiewicza 33 

31-120 Kraków 

8 Materiały publikowane Klich M. 2000. Growth rate of 

nase, Chondrostoma nasus (L.) in 

the Dobczyce Reservoir and in 

the River Raba above Reservoir. 

Acta Hydrobiol., 42, 175-185 

Badania tempa 

wzrostu świnki w 

Rabie. 

Umiarkowana. Biblioteka Jagiellońska 

al. Mickiewicza 22 

30-059 Kraków 

9 Materiały publikowane Klich M. 2001. Wpływ powstania 

dwóch podgórskich zbiorników 

zaporowych; Dobczyckiego i 

Czchowskiego na tempo wzrostu 

świnki Chondrostoma nasus (L.). 

Suppl. ad Acta Hydrobiol. 1: 33-

44. 

Badania tempa 

wzrostu świnki w 

Rabie i Dunajcu. 

Umiarkowana. Biblioteka Jagiellońska 

al. Mickiewicza 22 

30-059 Kraków 

10 Materiały publikowane Klimczyk-Janikowska M. 1973. 

Cyprind (Chondrostoma nasus 

L.) from the River Raba. Acta 

Hydrobiol. 15: 197-213 

Artykuł dotyczący 

biologii i cech 

merystematycznych 

świnki w Rabie. 

Wysoka, lecz 

historyczna. 

Biblioteka Instytutu Botaniki UJ 

ul. Lubicz 46 

31-512 Kraków 
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11 Materiały publikowane Kołder W., Skóra S. and Włodek 

J. M. 1974. Ichthyofauna of the 

River Raba and of its tributaries. 

Acta Hydrobiol. 16: 65-99 

Ichtiofauna rzeki 

Raby na podstawie 

oryginalnych badań 

autorów. 

Wysoka, lecz 

historyczna. 

Biblioteka Instytutu Botaniki UJ 

ul. Lubicz 46 

31-512 Kraków 

12 Materiały publikowane Starmach K. 1956. Rybacka i 

biologiczna charakterystyka rzek. 

Pol. Arch. Hydrobiol. 16: 307-

332 

Klasyczna praca 

ichtiobiologiczna 

zawierająca m.in. 

charakterystykę Raby. 

Wysoka, lecz 

historyczna. 

Biblioteka Instytutu Botaniki UJ 

ul. Lubicz 46 

31-512 Kraków 

13 Materiały publikowane Starmach J., Jelonek M., 

Mazurkiewicz G., Fleituch T. i 

Amirowicz A. 1988. Ocena 

aktualnego stanu ichtiofauny i 

możliwości produkcyjne 

dorzecza rzeki Raby. Rocz. Nauk. 

PZW. 1: 75-96. 

Ichtiofauna rzeki 

Raby na podstawie 

oryginalnych badań 

autorów. 

Wysoka, lecz 

historyczna. 

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/1

395 /cms/szablony/1636/pliki/004. 

_starmach_ocena.pdf 

14 Materiały publikowane Witkowski A., Kotusz J., 

Przybylski M. i in., 2009. Stopień 

zagrożenia słodkowodnej 

ichtiofauny Polski: Czerwona 

lista minogów i ryb - stan 2009. 

Chrońmy Przyrodę Ojczystą 

65(1): 33-52 

Praca przeglądowa – 

ocena stanu 

zagrożenia ryb i 

minogów dokonana 

na podstawie wielu 

publikacji. 

Wysoka. http://panel.iop.krakow.pl/uploads/ 

wydawnictwa_artykuly/349b7615b9cd 

5f0d5141cba17396a2d1b46650fd.pdf 

15 Materiały publikowane Żurek R. (red.) Dumnicka E., 

Jelonek M., Klich M., Kwadrans 

J., Wojtal A. 2006 Ichtiofauna i 

status ekologiczny wód Wisły, 

Raby, Dunajca i Wisłoki, 

IOP/ZBE, Kraków: ss. 208, ISBN  

83-918914-2-9 

Szczegółowy opis 

ichtiofauny na 

podstawie 

oryginalnych badań 

autorów. 

Wysoka. Biblioteka Naukowa PAU i PAN  

w Krakowie 

ul. Sławkowska 17 

31-016 Kraków 

 

16 Materiały publikowane Kotlik P., Tsigenopoulos C., Rab 

P., Berrebi P. 2002. Two new 

Barbus species from the Danube 

River basin, with redescription of 

Rozstrzygnięcie 

systematyki brzanki 

Istotna informacja dla 

określenia występowania 

gatunku – przedmiotu 

ochrony 

https://www.researchgate.net/publication/

215631368_Two_new_Barbus_species_fr

om_the_Danube_River_basin_with_redes
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B. petenyi (Teleostei: 

Cyprinidae). Folia Zoologica -

Praha- 51(3):227-240 

cription_of_B_petenyi_Teleostei_Cyprini

dae 

17 Materiały publikowane Sideleva V. G., Naseka A. M., 

Nowak M., Palandacic A. 2018. 

The finding of holotype and 

redescription of Cottus 

microstomus Heckel 1837 

(Cottidae). Ichthyological 

Research pp 1–9 

Rozstrzygnięcie 

systematyki głowacza 

białopłetwego 

Istotna informacja dla 

określenia występowania 

gatunku – przedmiotu 

ochrony 

https://www.researchgate.net/publication/

329784758_The_finding_of_holotype_an

d_redescription_of_Cottus_microstomus_

Heckel_1837_Cottidae 

18 Materiały publikowane Freyhof, J., M. Kottelat and A. 

Nolte, 2005. Taxonomic diversity 

of European Cottus with 

description of eight new species 

(Teleostei: Cottidae). Ichthyol. 

Explor. Freshwat. 16(2):107-172.  

Rozstrzygnięcie 

systematyki głowacza 

białopłetwego 

Istotna informacja dla 

określenia występowania 

gatunku – przedmiotu 

ochrony 

https://www.researchgate.net/publication/

267296769_Taxonomic_diversity_of_Eur

opean_Cottus_with_description_of_eight

_new_species_Teleostei_Cottidae 

19 Materiały 

niepublikowane 
Wiśniewolski W., Klich M., Jarek 

S. 2014. Operat rybacki obwodu 

rybackiego rzeki Raba Nr 5. 

Piaseczno-Tarnów, lipiec 2014. 

Icht-Log. Maszynopis ss.54. 

Operat definiujący 

sposób gospodarki 

rybackiej w obwodzie 

rzeki Raba nr 5. 

Umiarkowana – dotyczy 

dolnego odcinka Raby, 

poniżej zbiornika 

Dobczyckiego. 

Polski Związek Wędkarki w Tarnowie 

ul. Ochronek 24 

33-100 Tarnów 

20 Materiały 

niepublikowane 
Klich M. i Jarek S. 2014. 

Inwentaryzacja faunistyczna 

dolnej Raby – sprawozdanie z 

badań ichtiofauny rzeki Raby 

obwód rybacki nr 5 w roku 2014. 

Maszynopis – na zlecenie PZW 

Tarnów 

Inwentaryzacja 

ichtiofauny rzeki 

Raby. 

Umiarkowana – dotyczy 

dolnego odcinka Raby, 

poniżej zbiornika 

Dobczyckiego 

Polski Związek Wędkarki w Tarnowie 

ul. Ochronek 24 

33-100 Tarnów 

21 Materiały 

niepublikowane 

Uhl P. E. 2018. Utrzymanie 

wciętej aluwianlnej rzeki górskiej 

w aspekcie ograniczenia ryzyka 

powodzi (rzeka Raba, Pcim). 

Opis sposobu 

utrzymania rzeki 

Raby w miejscowości 

Pcim 

Propozycja możliwości 

utrzymania odcinka rzeki 

w Pcimiu 

Politechnika Krakowska  

im.Tadeusza Kościuszki 

Wydział Inżynierii Środowiska 

ul. Warszawska 24 
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Praca magisterska. Politechnika 

Krakowska, Wydział Inżynierii 

Środowiska, Instytut Inżynierii i 

Gospodarki Wodnej. 

31-155 Kraków 

22 Materiały 

niepublikowane 
Raport oddziaływania na obszar 

Natura 2000: Raba z Mszanką 

PLH120093 przedsięwzięcia pod 

nazwą: „Roboty utrzymaniowe 

polegające na zasypaniu wyrwy 

brzegowej i odtworzeniu lewego 

brzegu rzeki Raby w km 87+220-

87+620 w miejscowości Lubień”. 

2018. Mentor Consulting. 

Opis planowanego 

przedsięwzięcia i jego 

wpływu na obszar 

Natura 2000 Raba z 

Mszanką 

Raport pozwala ustalić 

istnienie lub brak 

wpływu przedsięwzięcia 

na obszar Natura 2000 

Raba z Mszanką i 

przedmioty ochrony 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Krakowie 

ul. Mogilska 25 

31-542 Kraków 

 

23 Plany/programy/ 

strategie/projekty 

Projekt „Tarliska górnej Raby” 

Abovo, Kraków 2017 
Opis projektu 

„Tarliska Górnej 

Raby”, który miał na 

celu ochronę 

populacji ryb 

łososiowatych i 

towarzyszących na 

terenie całego obwodu 

nr 2 rzeki Raby- 

obejmuje wstępne i ko 

ńcowe inwentaryzacje 

przyrodnicze 

Informacje o 

występujących w 

obszarze gatunkach ryb 

oraz siedliskach 

przyrodniczych i 

cennych gatunkach 

roślin. 

tarliskagornejraby.pl/  

24 Plany/programy/ 

strategie/projekty 

Plan Urządzenia Lasu 

Nadleśnictwa Myślenice na okres 

gospodarczy od 1 stycznia 2018r. 

do 31 grudnia 2027r. 

Opis drzewostanów 

na gruntach leśnych 

określający zasady 

gospodarki leśnej  

Informacja o lasach 

występujących w 

otoczeniu obszaru – 

obszar Natura 2000 Raba 

z Mszanką leży w 

zasięgu terytorialnym 

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/ 

rdlp_krakow/nadl_myslenice/ 

plan_urzadzania_lasu/czesc_opisowa 
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Nadleśnictwa, jednak 

poza jego gruntami 

25 Plany/programy/ 

strategie/projekty 

Plan Urządzenia Lasu 

Nadleśnictwa Limanowa na okres 

gospodarczy od 1 stycznia 2016 r. 

do 31 grudnia 2025 r. 

Opis drzewostanów 

na gruntach leśnych 

określający zasady 

gospodarki leśnej  

Informacja o lasach 

występujących w 

otoczeniu obszaru – 

obszar Natura 2000 Raba 

z Mszanką leży w 

zasięgu terytorialnym 

Nadleśnictwa, jednak 

poza jego gruntami 

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krak

ow/ 

nadl_limanowa/plan_urzadzania_lasu/ 

czesc_opisowa 

26 Plany/programy/ 

strategie/projekty 
Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Pcim 

Uchwała nr XV/91/2016 Rady 

Gminy Pcim z dnia 29 lutego 

2016 roku 

Dokument określa 

przeznaczenie oraz 

warunki zabudowy i 

zagospodarowania 

terenu 

Podstawowe informacje 

o możliwościach 

występowania lub braku 

występowania zagrożeń 

związanych z 

zagospodarowaniem 

terenu 

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/ 

WDU_K/2016/1886/akt.pdf 

27 Plany/programy/ 

strategie/projekty 

Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Lubień 

Uchwała nr XXVII)122)2012 

Rady Gminy Lubień z dnia 28 

września 2012 roku 

Dokument określa 

przeznaczenie oraz 

warunki zabudowy i 

zagospodarowania 

terenu 

Podstawowe informacje 

o możliwościach 

występowania lub braku 

występowania zagrożeń 

związanych z 

zagospodarowaniem 

terenu 

https://bip.malopolska.pl/uglubien,a, 

575867,uchwala-nr-xxvii1222012-rady-

gminy-lubien-z-dnia-28-wrzesnia-2012-r-

w-sprawie-miejscowego-planu-zago.html 

28 Plany/programy/ 

strategie/projekty 
Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Mszana 

Dolna  

Uchwała nr XXI / 148 / 2004 

Rady Miasta w Mszanie Dolnej z 

dnia 28 grudnia 2004 roku 

Dokument określa 

przeznaczenie oraz 

warunki zabudowy i 

zagospodarowania 

terenu 

Podstawowe informacje 

o możliwościach 

występowania lub braku 

występowania zagrożeń 

związanych z 

zagospodarowaniem 

terenu 

http://www.mszana-dolna.eu/plan-

zagospodarowania-przestrzennego.html 

29 Plany/programy/ Miejscowy Plan Dokument określa Podstawowe informacje Urząd Gminy Mszana Dolna 
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strategie/projekty Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Mszana 

Dolna wsi Kasinka Mała 

Uchwała Nr XXXI/253/04 Rady 

Gminy Mszana Dolna z dnia 

30 listopada 2004 r. 

przeznaczenie oraz 

warunki zabudowy i 

zagospodarowania 

terenu 

o możliwościach 

występowania lub braku 

występowania zagrożeń 

związanych z 

zagospodarowaniem 

terenu 

 

1.5. Ogólna charakterystyka obszaru Natura 2000 

Raba to rzeka II-rzędowa, prawobrzeżny dopływ Wisły. Jej całkowita długość wynosi 132 km, a powierzchnia zlewni 1537 km2. Obszar 

obejmuje rzekę Rabę od miejscowosci Zarabie do mostu w m. Stróża wraz z potokiem Krzywiczanka od mostu w miejscowości Koźmice do 

ujścia do rzeki Raby. Cieki występujące w granicach obszaru należą do obwodów rybackich Raba nr 1 i Raba nr 2. Zaliczone zostały do JCWP 

Raba od Skomielnianki do Zbiornika Dobczyce PLRW2000142138399. Raba na tym odcinku pod względem typologii wód płynących jest małą 

rzeką fliszową (kod 14), w której utwory powierzchniowe zbudowane są przez flisz karpacki: piaskowce, łupki, margle i zlepieńce. Potencjalną 

roślinność naturalną w obszarze i przyległym terenie stanowią: łęg wierzbowo-topolowy (Salici-Populetum) oraz grąd subkontynentalny (Tilio-

Carpinetum) (wg Matuszkiewicza 2008). Obszar Natura 2000 Raba z Mszanką pokrywa się częściowo z korytarzem ekologicznym Beskidy 

Zachodnie 1 oraz Beskidy Zachodnie 2. Znaczny odcinek lewego brzegu rzeki graniczy z drogą ekspresową S7 relacji Kraków-Zakopane. 

Koryto Raby jest zmienne, dzięki czemu występują kamieńce. Kamienie i żwir występujące w dnie rzeki przemieszczają się w wyniku prądu 

wody oraz letnich wezbrań. Na kamieńcach występuje charakterystyczna dla rzek podgórskich roślinność, którą budują przede wszystkim różne 

gatunki wierzb. Na niektórych odcinkach spotyka się wrześnię pobrzeżną.  

 

Według podziału fizycznogeograficznego Polski (wg Kondrackiego 2002), badany obszar należy do regionu karpackiego, prowincji Karpaty 

Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym, podprowincji Zewnętrzne Karpaty Zachodnie, makroregionu Beskidy Zachodnie, 

mezoregionu Beskid Wyspowy. Zgodnie z regionalizacją geobotaniczną Matuszkiewicza (2008), obszar ten leży w obrębie działu 

zachodniokarpackiego, krainy Karpat Zachodnich, podkrainy zachodniobeskidzkiej, częściowo na terenie okręgu Beskidu Wyspowego, 

podokręgu Skomielniańsko-Tymbarskiego, a częściowo na terenie okręgu Beskidu Żywieckiego, podokręgu Makowskopodhalańskiego. 
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1.6. Struktura własności i użytkowania gruntów  

 
Klasy pokrycia terenu* 

 

Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Lasy Różne typy własności  114,677 46 

Grunty orne Różne typy własności 21,103 8,47 

Łąki i pastwiska - - - 

Zbiorniki wodne - - - 

Cieki - - - 

Inne 

Tereny 

antropogeniczne 

Różne typy własności 13,19 5,29 

Tereny rolne Różne typy własności 100,3 40,24 

 * Zgodnie z Corine Land Cover  
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2. Etap II Zakres i wyniki prac terenowych 

2.1. Informacja o przedmiotach ochrony objętych ekspertyzą wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane 

 

2.1.1. Typy siedlisk przyrodniczych 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Kod Nazwa 
Pokrycie 

[ha]1 
Reprezentatywność Pow. względna 

Ocena  

stanu zachowania 

Ocena 

ogólna 
Stopień rozpoznania 

3220 

Pionierska roślinność 

na kamieńcach 

górskich potoków  

5.40 B C B B Dobry 

3240 

Zarośla wierzby 

siwej na kamieńcach 

i żwirowiskach 

górskich potoków 

(Salici-Myricarietum 

część – z przewagą 

wierzby) 

18.65 C C B C Dobry 

3260 

Nizinne i podgórskie 

rzeki ze 

zbiorowiskami 

włosieniczników 

(Ranunculion 

fluitantis) 

0.22 D    Dobry  

91E0* 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 

albae, Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, 

olsy źródliskowe) 

59.93 C C C C Dobry 

1 Zgodnie z danymi przestrzennymi  
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Objaśnienia: 

kolumna 4: A: doskonała, B: dobra, C: znacząca, D: nieznacząca 

kolumna 5: udział powierzchni pokrytej typem siedliska przyrodniczego w obszarze w stosunku do całkowitej powierzchni pokrytej przez ten typ siedliska w obrębie 

terytorium państwa A: 100% ≥ p > 15%; B: 15% ≥ p > 2%; C: 2% ≥ p > 0%  

kolumna 6: A: doskonały stan zachowania, B: dobry stan zachowania, C: średni lub zubożały stan zachowania 

kolumna 7: A: doskonała; B: dobra; C: znacząca. 
 

 
3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków   

 

Stan zachowania siedliska w obszarze: 

Siedlisko zostało zidentyfikowane w obszarze na całej długości Raby, w nieregularnie rozłożonych płatach. Wyznaczono siedem odcinków rzeki, na których 

stwierdzono występowanie siedliska, łącznie w 13 płatach. W roku 2018 kamieńce w większości nie były porośnięte przez roślinność ze względu na 

notowane niedługo wcześniej stany powodziowe, które przyczyniają się do usuwania pionierskiej roślinności z kamieńców. Brak roślinności nie jest jednak 

powodem obniżenia oceny, stany takie są naturalne i tymczasowe dla siedliska 3220. W porównaniu do danych z badań prowadzonych we wcześniejszych 

latach, powierzchnia kamieńców w obszarze jest zmniejszona, dlatego parametr „powierzchnia kamieńców na transekcie” otrzymał ocenę U1 (stan 

niezadowalający) na 5 z 7 odcinków. Struktura i funkcje siedliska oraz perspektywy zachowania są na większości odcinków rzeki właściwe (FV).  

 

Ocena ogólna siedliska w obszarze: B, w tym: 

Reprezentatywność: B - siedlisko jest typowo wykształcone. 

Powierzchnia: C - wynosi 5.40 ha, co stanowi <2% krajowych zasobów 

Stan zachowania: B - struktura jest dobrze zachowana (II), a zachowanie funkcji ma dobre perspektywy (II). Możliwości odtworzenia łatwe (I) przy 

zapewnieniu braku ingerencji w koryto rzeczne. 

Stopień rozpoznania siedliska w obszarze jest dobry, nie ma potrzeby uzupełniania wiedzy w tym zakresie. 

 

Zagrożenia: 

Najistotniejszymi zagrożeniami dla siedliska w obszarze są: usuwanie materiału z plaż, pojazdy zmotoryzowane, wydeptywanie i nadmierne użytkowanie 

związane z rekreacją, zanieczyszczenia wód i regulacja koryta (umocnione brzegi). Mniejsze zagrożenie stanowią obecnie gatunki inwazyjne, mosty, parkingi 

i erozja. Naturalnym zagrożeniem są powodzie, podczas których roślinność jest zatapiana lub zmywana z kamieńców. Jako potencjalne zagrożenia można 

wymienić odpady z gospodarstw domowych, ekspansję gatunków inwazyjnych oraz sukcesję, która w naturalny sposób prowadzi do przekształcenia siedliska 

w kolejne etapy rozwoju (siedliska 3240 i 91E0). 

 

Stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ: 

Podczas badań siedliska w 2016 roku monitorowane były 22 stanowiska w regionie alpejskim i 5 stanowisk w regionie kontynentalnym, łącznie w 11 
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obszarach Natura 2000 (9 w regionie alpejskim i 2 w regionie kontynentalnym). Siedlisko 3220 zajmuje niewielki obszar w skali kraju, dlatego 

monitorowane stanowiska dają dobry obraz jego stanu. Powierzchnia badanych stanowisk na większości przypadków (82%) została oceniona jako FV (stan 

właściwy). Na żadnym z badanych stanowisk parametr ten nie otrzymał oceny U2 (złej). Stan struktury i funkcji oceniono jako właściwy na 6 stanowiskach, 

co stanowi 27,3% monitorowanych stanowisk. Tyle samo stanowisk otrzymało ocenę U2. Na pozostałych stanowiskach stan struktury i funkcji był 

niezadowalający (U1). Perspektywy ochrony były właściwe na 64% stanowisk. Ogólnie, na ponad 70% badanych stanowisk siedlisko było w stanie 

niezadowalającym. W skali obszarów Natura 2000, parametr powierzchnia został oceniony w regionie alpejskim jako właściwy w 70% obszarów, tyle samo 

obszarów otrzymało ocenę FV w parametrze „perspektywy zachowania”. Parametr „struktura i funkcje” został jednak oceniony właściwie tylko na 2 

stanowiskach w regionie alpejskim. W badanych 2 obszarach w regionie kontynentalnym powierzchnię siedliska oceniono w jednym obszarze jako FV i w 

jednym jako U1. Strukturę i funkcje oceniono jako U1 i U2 (po jednym stanowisku), a perspektywy ochrony w obydwóch obszarach były niezadowalające. 

Najczęściej występującymi zagrożeniami siedliska były: wydobywanie piasku i żwiru, sport, obce gatunki inwazyjne, regulowanie koryt rzecznych, ewolucja 

biocenotyczna, sukcesja i powódź.  
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3240 Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część – z przewagą wierzby) 

 

Stan zachowania siedliska w obszarze: 

Stwierdzono 13 płatów siedliska w obszarze. Płaty rozmieszczone są na całej długości rzeki Raby. Siedlisko występuje na kamieńcach i żwirowiskach, 

zarówno w małych płatach, jak i dużych, powierzchnia największego płatu wynosi 7,63 ha. W większości płatów wierzba siwa ma duży udział. Na 

wszystkich stanowiskach powierzchnię oceniono jako właściwą (FV). Ogólna struktura i funkcje siedliska są w stanie niezadowalającym (U1). Na obniżoną 

ocenę parametru na poszczególnych stanowiskach najczęściej miały wpływ obniżone oceny wskaźników: „gatunki krzewów” (ze względu na brak wrześni 

pobrzeżnej w zbiorowiskach, występuje tylko na dwóch płatach), „gatunki ekspansywnych roślin zielnych” i „obce gatunki inwazyjne”. Wskaźniki te 

przyczyniły się również do obniżenia parametru „perspektywy zachowania” na U1. 

 

Ocena ogólna siedliska w obszarze: C, w tym: 

Reprezentatywność: C - siedlisko jest w większości typowo wykształcone. 

Powierzchnia: C - wynosi 18.65 ha, co stanowi <2% krajowych zasobów. 

Stan zachowania: B - struktura jest dobrze zachowana (II), a zachowanie funkcji ma dobre perspektywy (II). Możliwości odtworzenia łatwe (I) przy 

zapewnieniu braku ingerencji w koryto rzeczne. 

Stopień rozpoznania siedliska w obszarze jest dobry, nie ma potrzeby uzupełniania wiedzy w tym zakresie. 

 

Zagrożenia: 

Najistotniejszymi zagrożeniami dla siedliska w obszarze są: usuwanie materiału z plaż, pojazdy zmotoryzowane, zanieczyszczenia wód, gatunki inwazyjne 

(m. in. Solidago gigantea, Impatiens glandulifera, Echinocystis lobata, Reyonutria japonica) i regulacja koryta (umocnione brzegi). Mniejsze zagrożenie 

stanowią mosty, parkingi i erozja. Naturalnym zagrożeniem są powodzie, podczas których roślinność jest zatapiana. Jako potencjalne zagrożenia można 

wymienić odpady z gospodarstw domowych oraz sukcesję, która w naturalny sposób prowadzi do przekształcenia siedliska w kolejne etapy rozwoju 

(siedlisko 91E0). 

 

Stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ: 

Siedlisko było monitorowane w 2016 roku na 17 stanowiskach (16 w regionie alpejskim i 1 w regionie kontynentalnym), łącznie w 9 obszarach Natura 2000 

(8 w regionie alpejskim i 1 w regionie kontynentalnym). Na 60% stanowisk powierzchnia siedliska została oceniona na FV. Pozostałe stanowiska otrzymały 

oceny U1 i U2 (po połowie stanowisk). Parametr „struktura i funkcje” na 44% stanowisk osiągnął ocenę FV. Na takiej samej liczbie stanowisk parametr ten 

oceniono jako zły (U2), głównie ze względu na obecność gatunków inwazyjnych. Perspektywy ochrony zostały określone jako właściwe, niezadowalające i 

złe mniej więcej na równej liczbie stanowisk (po 1/3). Na poziomie obszarów Natura 2000 w regionie biogeograficznym alpejskim powierzchnia siedliska 

została oceniona jako właściwa w 5 obszarach, niezadowalająca w 2 obszarach i zła w 1 obszarze. Parametr „specyficzna struktura i funkcje” oceniono jako 

właściwy w 3 obszarach, a zły w 2 obszarach. Perspektywy ochrony w 3 obszarach oceniono na FV, w jednym na U1, a w 4 na U2. Obszar Natura 2000 

monitorowany w regionie kontynentalnym oceniono na U2 (stan zły), na co złożyły się złe oceny wszystkich parametrów. Najczęściej występującymi 



 

20 

 

zagrożeniami siedliska były: wydobywanie piasku i żwiru, drogi, odpady z gospodarstw domowych, obce gatunki inwazyjne (najczęściej niecierpek 

gruczołowaty Impatiens glandulifera), regulowanie koryt rzecznych, ewolucja biocenotyczna, sukcesja i powódź. 

 

 
 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis) 

 

Stan zachowania siedliska w obszarze: 

Na odcinku Raby znajdującym sie w obszarze Natura 2000 siedlisko nie występuje. Siedlisko stwierdzono na jednym odcinku rzeki Krzywiczanka, w rejonie 

ujścia rzeki do Raby. Zbudowane jest przez włosienicznik rzeczny i rzęśl hakowatą. Strukturę i funkcje siedliska oceniono jako niezadowalające (U1), na co 

główny wpływ miały: nieliczna obecność gatunków charakterystycznych innych niż włosieniczniki, materiał dna koryta, który był w dużej części zamulony, 

zacienienie rzeki oraz wskaźniki związane z hydromorfologią. Perspektywy zachowania siedliska na stanowisku oceniono jako właściwe (FV) ze względu na 

usytuowanie na terenie obszaru chronionego, jednak jego przetrwanie w perspektywie najbliższych kilku lat nie jest pewne. 

 

Reprezentatywność jest nieznacząca (D). Powierzchnia siedliska jest bardzo mała (ok. 0.22 ha), ponadto, zbudowane jest tylko przez dwa gatunki 

charakterystyczne, a możliwość jego przetrwania w przyszłości wątpliwa ze względu na bobry intensywnie przekształcające rzekę. Stopień rozpoznania 
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siedliska w obszarze jest dobry, nie ma potrzeby uzupełniania wiedzy w tym zakresie. 

 

Zagrożenia:  

Zagrożeniem dla siedliska jest występowanie bobrów na rzece, co wiąże się z silnym przekształcaniem rzeki i zmianą stosunków wodnych. Potencjalnym 

zagrożeniem mogą być regulacje brzegów rzeki ze względu na bliskość drogi. 

 

Stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ: 

Siedlisko było monitorowane w 2016 roku w regionie biogeograficznym kontynentalnym na 70 stanowiskach, łącznie w 12 obszarach Natura 2000. 

Powierzchnia siedliska została oceniona jako właściwa (FV) na 53 stanowiskach, na 10 powierzchnia była niezadowalająca (U1), a na pozostałych 7 zła (U2). 

Parametr „specyficzna struktura i funkcje” został oceniony jako właściwy na 44 stanowiskach. Na 19 stanowiskach był stan parametru był niezadowalający, a 

na 7 zły. Perspektywy ochrony określono jako właściwe tylko na 32 stanowiskach. Na 26 stanowiskach perspektywy były niezadowalające, a na 12 złe. W 

skali obszarów Natura 2000, w większości obszarów powierzchnia siedliska została oceniona jako właściwa (7 z 12 obszarów). Ogólna ocena parametru 

„specyficzna struktura i funkcje” była właściwa w 10 obszarach, tylko w jednym była niezadowalająca i w jednym zła. Perspektywy ochrony oceniono jako 

właściwe we wszystkich badanych obszarach Natura 2000. Najczęściej powtarzającymi się oddziaływaniami były oddziaływania związane z działalnością 

rolniczą (głównie wykaszanie traw, wypas zwierząt hodowlanych nad brzegami rzek oraz występowanie pól uprawnych w bezpośrednim otoczeniu rzeki), 

presja ze strony terenów zurbanizowanych, jak rozbudowa zabudowy rozproszonej nad brzegami rzek, rozwój infrastruktury komunikacyjnej oraz związane z 

tym ścieki, a także leśnictwo w rozumieniu prowadzonej gospodarki leśnej w bezpośrednim otoczeniu rzeki. 
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91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 

 

Stan zachowania siedliska w obszarze: 

W obszarze stwierdzono 14 stanowisk siedliska, zlokalizowanych regularnie na całej długości rzeki Raby i w przyujściowym odcinku Krzywiczanki. 

Występuje w postaci nadrzecznych łęgów wierzbowych oraz nadrzecznej olszyny górskiej. Powierzchnia siedliska została oceniona jako właściwa (FV), 

jednak struktura i funkcje są zaburzone, głównie przez inwazyjne gatunki obce i gatunki ekspansywne, które z kolei wpływają na wskaźniki „gatunki 

charakterystyczne” i „gatunki dominujące”. Problemem jest też mała ilość martwego drewna. Perspektywy zachowania określono jako niezadowalające (U1) 

na wszystkich ocenianych płatach siedliska. 

 

Ocena ogólna siedliska w obszarze: C, w tym: 

Reprezentatywność: C - siedlisko jest w większości typowo wykształcone 

Powierzchnia: C - wynosi 59.93 ha, co stanowi <2% krajowych zasobów 

Stan zachowania: C - struktura jest średnio zachowana (III), zachowanie funkcji ma średnie perspektywy (III). Główną przyczyną oceny stanu zachowania 
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jest duży udział gatunków inwazyjnych, a przez to zaburzona struktura gatunkowa. 

Stopień rozpoznania siedliska w obszarze jest dobry, nie ma potrzeby uzupełniania wiedzy w tym zakresie. 

 

Zagrożenia: 

Najważniejszymi zagrożeniami dla łęgów są odpady wyrzucane do lasu w niektórych częściach obszaru, inwazyjne gatunki obce, które w niektórych płatach 

bardzo intensywnie kolonizują dolną części lasu oraz usuwanie martwych i umierających drzew. Poza tym, występują takie zagrożenia jak wydobywanie 

piasku i żwiru, drogi i ścieżki, parkingi, zanieczyszczenia wód, gatunki ekspansywne, regulacja koryta i erozja. Potencjalnie zagrożeniem może też być 

działalność człowieka związana z zabudowaniami występującymi blisko rzeki, co może prowadzić w przyszłości do realizacji inwestycji umacniających 

brzegi rzeki.  

 

Stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ: 

Siedlisko 91E0 jest rozpowszechnione w całym kraju. Ostatnio monitorowane było w latach 2013-2014. Pracami objęto 184 stanowiska, z czego 44 

zlokalizowane były w regionie biogeograficznym alpejskim (w 5 obszarach Natura 2000), a 140 w regionie kontynentalnym (w 25 obszarach Natura 2000). 

W regionie alpejskim powierzchnia siedliska była we właściwym stanie (FV) na 18 z 44 stanowisk, ale tylko na 6 była w złym stanie. Parametr „struktura i 

funkcje” został oceniony na FV tylko na 8 stanowiskach. Najwięcej, aż 26 stanowisk otrzymało ocenę U1 w tym parametrze. Perspektywy ochrony były 

jednak na większości stanowisk (23) ocenione na FV. W regionie kontynentalnym proporcje poszczególnych ocen wyglądały podobnie. Na poziomie 

obszarów Natura 2000 w regionie alpejskim, powierzchnię siedliska oceniono jako właściwą na 2 z 5 obszarów. W pozostałych obszarach parametr ten 

oceniono na U1 (niezadowalający). „Specyficzna struktura i funkcje” zostały ocenione w większości obszarów (w trzech) jako niezadowalające. Perspektywy 

zachowania były właściwe w trzech obszarach, niezadowalające w jednym obszarze i złe również w jednym obszarze. W regionie kontynentalnym 

powierzchnię siedliska oceniono jako właściwą w 17 z 25 badanych obszarów, w 7 jako niezadowalającą, a tylko w 1 jako złą. Parametr „struktura i funkcje” 

nie otrzymał oceny FV w żadnym obszarze, ocenę niezadowalającą dla tego parametru trzymało 16 obszarów, a złą 9 obszarów. Perspektywy ochrony były 

właściwe w 12 obszarach, w 9 niezadowalające, a w 3 złe. Najczęściej występującymi zagrożeniami siedliska były: wycinka lasu, drogi, osuszanie i zmiana 

składu gatunkowego (sukcesja).   
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2.1.2. Gatunki zwierząt (bez ptaków) i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Kod Nazwa polska 

Zweryfikowana 

(aktualna)  

nazwa łacińska 

Pop. 

osiadła 

Pop. 

rozrodcza 

Pop. 

przemieszcza-

jąca się 

Pop. 

zimująca 
Jednostka 

liczebności 

Ocena 

populacji 

Ocena  

st. 

zach. 

Ocena 

izolacji 

Ocena 

ogólna 

Stopień 

rozpoznania 

Min Max Min Max Min Max Min Max 
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5264 Brzanka 
Barbus 

carpathicus  
      

  

 C B B B dobry 

Objaśnienia: 

kolumna 4-7: C – powszechne; R – rzadkie; V – bardzo rzadkie; P – obecne. 

kolumna 9: wielkość populacji gatunku i jej zagęszczenia w stosunku do populacji krajowej— A: 100% ≥ p > 15%; B: 15% ≥ p > 2%; C: 2% ≥ p > 0%; D: populacja 

nieistotna 

kolumna 10: stan zachowania: A: doskonały; B: dobry; C: średni lub zdegradowany; 

kolumna 11: A populacja (prawie) izolowana; B: populacja nieizolowana, ale występującą na peryferiach zasięgu gatunku; C: populacja nieizolowana w obrębie rozległego 

obszaru występowania 

kolumna 12: A: doskonała; B: dobra; C: znacząca. 
 

5264 Brzanka Barbus carpathicus (dawniej Barbus meridionalis)  

 

Stan zachowania gatunku w obszarze: 

Podczas odłowów ichtiofauny przeprowadzonych na potrzeby PZO w 2018 roku wytypowano 11 stanowisk badawczych na rzece Rabie i Krzywiczance. Na 

10 z przebadanych stanowisk stwierdzono występowanie brzanki, w tym na 8 stanowiskach na Rabie i na 2 stanowiskach na Krzywiczance. Nie stwierdzono 

gatunku jedynie na stanowisku zlokalizowanym na Krzywiczance poniżej zapory. Łącznie złowiono 462 osobniki brzanki. Parametr „populacja” oceniono na 

większości stanowisk jako niezadowalający (U1) lub zły (U2). Wynika to z dużej liczebności śliza i strzebli potokowej, co w konsekwencji obniża liczebność 

brzanki względem liczebności pozostałych ryb w obszarze. Bezwzględna liczebność brzanki w obszarze jest jednak zadowalająca i pozwala na zachowanie 

gatunku w perspektywie przynajmniej kilku-kilkunastu lat. Parametr „siedlisko” oceniono jako właściwy (FV) na 4 stanowiskach i jako niezadowalający 

(U1) na 6 stanowiskach. Ogólny stan ochrony gatunku w obszarze jest właściwy (FV). 

 

Ocena ogólna B, w tym: 

Populacja: C. Populacja gatunku w obszarze szacowana na kilka do kilkanaście tysięcy osobników, co stanowi mniej niż 2% populacji krajowej. 

Stan zachowania: B, dobry. Cechy siedliska gatunku są dobrze zachowane (II), możliwości odtworzenia są łatwe. Wielkość siedliska jest wystarczająco duża 

dla długoterminowego przetrwania gatunku a jakość dobra. Baza pokarmowa jest duża, stopień antropopresji nie zaburza w istotnym stopniu kluczowych 

parametrów populacji, a warunki siedliskowe odpowiednie dla gatunku.  

Izolacja: B. Populacja jest izolowana w nieznacznym stopniu i znajduje się blisko północnej granicy zasięgu występowania w zlewni. 

Stan rozpoznania gatunku w obszarze jest dobry, nie ma potrzeby uzupełniania wiedzy w tym zakresie. 

 

Zagrożenia: 

Główne zagrożenia dla brzanki, jakie występują w obszarze to pobór żwiru, pojazdy zmotoryzowane, zanieczyszczenie wód, regulacja koryta i eutrofizacja. 

Potencjalnymi zagrożeniami są odpady z gospodarstw domowych, kłusownictwo i niewłaściwie realizowane działania ochronne. 
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Stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ: 

Monitoring krajowy gatunku był ostatnio prowadzony w latach 2015-2016 na 61 stanowiskach w 21 obszarach Natura 2000. W regionie biogeograficznym 

alpejskim monitorowany był na 25 stanowiskach w obrębie 9 obszarów Natura 2000. Właściwy (FV) stan populacji brzanki stwierdzono na 7 z 25 stanowisk 

(28%). Na 10 stanowiskach (40%) parametr ten oceniono jako niezadowalający (U1), a na 8 (32%) – zły (U2). O obniżeniu oceny decydowała niska 

liczebność względna i zaburzona struktura wiekowa. Parametr siedlisko oceniono jako właściwy (FV) na 15 z 25 stanowisk (60%). Stan niezadowalający 

(U1) odnotowano na 6, a zły (U2) – na czterech stanowiskach. Ocenę stanu siedliska obniżała najczęściej zabudowa hydrotechniczna ograniczająca ciągłość 

ekologiczną oraz prostowanie koryta rzeki/potoku. Perspektywy ochrony gatunku określono jako właściwe (FV) na 56% stanowisk. Perspektywy zachowania 

oceniono jako niezadowalające (U1) na 24%, a zły (U2) – na 20% stanowisk. Pogorszenie oceny było spowodowane niską liczebnością populacji, zaburzoną 

strukturą wiekową oraz/lub przekształceniem siedliska. Na poziomie obszarów Natura 2000 w regionie alpejskim, ocenie populacji poddano 4 obszary, dla 

których wyniki były wystarczające do wydania opinii. Spośród nich stan populacji oceniono jako właściwy (FV) na dwóch obszarach Natura 2000 

(Bieszczady PLC180001 oraz Ostoja Magurska PLH180001), niezadowalający (U1) – na jednym (Ostoja Jaśliska PLH180014) oraz złym (U2) – także na 

jednym (Ostoja Góry Słonne PLH180013). Stan siedliska brzanki oceniono jako właściwy (FV) na pięciu obszarach Natura 2000. Na czterech pozostałych 

liczbę stanowisk uznano za niewystarczającą do realistycznej oceny wskaźników oraz parametru. Perspektywy ochrony brzanki oceniono jako właściwe (FV) 

na trzech obszarach Natura 2000 oraz jako niezadowalające (U1) – na jednym. W regionie biogeograficznym kontynentalnym brzanka monitorowana była na 

36 stanowiskach w obrębie 12 obszarów Natura 2000. Właściwy (FV) stan populacji stwierdzono zaledwie na trzech (8%). Były to: Biała Tarnowska – 

Jankowa, Biała Tarnowska – Lubaszowa oraz Łososina – Łososina Dolna. Na 42% stanowisk parametr ten określono jako niezadowalający (U1), a na 

połowie (50%) – zły (U2). Ocenę obniżały najczęściej niska liczebność względna i zaburzona struktura wiekowa (zwykle brak kategorii YOY). Na siedmiu 

stanowiskach gatunku w ogóle nie stwierdzono. Siedlisko oceniono jako właściwe (FV) na niemal połowie (47%) stanowisk w regionie kontynentalnym. 

Niezadowalający (U1) stan siedliska stwierdzono na 25%, a zły (U2) – na 28% stanowisk. Ocenę obniżała niezadowalająca bądź zła jakość 

hydromorfologiczna, spowodowana zabudową hydrotechniczną i regulacjami koryta. Perspektywy ochrony uznano za dobre (FV) na 25% stanowisk. Prawie 

dla połowy stanowisk (44%) uznano je za niezadowalajace U1, a tylko dla 17% stanowisk – za złe U2. Dla 5 stanowisk (14%) oceniono perspektywy jako 

nieznane. Jako czynniki obniżające oceny perspektyw zachowania wymieniano głównie niską liczebność, ograniczenia w migracji i niezadowalającą bądź złą 

jakość siedliska. Na poziomie obszarów Natura 2000 parametr populacji brzanki oceniono na 4 obszarach Natura 2000. Na trzech przyznano ocenę FV 

(Ostoja Przemyska PLH180012, Biała Tarnowska PLH120090 oraz Łososina PLH120087), a na jednym – U2 (Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030). 

Stan siedliska brzanki również oceniono na 4 obszarach Natura 2000. Na dwóch uznano go za właściwy (FV) i na dwóch – niezadowalający (U1). 
Perspektywy ochrony brzanki uznano za dobre (FV) na 3 obszarach Natura 2000 oraz za niezadowalające (U1) – na jednym (Wisłok Środkowy z Dopływami 

PLH180030). Na pozostałych obszarach uznano, że liczba stanowisk nie pozwala na rzetelną ocenę parametru (XX). 
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5320 Głowacz białopłetwy Cottus microstomus (dawniej Cottus gobio)  

 

Podczas badań przeprowadzonych w 2018 roku nie stwierdzono występowania głowacza białopłetwego w obszarze. Brak udokumentowanych danych o 

występowaniu gatunku w obszarze od przynajmniej 20 lat mimo tego, że teren był kilkukrotnie dokładnie badany. Gatunek uznaje się za już niewystępujący 

w obszarze np. jeżeli nie odnotowano jego obecności w ciągu dłuższego czasu. Długość tego okresu zależy od gatunku – w przypadku gatunków, których 

obserwacje uznaje się za łatwe brak stwierdzenia przez kilka lat może świadczyć o ich zaniku. 

 

Stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ: 

Monitoring krajowy gatunku prowadzony był ostatnio w latach 2015-2016 na 96 stanowiskach w 33 obszarach Natura 2000. W regionie biogeograficznym 

alpejskim monitorowany był na 11 stanowiskach w obrębie 4 obszarów Natura 2000. Liczebność gatunku na badanych stanowiskach wynosiła od 0 (na 6 

stanowiskach) do 0,0036 os./m2, co jest złym wynikiem. Stan siedliska gatunku oceniono na FV na 8 stanowiskach, U1 na 2 stanowiskach i U2 na 1 

stanowisku. Głównym powodem obniżonej oceny siedliska była zaburzona możliwość migracji ze względu na zabudowę poprzeczną cieków oraz 

nieprawidłowa struktura dna. W porównaniu do monitoringu prowadzonego we wcześniejszych latach, można uznać, że siedliska głowacza białopłetwego w 

regionie alpejskim są stabilne. Perspektywy ochrony gatunku oceniono jednak głównie jako niezadowalające i złe ze względu na zły stan populacji. Jako 
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główne zagrożenia dla gatunku podawane są: regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych, zmniejszanie migracji / bariery 

dla migracji), tamy, wały, sztuczne plaże. Zagrożenie stanowi również zanieczyszczenie wód. Na poziomie obszarów Natura 2000 w regionie alpejskim 

parametr populacji oceniono na U2 (zły), a na jednym nie dokonano oceny. Parametr siedliska oceniono również na 3 z 4 obszarów (jako właściwy). W 

regionie biogeograficznym kontynentalnym głowacz białopłetwy monitorowany był na 85 stanowiskach w 29 obszarach Natura 2000. Jego liczebność 

wahała się od 0,00064 os./m2, nie licząc zerowych wartości na 12 stanowiskach, gdzie nie odłowiono głowacza białopłetwego, do 0,108 os/m2. Spośród 

badanych stanowisk 26 charakteryzowało się właściwym (FV) stanem parametru populacja. Ten parametr ma sytuację poprawną w regionie kontynentalnym. 

Stan siedliska na 44% stanowisk oceniono na właściwy FV. Większość złych ocenach parametru wynika z takiej oceny przyznanej dla pojedynczego 

wskaźnika. Perspektywy ochrony oceniono na właściwe na 22 stanowiskach, co stanowi 26% wszystkich badanych. Na 29 obszarach poddanych ocenie w 

latach 2015-2016 stan ogólny gatunku został oceniony następująco: na 6 obszarach został oceniony jako właściwy FV, na 4 – jako niezadowalający U1, na 5 

– jako zły i na 13 jako nieznany (XX), o czym decydowały oceny stanu populacji. Na poziomie obszarów Natura 2000 w regionie kontynentalnym stan 

populacji został oceniony na 7 obszarach jako właściwy FV, na 3 jako niezadowalający U1, na 5 jako zły U2, a na 14 jako nieznany (XX). Stan siedlisk na 

obszarach Natura 2000 został oceniony lepiej niż stan populacji: na 8 obszarach jako właściwy FV, na 10 jako niezadowalający U1, a na 11 jako nieznany 

XX. W żadnym z obszarów parametr siedliska nie otrzymał oceny złej U2.  Perspektywy ochrony oceniono na 8 obszarach jako właściwe FV, na 3 jako 

niezadowalające U1, na 4 – jako złe i na 14 jako nieznane (XX).  

 

1096 Minóg strumieniowy Lampetra planeri  

 

Podczas badań przeprowadzonych w 2018 roku nie stwierdzono występowania minoga strumieniowego w obszarze. Brak udokumentowanych danych o 

występowaniu gatunku w obszarze od przynajmniej 20 lat mimo tego, że teren był kilkukrotnie dokładnie badany. Gatunek uznaje się za już niewystępujący 

w obszarze np. jeżeli nie odnotowano jego obecności w ciągu dłuższego czasu. Długość tego okresu zależy od gatunku – w przypadku gatunków, których 

obserwacje uznaje się za łatwe brak stwierdzenia przez kilka lat może świadczyć o ich zaniku. 

 

Stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ: 

Monitoring krajowy gatunku prowadzony był ostatnio w latach 2015-2016 na 78 stanowiskach w 25 obszarach Natura 2000. W regionie biogeograficznym 

alpejskim monitorowany był na 3 stanowiskach w obrębie 3 obszarów Natura 2000. Na tych stanowiskach stan populacji określono jako niezadowalający i 

zły. Liczebność gatunku wahała się od 0,0050 osob./m2 do 0,010 osob./m2. Stan siedlisk gatunku oceniono jako właściwy (FV) na wszystkich 3 stanowiskach. 

Perspektywy ochrony, ze względu na dobrą jakość hydromorfologiczną cieków określono jako dobre (FV) na 2 stanowiskach, przy 1 ocenie niezadowalającej 

(U1). Ze względu na małą liczbę badanych stanowisk gatunku w regionie alpejskim, nie można było dokonać oceny w tym regionie na poziomie obszarów 

Natura 2000. W regionie biogeograficznym kontynentalnym minóg strumieniowy monitorowany był na 75 stanowiskach w 22 obszarach Natura 2000. Wśród 

nich 12 (tj. 16% wszystkich) charakteryzowało się właściwym (FV) stanem parametru populacja. Aż na 64% stanowisk parametr populacja był zły (U2). 

Wartość wskaźnika liczebność wahała się od 0,0008 os./m2 do 0,643 os./m2. Większość z badanych stanowisk rozmieszczona była na obszarze Polski 

północno-zachodniej, na niewielkich, wrażliwych na lokalne czynniki, ciekach. Możliwe więc, że zła ocena parametru wynika z kwestii losowych, gdyż nie 

stwierdzenie gatunku w konkretnym odłowie jest możliwe przy jego niskim zagęszczeniu i ogólnie trudnej łowności minogów. Stan siedlisk oceniono jako 
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właściwy na 33 stanowiskach (44% wszystkich), 27 stanowisk otrzymało ocenę U1 (27%), ocenę złą U2 - 11 stanowisk (14,7%), a na 4 (5,3%) – tego 

parametru nie oceniono. Słabe oceny siedliska wynikały przede wszystkim z oceny wskaźnika „występowanie odpowiednich mikrosiedlisk”, a także z 

większej liczby barier migracyjnych i indeksu EFI+. Perspektywy ochrony na stanowiskach w regionie kontynentalnym oceniono jako dobre (FV) na 12 

stanowiskach (16% wszystkich), przy 26 ocenach niezadowalających U1 (34,7%), 8 ocenach złych U2 (10,7%) i 29 ocenach nieznanych XX (38,7%). Ocenę 

nieznaną zaznaczano na stanowiskach, na których nie odnotowano obecności gatunku. Na poziomie obszarów Natura 2000, parametr populacja został 

oceniony jako właściwy dla 5 obszarów (22,7%). Wśród nich znajdowały się dwa obszary monitorowane po raz pierwszy Dzika Orlica i Dolina Słupi. Jako 

niezadowalający (U1) określono stan populacji na 3 obszarach (m.in. Jar Rzeki Raduni ze stanowiskiem Radunia_Babi Dół) i na kolejnych 3 obszarach (m.in. 

Dorzecze Górnego Sanu ze stanowiskiem Osława_Zagórz) stan populacji określono jako zły (U2). Dla ocen stanu populacji decydujące znaczenie miały 

oceny wskaźnika liczebność. W przypadku 11 obszarów uznano, że dane ze stanowisk monitoringowych nie pozwalają na ocenę stanu populacji w całym 

obszarze (ocena XX). Stan siedliska oceniono jako właściwy na 8 obszarach Natura 2000 (ok. 36% z 22 badanych). Siedem obszarów otrzymało ocenę U1, a 

żaden nie uzyskał oceny U2. W przypadku pozostałych 7 obszarów uznano, że dane ze stanowisk monitoringowych nie pozwalają na ocenę stanu siedliska w 

całym obszarze (ocena XX). Wśród 22 obszarów Natura 2000 monitorowanych w latach 2015-2016, perspektywy ochrony określono jako właściwe (FV) w 

odniesieniu do 8 (36%), przy trzech ocenach U1. Dla 11 obszarów przyjęto ocenę XX, ze względu na niską liczebność i możliwe zmiany w siedlisku lub 

niekompletność danych. 
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2.2. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych ekspertyzą 

2.2.1. Rzeczywisty stan ochrony  

 

Poniższa tabela przedstawia oceny nadane poszczególnym wskaźnikom na podstawie badań trenowych przeprowadzonych w 2018 roku na 

potrzeby sporządzenia Planu Zadań Ochronnych. Obrazują aktualny stan siedlisk i gatunków występujących w obszarze Natura 2000 Raba z 

Mszanką.  
 

Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicz

e (Nazwa) 

Kod 

Natura 

Stanowisk

o  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

1 

Pionierska 

roślinność 

na 

kamieńcach 

górskich 

potoków 

3220 

Odcinek I 

{28a5} 

{619c} 

Powierzchnia kamieńców na transekcie XX U1 U1 

U1 

U1 

(powierzchnia 

siedliska U1, 

struktura i 

funkcje FV, 

szanse 

zachowania 

siedliska FV) 

Powierzchnia 

zmniejszona  

Struktura i 

funkcje 

Szerokość kamieńców  XX FV 

U1 

Ok. 13 m 

Pokrycie kamieńców 

przez roślinność zielną  
XX FV 

Brak pokrycia 

Wysokość warstwy 

zielnej 
XX FV 

Brak pokrycia przez 

warstwę zielną 

Gatunki ekspansywnych 

roślin zielnych  
XX FV 

Brak  

Obce gatunki inwazyjne XX FV Brak  

Gatunki krzewów XX FV Brak  

Zwarcie krzewów na 

transekcie 
XX FV 

Brak krzewów 

Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 

1,5 m wys.) 

XX FV 

Brak  
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicz

e (Nazwa) 

Kod 

Natura 

Stanowisk

o  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

Obecność kompleksu 

siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 

XX U1 

3220, 91E0 

Perspektywy zachowania XX FV FV 

Dobre perspektywy 

zachowania, brak 

zagrożeń  

2 
Odcinek II 

{737d} 

Powierzchnia kamieńców na transekcie XX U1 U1 

U1 

Powierzchnia 

zmniejszona 

Struktura i 

funkcje 

Szerokość kamieńców  XX FV 

FV 

Ok. 20 m 

Pokrycie kamieńców 

przez roślinność zielną  
XX FV 

Brak pokrycia 

Wysokość warstwy 

zielnej 
XX FV 

Brak pokrycia przez 

warstwę zielną 

Gatunki ekspansywnych 

roślin zielnych  
XX FV 

Brak  

Obce gatunki inwazyjne XX FV Brak  

Gatunki krzewów XX FV Brak  

Zwarcie krzewów na 

transekcie 
XX FV 

Brak krzewów 

Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 

1,5 m wys.) 

XX FV 

Brak  

Obecność kompleksu 

siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 

XX FV 

3220, 3240, 91E0 

Perspektywy zachowania XX FV FV 

Dobre perspektywy 

zachowania, brak 

zagrożeń 

3 
Odcinek 

III 
Powierzchnia kamieńców na transekcie XX U1 U1 U1 

Powierzchnia 

zmniejszona 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicz

e (Nazwa) 

Kod 

Natura 

Stanowisk

o  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

{e165} 

{b195} 

Struktura i 

funkcje 

Szerokość kamieńców  XX FV 

FV 

Ok. 38 m 

Pokrycie kamieńców 

przez roślinność zielną  
XX FV 

Brak pokrycia 

Wysokość warstwy 

zielnej 
XX FV 

Brak pokrycia przez 

warstwę zielną 

Gatunki ekspansywnych 

roślin zielnych  
XX FV 

Brak  

Obce gatunki inwazyjne XX FV Brak  

Gatunki krzewów XX FV Brak  

Zwarcie krzewów na 

transekcie 
XX FV 

Brak krzewów 

Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 

1,5 m wys.) 

XX FV 

Brak  

Obecność kompleksu 

siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 

XX FV 

3220, 3240, 91E0 

Perspektywy zachowania XX FV FV 

Dobre perspektywy 

zachowania, brak 

zagrożeń 

4 

Odcinek 

IV 

{4fda} 

Powierzchnia kamieńców na transekcie XX FV FV 

FV 

Powierzchnia podobnej 

wielkości jak w 

poprzednich badaniach 

Struktura i 

funkcje 

Szerokość kamieńców  XX FV 

FV 

Ok. 22 m 

Pokrycie kamieńców 

przez roślinność zielną  
XX FV Brak pokrycia 

Wysokość warstwy 

zielnej 
XX FV Brak pokrycia przez 

warstwę zielną 

Gatunki ekspansywnych 

roślin zielnych  
XX FV Brak  
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicz

e (Nazwa) 

Kod 

Natura 

Stanowisk

o  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

Obce gatunki inwazyjne XX FV Brak  

Gatunki krzewów XX FV Brak  

Zwarcie krzewów na 

transekcie 
XX FV Brak krzewów 

Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 

1,5 m wys.) 

XX FV 
Brak  

Obecność kompleksu 

siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 

XX FV 
3220, 3240, 91E0 

Perspektywy zachowania XX FV FV 

Dobre perspektywy 

zachowania, brak 

zagrożeń 

5 

Odcinek 

V 

{0a38} 

{e788} 

{d825} 

Powierzchnia kamieńców na transekcie XX FV FV 

U2 

Powierzchnia podobnej 

wielkości jak w 

poprzednich badaniach 

Struktura i 

funkcje 

Szerokość kamieńców  XX FV 

U2 

Ok. 25 m 

Pokrycie kamieńców 

przez roślinność zielną  
XX FV 

20% 

Wysokość warstwy 

zielnej 
XX FV 

30 cm 

Gatunki ekspansywnych 

roślin zielnych  
XX FV 

Pojedyncze osobniki: 

wrotycz pospolity 

Tanacetum vulgare  
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicz

e (Nazwa) 

Kod 

Natura 

Stanowisk

o  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

Obce gatunki inwazyjne XX U2 

Przymiotno białe 

Erigeron annuus 1%, 

uczep amerykański 

Bidens frondosa <1%, 

robinia pseudoakacja 

Robinia pseudoacacia 

<1%, nawłoć późna 

Solidago gigantea <1% 

Gatunki krzewów XX FV 
Wierzba siwa Salix 

eleagnos 3% 

Zwarcie krzewów na 

transekcie 
XX FV 

Pojedyncze osobniki 

Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 

1,5 m wys.) 

XX FV 

Brak  

Obecność kompleksu 

siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 

XX FV 

3220, 3240, 91E0 

Perspektywy zachowania XX U1 U1 

Niezadowalające 

perspektywy zachowania 

ze względu na dużą 

liczbę gatunków 

inwazyjnych  

6 

Odcinek 

VI 

{dce1} 

{7700} 

Powierzchnia kamieńców na transekcie XX U1 U1 

U1 

Powierzchnia nieznacznie 

zmniejszona 

Struktura i 

funkcje 

Szerokość kamieńców  XX FV 

FV 

Ok. 40 m 

Pokrycie kamieńców 

przez roślinność zielną  
XX FV 

Brak pokrycia 

Wysokość warstwy 

zielnej 
XX FV 

Brak pokrycia przez 

warstwę zielną 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicz

e (Nazwa) 

Kod 

Natura 

Stanowisk

o  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

Gatunki ekspansywnych 

roślin zielnych  
XX FV 

Brak  

Obce gatunki inwazyjne XX FV Brak  

Gatunki krzewów XX FV Brak  

Zwarcie krzewów na 

transekcie 
XX FV 

Brak krzewów 

Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 

1,5 m wys.) 

XX FV 

Brak  

Obecność kompleksu 

siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 

XX FV 

3220, 3240, 91E0 

Perspektywy zachowania XX FV FV 

Dobre perspektywy 

zachowania, brak 

zagrożeń 

7 

Odcinek 

VII 

{1057} 

{6d29} 

Powierzchnia kamieńców na transekcie XX U1 U1 

U1 

Powierzchnia nieznacznie 

zmniejszona 

Struktura i 

funkcje 

Szerokość kamieńców  XX FV 

FV 

Ok. 18 m 

Pokrycie kamieńców 

przez roślinność zielną  
XX FV 

Brak pokrycia 

Wysokość warstwy 

zielnej 
XX FV 

Brak pokrycia przez 

warstwę zielną 

Gatunki ekspansywnych 

roślin zielnych  
XX FV 

Brak  

Obce gatunki inwazyjne XX FV Brak  

Gatunki krzewów XX FV Brak  

Zwarcie krzewów na 

transekcie 
XX FV 

Brak krzewów 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicz

e (Nazwa) 

Kod 

Natura 

Stanowisk

o  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 

1,5 m wys.) 

XX FV 

Brak  

Obecność kompleksu 

siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 

XX FV 

3220, 3240, 91E0 

Perspektywy zachowania  XX FV FV 

Dobre perspektywy 

zachowania, brak 

zagrożeń 

8 

Zarośla 

wierzby 

siwej na 

kamieńcach 

i 

żwirowiska

ch górskich 

potoków 

(Salici-

Myricarietu

m część – z 

przewagą 

wierzby)  

3240 

 
{254b} 

Powierzchnia zajęta przez siedlisko na 

transekcie 
XX FV FV 

U1 

U1 

(powierzchnia 

siedliska FV, 

struktura i 

funkcje U1, 

szanse 

zachowania 

siedliska U1) 

>25% powierzchni 

transektu 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki krzewów 

XX U1 

U1 

Brak wrześni pobrzeżnej, 

poza wierzbą siwą tylko 

wierzba purpurowa 

Wysokość krzewów XX U1 1,5 m 

Zwarcie krzewów na 

transekcie 
XX FV 

40% 

Struktura przestrzenna 

płatów zarośli  
XX FV 

Masowe występowanie 

Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 3 

m wys.) 

XX FV 

Brak  

Stan zdrowotny krzewów 

wierzbowych XX FV 

Brak oznak 

pogorszonego zdrowia 

krzewów 

Odnowienie wierzby XX FV Obecne, powszechne 

Gatunki ekspansywnych 

roślin zielnych 
XX FV 

Wrotycz pospolity 

Tanacetum vulgare 4% 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicz

e (Nazwa) 

Kod 

Natura 

Stanowisk

o  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

Obce gatunki inwazyjne 

XX FV 

Kilka osobników 

przymiotna białego 

Erigeron annuus 1% 

Obecność kompleksu 

siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 

XX U1 

3240 i 91E0 

Perspektywy ochrony XX FV FV 

Dobre perspektywy 

zachowania, brak 

istotnych zagrożeń 

9 {dcfa} 

Powierzchnia zajęta przez siedlisko na 

transekcie 
XX FV FV 

U1 

>25% powierzchni 

transektu 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki krzewów 

XX U1 

U1 

Brak wrześni pobrzeżnej, 

poza wierzbą siwą tylko 

wierzba purpurowa i 

krucha 

Wysokość krzewów XX FV 2 m 

Zwarcie krzewów na 

transekcie 
XX FV 

50% 

Struktura przestrzenna 

płatów zarośli  
XX U1 

Rozproszone na całym 

areale 

Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 3 

m wys.) 

XX FV 

Brak  

Stan zdrowotny krzewów 

wierzbowych XX FV 

Brak oznak 

pogorszonego zdrowia 

krzewów 

Odnowienie wierzby XX U1 Obecne, ale nieliczne 

Gatunki ekspansywnych 

roślin zielnych 
XX FV 

Brak  
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicz

e (Nazwa) 

Kod 

Natura 

Stanowisk

o  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

Obce gatunki inwazyjne 

XX U1 

Niecierpek gruczołowaty 

Impatiens glandulifera 

1%, Solidago gigantea 

10% 

Obecność kompleksu 

siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 

XX FV 

3220, 3240, 91E0 

Perspektywy ochrony XX U1 U1 

Niezadowalające 

perspektywy zachowania 

ze względu na obecność 

inwazyjnych gatunków i 

małą liczebność wierzby 

siwej, brak wrześni 

pobrzeżnej 

10 {33d1} 

Powierzchnia zajęta przez siedlisko na 

transekcie 
XX FV FV 

U1 

>25% powierzchni 

transektu 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki krzewów 

XX U1 

U1 

Brak wrześni pobrzeżnej, 

poza wierzbą siwą tylko 

wierzba purpurowa i 

krucha 

Wysokość krzewów XX FV 2 m 

Zwarcie krzewów na 

transekcie 
XX FV 

60% 

Struktura przestrzenna 

płatów zarośli  
XX FV 

Masowe występowanie 

Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 3 

m wys.) 

XX FV 

Brak  
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicz

e (Nazwa) 

Kod 

Natura 

Stanowisk

o  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

Stan zdrowotny krzewów 

wierzbowych XX FV 

Brak oznak 

pogorszonego zdrowia 

krzewów 

Odnowienie wierzby XX FV Obecne, powszechny 

Gatunki ekspansywnych 

roślin zielnych 
XX FV 

Brak  

Obce gatunki inwazyjne 
XX FV 

Nawłoć późna Solidago 

gigantea 1% 

Obecność kompleksu 

siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 

XX FV 

3220, 3240, 91E0 

Perspektywy ochrony XX FV FV 

Dobre perspektywy 

zachowania, brak 

istotnych zagrożeń 

11 {6bb5} 

Powierzchnia zajęta przez siedlisko na 

transekcie 
XX FV FV 

U1 

>25% powierzchni 

transektu 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki krzewów 

XX U1 

U1 

Brak wrześni pobrzeżnej, 

poza wierzbą siwą tylko 

wierzba purpurowa i 

krucha 

Wysokość krzewów XX FV 2,5 m 

Zwarcie krzewów na 

transekcie 
XX FV 

70% 

Struktura przestrzenna 

płatów zarośli  
XX FV 

Masowe występowanie 

Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 3 

m wys.) 

XX FV 

Brak 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicz

e (Nazwa) 

Kod 

Natura 

Stanowisk

o  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

Stan zdrowotny krzewów 

wierzbowych XX FV 

Brak oznak 

pogorszonego zdrowia 

krzewów 

Odnowienie wierzby XX FV Obecne, powszechny 

Gatunki ekspansywnych 

roślin zielnych 
XX FV 

Wrotycz pospolity 

Tanacetum vulgare 3% 

Obce gatunki inwazyjne 

XX U1 

Nawłoć późna Solidago 

gigantea 10%, 

rozproszone na całej 

powierzchni 

Obecność kompleksu 

siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 

XX U1 

3240, 91E0 

Perspektywy ochrony XX U1 U1 

Niezadowalające 

perspektywy zachowania 

ze względu na 

rozprzestrzenianie się 

nawłoci późnej 

12 {6ac6} 

Powierzchnia zajęta przez siedlisko na 

transekcie 
XX FV FV 

U1 

>25% powierzchni 

transektu 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki krzewów XX U1 

U1 

Brak wrześni pobrzeżnej 

Wysokość krzewów XX FV 2 m 

Zwarcie krzewów na 

transekcie 
XX FV 

60% 

Struktura przestrzenna 

płatów zarośli  
XX FV 

Masowe występowanie 

Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 3 

m wys.) 

XX FV 

Brak 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicz

e (Nazwa) 

Kod 

Natura 

Stanowisk

o  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

Stan zdrowotny krzewów 

wierzbowych XX FV 

Brak oznak 

pogorszonego zdrowia 

krzewów 

Odnowienie wierzby XX FV Obecne, powszechne 

Gatunki ekspansywnych 

roślin zielnych 

XX U1 

Wrotycz pospolity 

Tanacetum vulgare  <1%, 

pokrzywa zwyczajna 

Urtica dioica 3%, 

rozproszone 

Obce gatunki inwazyjne 

XX U1 

Niecierpek gruczołowaty 

Impatiens glandulifera 

<1%, rdestowiec 

ostrokończysty 

Reynoutria japonica 3% 

Obecność kompleksu 

siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 

XX U1 

3240, 91E0 

Perspektywy zachowania XX U1 U1 

Niezadowalające 

perspektywy zachowania 

ze względu na obecność 

2 gatunków inwazyjnych, 

których eliminacja jest 

trudna 

13 {52b3} 

Powierzchnia zajęta przez siedlisko na 

transekcie 
XX FV FV 

U1 

>25% powierzchni 

transektu 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki krzewów XX U1 

U1 

Brak wrześni pobrzeżnej 

Wysokość krzewów XX FV 2 m 

Zwarcie krzewów na 

transekcie 
XX FV 

50% 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicz

e (Nazwa) 

Kod 

Natura 

Stanowisk

o  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

Struktura przestrzenna 

płatów zarośli  
XX FV 

Masowe występowanie 

Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 3 

m wys.) 

XX FV 

Brak 

Stan zdrowotny krzewów 

wierzbowych XX FV 

Brak oznak 

pogorszonego zdrowia 

krzewów 

Odnowienie wierzby XX FV Obecne, powszechne 

Gatunki ekspansywnych 

roślin zielnych 

XX U1 

Wrotycz pospolity 

Tanacetum vulgare 10%, 

pokrzywa zwyczajna 

Urtica dioica 2%, 

rozproszone 

Obce gatunki inwazyjne 

XX U1 

Nawłoć późna Solidago 

gigantea 10%, 

przymiotno białe 

Erigeron annuus <1%, 

rozproszone 

Obecność kompleksu 

siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 

XX U1 

3240, 91E0 

Perspektywy zachowania XX U1 U1 

Niezadowalające 

perspektywy zachowania 

ze względu na obecność 

2 gatunków inwazyjnych, 

których eliminacja jest 

trudna 

14 {b41c} 
Powierzchnia zajęta przez siedlisko na 

transekcie 
XX FV FV U2 

>25% powierzchni 

transektu 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicz

e (Nazwa) 

Kod 

Natura 

Stanowisk

o  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki krzewów 

XX U1 

U2 

Brak wrześni pobrzeżnej, 

poza wierzbą siwą tylko 

wierzba purpurowa i 

krucha 

Wysokość krzewów XX FV 2,5 m 

Zwarcie krzewów na 

transekcie 
XX FV 

60% 

Struktura przestrzenna 

płatów zarośli  
XX FV 

Masowe występowanie 

Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 3 

m wys.) 

XX FV 

Brak 

Stan zdrowotny krzewów 

wierzbowych XX FV 

Brak oznak 

pogorszonego zdrowia 

krzewów 

Odnowienie wierzby XX FV Obecne, powszechne  

Gatunki ekspansywnych 

roślin zielnych 

XX U1 

Wrotycz pospolity 

Tanacetum vulgare 15%, 

pokrzywa zwyczajna 

Urtica dioica 10%, 

rozproszone 

Obce gatunki inwazyjne 

XX U2 

Kolczurka klapowana 

Echinocystis lobata 10%, 

niecierpek gruczołowaty 

Impatiens glandulifera 

3%, barszcz 

Sosnowskiego 

Heracleum Sosnowskyi 

1% 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicz

e (Nazwa) 

Kod 

Natura 

Stanowisk

o  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

Obecność kompleksu 

siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 

XX U1 

3240, 91E0 

Perspektywy zachowania XX U2 U2 

Złe perspektywy 

zachowania ze względu 

na dużą inwazję 

gatunków obcych 

15 {1e02} 

Powierzchnia zajęta przez siedlisko na 

transekcie 
FV FV FV 

U2 

>25% powierzchni 

transektu 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki krzewów 

U1 FV 

U2 

Wierzba siwa, w. 

purpurowa, w. krucha,. w. 

wiciowa, września 

pobrzeżna  

Wysokość krzewów FV FV >1,5 

Zwarcie krzewów na 

transekcie 
FV FV 

60% 

Struktura przestrzenna 

płatów zarośli  
U1 FV 

Masowe występowanie 

Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 3 

m wys.) 

U1 FV 

Brak 

Stan zdrowotny krzewów 

wierzbowych U1 FV 

Brak oznak 

pogorszonego zdrowia 

krzewów 

Odnowienie wierzby U1 FV Obecne, powszechne  

Gatunki ekspansywnych 

roślin zielnych 

FV U1 

Wrotycz pospolity 

Tanacetum vulgare 15%, 

pokrzywa zwyczajna 

Urtica dioica 2%, 

rozproszone 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicz

e (Nazwa) 

Kod 

Natura 

Stanowisk

o  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

Obce gatunki inwazyjne 

U1 U2 

Nawłoć późna Solidago 

gigantea 10%, uczep 

amerykański Bidens 

frondosa <1%, Konyza 

kanadyjska Conyza 

canadensis <1%, 

przymiotno kanadyjskie 

Erigeron annuus 2%, 

niecierpek gruczołowaty 

Impatiens glandulifera 

3% 

Obecność kompleksu 

siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 

U1 FV 

3220, 3240, 91E0 

Perspektywy zachowania U1 U2 U2 

Złe perspektywy 

zachowania. Mimo, że 

większość wskaźników 

otrzymało dobre oceny, 

duża liczba i spore 

pokrycie gatunków 

inwazyjnych mocno 

zagraża istnieniu 

siedliska 

16 {2bc0} 

Powierzchnia zajęta przez siedlisko na 

transekcie 
XX FV FV 

U2 

>25% powierzchni 

transektu 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki krzewów 

XX FV 
U2 

Wierzba siwa, w. 

purpurowa, w. krucha., w. 

trójpręcikowa, września 

pobrzeżna 

Wysokość krzewów XX FV 2 m 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicz

e (Nazwa) 

Kod 

Natura 

Stanowisk

o  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

Zwarcie krzewów na 

transekcie 
XX FV 

70% 

Struktura przestrzenna 

płatów zarośli  
XX FV 

Masowe występowanie 

Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 3 

m wys.) 

XX FV 

Brak 

Stan zdrowotny krzewów 

wierzbowych XX FV 

Brak oznak 

pogorszonego zdrowia 

krzewów 

Odnowienie wierzby XX FV Obecne, powszechne 

Gatunki ekspansywnych 

roślin zielnych 

XX U1 

Wrotycz pospolity 

Tanacetum vulgare 15%, 

Jeżyna gruczołowata 

Rubus hirtus 1%, 

rozproszone 

Obce gatunki inwazyjne 

XX U2 

Przymiotno białe 

Erigeron annuus 2%, 

robinia pseudoakacja 

Robinia pseudoacacia 

<1%, nawłoć późna 

Solidago gigantea 2% 

Obecność kompleksu 

siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 

XX FV 

3220, 3240, 91E0 

Perspektywy zachowania XX U1 U1 

Niezadowalające 

perspektywy zachowania 

ze względu na obecność 

gatunków inwazyjnych 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicz

e (Nazwa) 

Kod 

Natura 

Stanowisk

o  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

17 {bac5} 

Powierzchnia zajęta przez siedlisko na 

transekcie 
XX FV FV 

U1 

>25% powierzchni 

transektu 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki krzewów 

XX U1 

U1 

Wierzba siwa, w. krucha, 

w. purpurowa, brak 

wrześni pobrzeżnej 

Wysokość krzewów XX FV 1,7 m 

Zwarcie krzewów na 

transekcie 
XX FV 

70% 

Struktura przestrzenna 

płatów zarośli  
XX FV 

Masowe występowanie 

Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 3 

m wys.) 

XX FV 

Brak 

Stan zdrowotny krzewów 

wierzbowych XX FV 

Brak oznak 

pogorszonego zdrowia 

krzewów 

Odnowienie wierzby XX FV Obecne, powszechne 

Gatunki ekspansywnych 

roślin zielnych 
XX FV 

Brak  

Obce gatunki inwazyjne 
XX FV 

Nawłoć późna Solidago 

gigantea 1% 

Obecność kompleksu 

siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 

XX FV 

3220, 3240, 91E0 

Perspektywy zachowania XX FV FV 

Dobre perspektywy 

zachowania, brak 

zagrożeń 

18 {d633} 

Powierzchnia zajęta przez siedlisko na 

transekcie 
XX FV FV 

U1 

>25% powierzchni 

transektu 

Struktura i Gatunki krzewów XX U1 U1 Brak wrześni pobrzeżnej  
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicz

e (Nazwa) 

Kod 

Natura 

Stanowisk

o  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

funkcje Wysokość krzewów XX FV 2 m 

Zwarcie krzewów na 

transekcie 
XX FV 

80% 

Struktura przestrzenna 

płatów zarośli  
XX FV 

Masowe występowanie 

Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 3 

m wys.) 

XX FV 

Brak 

Stan zdrowotny krzewów 

wierzbowych XX FV 

Brak oznak 

pogorszonego zdrowia 

krzewów 

Odnowienie wierzby XX FV Obecne, powszechne 

Gatunki ekspansywnych 

roślin zielnych XX U1 

Wrotycz pospolity 

Tanacetum vulgare 15%, 

rozproszony 

Obce gatunki inwazyjne 

XX U1 

Przymiotno białe 

Erigeron annuus 5%, 

nawłoć późna Solidago 

gigantea >5% 

Obecność kompleksu 

siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 

XX FV 

3220, 3240, 91E0 

Perspektywy zachowania XX U1 U1 

Niezadowalające 

perspektywy zachowania 

ze względu na obecność 

gatunków inwazyjnych, 

brak pełnego składu 

gatunkowego krzewów 

19 {f203} 
Powierzchnia zajęta przez siedlisko na 

transekcie 
XX FV FV U2 

>25% powierzchni 

transektu 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicz

e (Nazwa) 

Kod 

Natura 

Stanowisk

o  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki krzewów 

XX U1 

U2 

Wierzba siwa, w. 

purpurowa, brak wrześni 

pobrzeżnej 

Wysokość krzewów XX U1 1 m 

Zwarcie krzewów na 

transekcie 
XX U1 

25% 

Struktura przestrzenna 

płatów zarośli  
XX U1 

Rozproszone osobniki na 

całym transekcie 

Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 3 

m wys.) 

XX FV 

Brak  

Stan zdrowotny krzewów 

wierzbowych XX FV 

Brak oznak 

pogorszonego zdrowia 

krzewów 

Odnowienie wierzby XX FV Obecne, powszechne 

Gatunki ekspansywnych 

roślin zielnych XX U1 

Wrotycz pospolity 

Tanacetum vulgare 15%, 

rozproszony 

Obce gatunki inwazyjne 

XX U2 

Konyza kanadyjska 

Conyza canadensis <1%, 

przymiotno białe 

Erigeron annuus 2%, 

nawłoć późna Solidago 

gigantea 2% 

Obecność kompleksu 

siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 

XX FV 

3220, 3240, 91E0 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicz

e (Nazwa) 

Kod 

Natura 

Stanowisk

o  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

Perspektywy zachowania XX U2 U2 

Niezadowalające 

perspektywy zachowania 

ze względu na obecność 

gatunków inwazyjnych, 

brak pełnego składu 

gatunkowego krzewów 

20 {f0c9} 

Powierzchnia zajęta przez siedlisko na 

transekcie 
XX FV FV 

U2 

>25% powierzchni 

transektu 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki krzewów XX U1 

U2 

Brak wrześni pobrzeżnej  

Wysokość krzewów XX FV 1,7 m 

Zwarcie krzewów na 

transekcie 
XX FV 

60% 

Struktura przestrzenna 

płatów zarośli  
XX FV 

Masowe występowanie 

Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 3 

m wys.) 

XX FV 

Brak 

Stan zdrowotny krzewów 

wierzbowych XX FV 

Brak oznak 

pogorszonego zdrowia 

krzewów 

Odnowienie wierzby XX FV Obecne, powszechne 

Gatunki ekspansywnych 

roślin zielnych 

XX U1 

Wrotycz pospolity 

Tanacetum vulgare 15%, 

rozproszony, jeżyna 

gruczołowata Rubus 

hirtus 1% 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicz

e (Nazwa) 

Kod 

Natura 

Stanowisk

o  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

Obce gatunki inwazyjne 

XX U2 

Uczep amerykański 

Bidens frondosa <1%, 

konyza kanadyjska 

Conyza canadensis 2%, 

przymiotno białe 

Erigeron annuus 10%, 

rdestowiec 

ostrokończysty 

Reynoutria japonica 1%, 

robinia pseudoakacja 

Robinia pseudoacacia 

2%, nawłoć późna 

Solidago gigantea 5% 

Obecność kompleksu 

siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 

XX FV 

3220, 3240, 91E0 

Perspektywy zachowania XX U2 U2 

Niezadowalające 

perspektywy zachowania 

ze względu na obecność 

wielu gatunków 

inwazyjnych, brak 

pełnego składu 

gatunkowego krzewów 

21 

Nizinne i 

podgórskie 

rzeki ze 

zbiorowisk

ami 

włosieniczn

3260 {271f} 

Powierzchnia siedliska XX FV FV 

FV 

U1 

(powierzchnia 

siedliska FV, 

struktura i 

funkcje U1, 

szanse 

Pokrycie w skali MMOR 

5 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystycz-

ne - włosieniczniki 
XX FV 

U1 

Pokrycie w skali MMOR 

4 

Gatunki 

charakterystyczne - inne 
XX U1 

Callytriche hamulata 4 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicz

e (Nazwa) 

Kod 

Natura 

Stanowisk

o  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

ików 

(Ranunculi

on 

fluitantis) 

Materiał dna koryta XX U2 
zachowania 

siedliska U1) 

>20% mulistego 

materiału dna 

Ocena stanu 

ekologicznego 
XX U1 

Umiarkowany stan 

ekologiczny 

Pokrycie transektu przez 

moczarkę kanadyjską 
XX FV 

Brak  

Przepływy XX U1 
10-40% szybkich typów 

przepływu 

Spiętrzenie wód rzeki XX FV Brak  

Wskaźnik naturalności 

siedliska (HQA) 
XX XX 

Brak możliwości 

określenia 

Wskaźnik przekształcenia 

siedliska (HMS) 
XX XX 

Brak możliwości 

określenia 

Naturalne elementy 

morfologiczne 
XX U1 

1-2 

Zacienienie rzeki XX U1 50-80% 

Gatunki inwazyjne XX FV Brak  

Ścieki  XX FV Nie 

Perspektywy zachowania XX FV FV 
Stanowisko w obszarze 

Natura 2000 

22 

Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

91E0 {0309} Powierzchnia siedliska XX FV FV U1 

U2 

(powierzchnia 

siedliska FV, 

Powierzchnia bez zmian, 

nie pofragmentowana 

antropogenicznie 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicz

e (Nazwa) 

Kod 

Natura 

Stanowisk

o  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum 

albae, 

Populetum 

albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, 

olsy 

źródliskow

e) 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 

struktura i 

funkcje U2, 

szanse 

zachowania 

siedliska U1) 

Wierzba biała Salix alba 

50%, w. krucha Salix 

fragilis 20%, w. 

trójpręcikowa Salix 

triandra 4%, kielisznik 

zaroślowy Calystegia 

sepium 4%, jeżyna 

popielica Rubus caesius 

40%, żywokost lekarski 

Symphytum officinale 

4%, pokrzywa zwyczajna 

Urtica dioica 20% 

Gatunki dominujące XX U1 

A: wierzba biała Salix 

alba 50%, wierzba 

krucha Salix fragilis 20% 

B: wierzba biała Salix 

alba 15%, bez czarny 

Sambucus nigra 20% 

C: jeżyna popielica 

Rubus caesius 40%, 

pokrzywa zwyczajna 

Urtica dioica 20% 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Brak  
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicz

e (Nazwa) 

Kod 

Natura 

Stanowisk

o  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

Inwazyjne 

gatunki obce 

w podszycie i runie 

XX U1 

Uczep amerykański 

Bidens frondosa <1%, 

Niecierpek gruczołowaty 

Impatiens glandulifera 

<1%, Niecierpek 

drobnokwiatowy 

Impatiens parviflora 4%, 

Nawłoć późna Solidago 

gigantea 4% 

Ekspansywne 

gatunki rodzime 

(apofity) w runie 

XX U1 

Jeżyna popielica Rubus 

caesius 40%, pokrzywa 

zwyczajna Urtica dioica 

20% 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 
XX U1 

10-20 m3/ha 

Martwe drewno leżące 

lub stojące 

>3 m długości i >50 cm 

grubości 

XX U1 

3-5 szt./ha 

Naturalność  

koryta rzecznego 
XX FV 

Brak regulacji 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) 

XX FV 

Normalna dynamika 

zalewów 

Wiek drzewostanu XX U1 

<20% udział drzew 

starszych ni 100 lat, 

ale >50% udział drzew 

starszych ni 50 lat 

Pionowa struktura 

roślinności 
XX FV 

Naturalna, zróżnicowana 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicz

e (Nazwa) 

Kod 

Natura 

Stanowisk

o  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu 

XX FV 

Obfite 

Zniszczenia runa i gleby 

związane 

z pozyskaniem 

drewna 

XX FV 

Brak śladów  

Inne 

zniekształcenia 
XX FV 

Brak  

Perspektywy zachowania XX U1 U1 

Zachowanie siedliska 

w stanie niepogorszonym 

w perspektywie 10-20 lat 

nie jest pewne, ale jest 

prawdopodobne 

23 {e407} 

Powierzchnia siedliska XX FV FV 

U2 

Powierzchnia bez zmian, 

nie pofragmentowana 

antropogenicznie 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 U1 

Olsza szara Alnus incana 

60%, bodziszek żałobny 

Geranium phaeum 1%, 

lepiężnik wyłysiały 

Petasites kablikianus 3%, 

szałwia lepka Salvia 

glutinosa 4% 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicz

e (Nazwa) 

Kod 

Natura 

Stanowisk

o  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

Gatunki dominujące XX U2 

A: Olsza szara Alnus 

incana 60% 

B: Olsza szara Alnus 

incana 15%, dereń 

świdwa Cornus 

sanquinea 15% 

C: Niecierpek 

gruczołowaty Impatiens 

glandulifera 50%, jeżyna 

popielica Rubus caesius 

30%, pokrzywa 

zwyczajna Urtica dioica 

20% 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Brak  

Inwazyjne 

gatunki obce 

w podszycie i runie 

XX U2 

Niecierpek gruczołowaty 

Impatiens glandulifera  

50%, Nawłoć późna 

Solidago gigantea <1% 

Ekspansywne 

gatunki rodzime 

(apofity) w runie 

XX U1 

Jeżyna popielica Rubus 

caesius 30%, pokrzywa 

zwyczajna Urtica dioica 

20% 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 
XX U2 

<10m3/ha 

Martwe drewno leżące 

lub stojące 

>3 m długości i >50 cm 

grubości 

XX U2 

< 3 szt. /ha 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicz

e (Nazwa) 

Kod 

Natura 

Stanowisk

o  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

Naturalność  

koryta rzecznego 
XX U1 

Jeden brzeg umocniony 

narzutem kamiennym 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) 

XX FV 

Normalna dynamika 

zalewów 

Wiek drzewostanu XX U1 

<20% udział drzew 

starszych ni 100 lat, 

ale >50% udział drzew 

starszych ni 50 lat 

Pionowa struktura 

roślinności 
XX U1 

Zaburzona, mało 

rozwinięta warstwa B, z 

powodu zdominowania 

dna lasu przez gatunki 

inwazyjne 

Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu 

XX U1 

Obecne, lecz pojedyncze 

Zniszczenia runa i gleby 

związane 

z pozyskaniem 

drewna 

XX FV 

Brak  

Inne 

zniekształcenia 
XX FV 

Brak  

Perspektywy zachowania XX U1 U1 

Niezadowalające 

perspektywy zachowania 

ze względu na dużą 

inwazyjność gatunków 

obcych 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicz

e (Nazwa) 

Kod 

Natura 

Stanowisk

o  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

24 {82f7} 

Powierzchnia siedliska XX FV FV 

U2 

Powierzchnia bez zmian, 

nie pofragmentowana 

antropogenicznie 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystycz-

ne 
XX U1 

U2 

Olsza szara Alnus incana 

30%, bodziszek żałobny 

Geranium phaeum 1%, 

lepiężnik wyłysiały 

Petasites kablikianus 3% 

Gatunki dominujące XX U1 

A: Olsza szara Alnus 

incana 30%, wierzba 

biała Salix alba 25%, 

wierzba krucha Salix 

fragilis 15% 

B: Olsza szara Alnus 

incana 15%, dereń 

świdwa Cornus 

sanquinea 10%, wierzba 

krucha 10% 

C: jeżyna popielica 

Rubus caesius 30%, 

pokrzywa zwyczajna 

Urtica dioica 20%, 

wiechlina gajowa Poa 

nemoralis 10% 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Brak  
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicz

e (Nazwa) 

Kod 

Natura 

Stanowisk

o  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

Inwazyjne 

gatunki obce 

w podszycie i runie 

XX U1 

Niecierpek gruczołowaty 

Impatiens glandulifera  

3%, niecierpek 

drobnokwiatowy 

Impatiens parviflora 1% 

Ekspansywne 

gatunki rodzime 

(apofity) w runie 

XX U1 

Jeżyna popielica Rubus 

caesius 30%, pokrzywa 

zwyczajna Urtica dioica 

20% 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 
XX U1 

10-20 m3/ha 

Martwe drewno leżące 

lub stojące 

>3 m długości i >50 cm 

grubości 

XX U2 

< 3 szt. /ha 

Naturalność  

koryta rzecznego 
XX U1 

Jeden brzeg umocniony 

narzutem kamiennym 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) 

XX FV 

Normalna dynamika 

zalewów 

Wiek drzewostanu XX U1 

<20% udział drzew 

starszych ni 100 lat, 

ale >50% udział drzew 

starszych ni 50 lat 

Pionowa struktura 

roślinności 
XX FV 

Naturalna, zróżnicowana 

Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu 

XX FV 

Obecne 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicz

e (Nazwa) 

Kod 

Natura 

Stanowisk

o  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

Zniszczenia runa i gleby 

związane 

z pozyskaniem 

drewna 

XX FV 

Brak  

Inne 

zniekształcenia 
XX U1 

Zaśmiecanie  

Perspektywy zachowania XX U1 U1 

Niezadowalające 

perspektywy zachowania 

ze względu na gatunki 

inwazyjne, zaśmiecanie, 

małą ilość martwego 

drewna 

25 {fc56} 

Powierzchnia siedliska XX FV FV 

U2 

Powierzchnia bez zmian, 

nie pofragmentowana 

antropogenicznie 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystycz-

ne 
XX U1 U2 

Wierzba biała Salix alba 

50%, w. krucha Salix 

fragilis 20%, w. 

trójpręcikowa Salix 

triandra 4%, kielisznik 

zaroślowy Calystegia 

sepium 4%, jeżyna 

popielica Rubus caesius 

40%, żywokost lekarski 

Symphytum officinale 

4%, pokrzywa zwyczajna 

Urtica dioica 20% 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicz

e (Nazwa) 

Kod 

Natura 

Stanowisk

o  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

Gatunki dominujące XX U1 

A: wierzba biała Salix 

alba 50%, wierzba 

krucha Salix fragilis 20% 

B: wierzba biała Salix 

alba 15%, bez czarny 

Sambucus nigra 20% 

C: jeżyna popielica 

Rubus caesius 40%, 

pokrzywa zwyczajna 

Urtica dioica 20% 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Brak  

Inwazyjne 

gatunki obce 

w podszycie i runie 

XX U2 

Robinia pseudoakacja 

Robinia pseudoacacia 

30%, niecierpek 

gruczołowaty Impatiens 

glandulifera 4%, 

niecierpek 

drobnokwiatowy 

Impatiens parviflora 4% 

Ekspansywne 

gatunki rodzime 

(apofity) w runie 

XX U1 

Jeżyna popielica Rubus 

caesius 30%, pokrzywa 

zwyczajna Urtica dioica 

20% 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 
XX U1 

10-20 m3/ha 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicz

e (Nazwa) 

Kod 

Natura 

Stanowisk

o  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

Martwe drewno leżące 

lub stojące 

>3 m długości i >50 cm 

grubości 

XX U2 

< 3 szt. /ha 

Naturalność  

koryta rzecznego 
XX U1 

Jeden brzeg umocniony 

narzutem kamiennym 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) 

XX FV 

Normalna dynamika 

zalewów 

Wiek drzewostanu XX U1 

<20% udział drzew 

starszych ni 100 lat, 

ale >50% udział drzew 

starszych ni 50 lat 

Pionowa struktura 

roślinności 
XX FV 

Naturalna, zróżnicowana 

Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu 

XX FV 

Obecne 

Zniszczenia runa i gleby 

związane 

z pozyskaniem 

drewna 

XX FV 

Brak  

Inne 

zniekształcenia 
XX U1 

Zaśmiecanie  

Perspektywy zachowania XX U1 U1 

Perspektywy zachowania 

niezadowalające ze 

względu na duży udział 

gatunków inwazyjnych  

Objaśnienia: 

FV – właściwy, U1 – niezadowalający, U2 – zły, XX - nieznany 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

Lp 

Gatunki 

(Nazwa 

polska i 

łacińska) 

Kod 

Natura 

Stanowis

ko  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

gatunku w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

1. 

Brzanka 

(Barbus 

carpathicus) 

5264 
 

{c18e} 

Stan 

populacji 

Względna liczebność XX U1 

U1 

U1 
Ocena ogólna 

FV 

0,084 os/m2 

Struktura wiekowa XX FV 

osobniki z klas 

wiekowych: 

YOY+JUV+ADULT 

Udział gatunku w zespole 

ryb i minogów 
XX FV 14,9% 

Stan 

siedliska 

EFI+ XX XX 

FV 

software EFI+ nie 

działał od 15.08 do 

23.11.2018r. – brak 

możliwości obliczenia 

wskaźnika (http://efi-

plus.boku.ac.at/softwar

e/insert_data.php) 
Jakość 

hydromorfologiczna 
XX FV 

ocena średnia: 2,50 

* uwagi poniżej tabeli 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

Lp 

Gatunki 

(Nazwa 

polska i 

łacińska) 

Kod 

Natura 

Stanowis

ko  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

gatunku w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

Perspekty

wy 

ochrony/ 

zachowani

a 

Opisowa ocena ekspercka XX FV FV 

Zachowanie gatunku, 

biorąc pod uwagę 

aktualny stan 

hydromorfologii cieku 

oraz dobrą 

reprezentację gatunku 

na badanym 

stanowisku pozwala 

ocenić w perspektywie 

kolejnych 10-15 lat 

jako właściwe. Należy 

brać pod uwagę, że na 

sąsiadujących 

stanowiskach, na 

których panują 

podobne warunki 

gatunek występuje 

licznie. Brak izolacji. 

Należy dążyć do 

niepogorszenia bądź 

poprawienia stanu 

hydromorfologii rzeki 

i jakości 

fizykochemicznych 

parametrów rzeki. 
2. {0856} Stan Względna liczebność XX FV FV U1 0,102 os/m2 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

Lp 

Gatunki 

(Nazwa 

polska i 

łacińska) 

Kod 

Natura 

Stanowis

ko  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

gatunku w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

populacji 

Struktura wiekowa XX FV 

osobniki z klas 

wiekowych: 

YOY+JUV+ADULT 

Udział gatunku w zespole 

ryb i minogów 
XX FV 25,3% 

Stan 

siedliska 

EFI+ XX XX 

U1 

software EFI+ nie 

działał od 15.08 do 

23.11.2018r. – brak 

możliwości obliczenia 

wskaźnika (http://efi-

plus.boku.ac.at/softwar

e/insert_data.php) 

Jakość 

hydromorfologiczna 
XX U1 

ocena średnia 2,83 

* uwagi poniżej tabeli 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

Lp 

Gatunki 

(Nazwa 

polska i 

łacińska) 

Kod 

Natura 

Stanowis

ko  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

gatunku w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

Perspekty

wy 

ochrony/z

achowania 

Opisowa ocena ekspercka XX FV FV 

Zachowanie gatunku, 

biorąc pod uwagę 

aktualny stan 

hydromorfologii cieku 

oraz dobrą 

reprezentację gatunku 

na badanym 

stanowisku pozwala 

ocenić w perspektywie 

kolejnych 10-15 lat 

jako właściwe. Należy 

brać pod uwagę, że na 

sąsiadujących 

stanowiskach, na 

których panują 

podobne warunki 

gatunek występuje 

licznie. Brak izolacji. 

Należy dążyć do 

niepogorszenia bądź 

poprawienia stanu 

hydromorfologii rzeki 

i jakości 

fizykochemicznych 

parametrów rzeki. 

3. {42a9} Stan Względna liczebność XX U1 U1 U1 0,025 os/m2 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

Lp 

Gatunki 

(Nazwa 

polska i 

łacińska) 

Kod 

Natura 

Stanowis

ko  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

gatunku w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

populacji 

Struktura wiekowa XX U1 

osobniki z klas 

wiekowych: 

JUV+ADULT 

Udział gatunku w zespole 

ryb i minogów 
XX FV 6,5% 

Stan 

siedliska 

EFI+ XX XX 

U1 

software EFI+ nie 

działał od 15.08 do 

23.11.2018r. – brak 

możliwości obliczenia 

wskaźnika (http://efi-

plus.boku.ac.at/softwar

e/insert_data.php) 

Jakość 

hydromorfologiczna 
XX U1 

ocena średnia: 2,67 

* uwagi poniżej tabeli 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

Lp 

Gatunki 

(Nazwa 

polska i 

łacińska) 

Kod 

Natura 

Stanowis

ko  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

gatunku w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

Perspekty

wy 

ochrony/ 

zachowani

a 

Opisowa ocena ekspercka XX FV FV 

Zachowanie gatunku, 

biorąc pod uwagę 

aktualny stan 

hydromorfologii cieku 

oraz dobrą 

reprezentację gatunku 

na badanym 

stanowisku pozwala 

ocenić w perspektywie 

kolejnych 10-15 lat 

jako właściwe. Należy 

brać pod uwagę, że na 

sąsiadujących 

stanowiskach, na 

których panują 

podobne warunki 

gatunek występuje 

licznie. Brak izolacji. 

Należy dążyć do 

niepogorszenia bądź 

poprawienia stanu 

hydromorfologii rzeki 

i jakości 

fizykochemicznych 

parametrów rzeki. 

4. {ec94} Stan Względna liczebność XX U1 U1 U1 0,11 os/m2 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

Lp 

Gatunki 

(Nazwa 

polska i 

łacińska) 

Kod 

Natura 

Stanowis

ko  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

gatunku w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

populacji 

Struktura wiekowa XX U1 

osobniki z klas 

wiekowych: 

JUV+ADULT 

Udział gatunku w zespole 

ryb i minogów 
XX FV 9,5% 

Stan 

siedliska 

EFI+ XX XX 

U1 

software EFI+ nie 

działał od 15.08 do 

23.11.2018r. – brak 

możliwości obliczenia 

wskaźnika (http://efi-

plus.boku.ac.at/softwar

e/insert_data.php) 

Jakość 

hydromorfologiczna 
XX U1 

ocena średnia: 2,83 

* uwagi poniżej tabeli 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

Lp 

Gatunki 

(Nazwa 

polska i 

łacińska) 

Kod 

Natura 

Stanowis

ko  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

gatunku w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

Perspekty

wy 

ochrony/ 

zachowani

a 

Opisowa ocena ekspercka XX FV FV 

Zachowanie gatunku, 

biorąc pod uwagę 

aktualny stan 

hydromorfologii cieku 

oraz dobrą 

reprezentację gatunku 

na badanym 

stanowisku pozwala 

ocenić w perspektywie 

kolejnych 10-15 lat 

jako właściwe. Należy 

brać pod uwagę, że na 

sąsiadujących 

stanowiskach, na 

których panują 

podobne warunki 

gatunek występuje 

licznie. Brak izolacji. 

Należy dążyć do 

niepogorszenia bądź 

poprawienia stanu 

hydromorfologii rzeki 

i jakości 

fizykochemicznych 

parametrów rzeki. 

5. {6eb5} Stan Względna liczebność XX U2 U2 U2 0,008 os/m2 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

Lp 

Gatunki 

(Nazwa 

polska i 

łacińska) 

Kod 

Natura 

Stanowis

ko  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

gatunku w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

populacji 

Struktura wiekowa XX U1 

osobniki z klas 

wiekowych: 

JUV+ADULT 

Udział gatunku w zespole 

ryb i minogów 
XX U1 1,9% 

Stan 

siedliska 

EFI+ XX XX 

FV 

software EFI+ nie 

działał od 15.08 do 

23.11.2018r. – brak 

możliwości obliczenia 

wskaźnika (http://efi-

plus.boku.ac.at/softwar

e/insert_data.php) 

Jakość 

hydromorfologiczna 
XX FV 

ocena średnia: 2,50 

*uwagi poniżej tabeli 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

Lp 

Gatunki 

(Nazwa 

polska i 

łacińska) 

Kod 

Natura 

Stanowis

ko  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

gatunku w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

Perspekty

wy 

ochrony/ 

zachowani

a 

Opisowa ocena ekspercka XX FV FV 

Zachowanie gatunku, 

biorąc pod uwagę 

aktualny stan 

hydromorfologii cieku 

oraz reprezentację 

gatunku na badanym 

stanowisku pozwala 

ocenić w perspektywie 

kolejnych 10-15 lat 

jako właściwe. Należy 

brać pod uwagę, że na 

sąsiadujących 

stanowiskach, na 

których panują 

podobne warunki 

gatunek występuje 

licznie. Brak izolacji. 

Należy dążyć do 

niepogorszenia bądź 

poprawienia stanu 

hydromorfologii rzeki 

i jakości 

fizykochemicznych 

parametrów rzeki. 

6. {e422} 
Stan 

populacji 

Względna liczebność XX FV 

FV FV 

0,128 os/m2 

Struktura wiekowa XX FV 

osobniki z klas 

wiekowych: 

YOY+JUV+ADULT 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

Lp 

Gatunki 

(Nazwa 

polska i 

łacińska) 

Kod 

Natura 

Stanowis

ko  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

gatunku w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

Udział gatunku w zespole 

ryb i minogów 
XX FV 10,8% 

Stan 

siedliska 

EFI+ XX XX 

FV 

software EFI+ nie 

działał od 15.08 do 

23.11.2018r. – brak 

możliwości obliczenia 

wskaźnika (http://efi-

plus.boku.ac.at/softwar

e/insert_data.php) 

Jakość 

hydromorfologiczna 
XX FV 

ocena średnia: 2,17 

* uwagi poniżej tabeli 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

Lp 

Gatunki 

(Nazwa 

polska i 

łacińska) 

Kod 

Natura 

Stanowis

ko  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

gatunku w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

Perspekty

wy 

ochrony/ 

zachowani

a 

Opisowa ocena ekspercka XX FV FV 

Zachowanie gatunku, 

biorąc pod uwagę 

aktualny stan 

hydromorfologii cieku 

oraz dobrą 

reprezentację gatunku 

na badanym 

stanowisku pozwala 

ocenić w perspektywie 

kolejnych 10-15 lat 

jako właściwe. Należy 

brać pod uwagę, że na 

sąsiadujących 

stanowiskach, na 

których panują 

podobne warunki 

gatunek występuje 

licznie. Brak izolacji. 

Należy dążyć do 

niepogorszenia bądź 

poprawienia stanu 

hydromorfologii rzeki 

i jakości 

fizykochemicznych 

parametrów rzeki. 

7. {b58f} Stan Względna liczebność XX U1 U1 U1 0,038 os/m2 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

Lp 

Gatunki 

(Nazwa 

polska i 

łacińska) 

Kod 

Natura 

Stanowis

ko  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

gatunku w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

populacji 

Struktura wiekowa XX U1 

osobniki z klas 

wiekowych: 

JUV+ADULT 

Udział gatunku w zespole 

ryb i minogów 
XX FV 22,8% 

Stan 

siedliska 

EFI+ XX XX 

FV 

software EFI+ nie 

działał od 15.08 do 

23.11.2018r. – brak 

możliwości obliczenia 

wskaźnika (http://efi-

plus.boku.ac.at/softwar

e/insert_data.php) 

Jakość 

hydromorfologiczna 
XX FV 

ocena średnia: 2,17 

* uwagi poniżej tabeli 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

Lp 

Gatunki 

(Nazwa 

polska i 

łacińska) 

Kod 

Natura 

Stanowis

ko  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

gatunku w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

Perspekty

wy 

ochrony/ 

zachowani

a 

Opisowa ocena ekspercka XX FV FV 

Zachowanie gatunku, 

biorąc pod uwagę 

aktualny stan 

hydromorfologii cieku 

oraz dobrą 

reprezentację gatunku 

na badanym 

stanowisku pozwala 

ocenić w perspektywie 

kolejnych 10-15 lat 

jako właściwe. Należy 

brać pod uwagę, że na 

sąsiadujących 

stanowiskach, na 

których panują 

podobne warunki 

gatunek występuje 

licznie. Brak izolacji. 

Należy dążyć do 

niepogorszenia bądź 

poprawienia stanu 

hydromorfologii rzeki 

i jakości 

fizykochemicznych 

parametrów rzeki. 

8. {91b9} Stan Względna liczebność XX U1 U1 U1 0,058 os/m2 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

Lp 

Gatunki 

(Nazwa 

polska i 

łacińska) 

Kod 

Natura 

Stanowis

ko  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

gatunku w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

populacji 

Struktura wiekowa XX FV 

osobniki z klas 

wiekowych: 

YOY+JUV+ADULT 

Udział gatunku w zespole 

ryb i minogów 
XX FV 21,7% 

Stan 

siedliska 

EFI+ XX XX 

U1 

software EFI+ nie 

działał od 15.08 do 

23.11.2018r. – brak 

możliwości obliczenia 

wskaźnika (http://efi-

plus.boku.ac.at/softwar

e/insert_data.php) 

Jakość 

hydromorfologiczna 
XX U1 

ocena średnia: 2,67 

* uwagi poniżej tabeli 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

Lp 

Gatunki 

(Nazwa 

polska i 

łacińska) 

Kod 

Natura 

Stanowis

ko  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

gatunku w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

Perspekty

wy 

ochrony/ 

zachowani

a 

Opisowa ocena ekspercka XX FV FV 

Zachowanie gatunku, 

biorąc pod uwagę 

aktualny stan 

hydromorfologii cieku 

oraz dobrą 

reprezentację gatunku 

na badanym 

stanowisku pozwala 

ocenić w perspektywie 

kolejnych 10-15 lat 

jako właściwe. Należy 

brać pod uwagę, że na 

sąsiadujących 

stanowiskach, na 

których panują 

podobne warunki 

gatunek występuje 

licznie. Brak izolacji. 

Należy dążyć do 

niepogorszenia bądź 

poprawienia stanu 

hydromorfologii rzeki 

i jakości 

fizykochemicznych 

parametrów rzeki. 

9. {e55f} Stan Względna liczebność XX U1 U2 U2 0,013 os/m2 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

Lp 

Gatunki 

(Nazwa 

polska i 

łacińska) 

Kod 

Natura 

Stanowis

ko  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

gatunku w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

populacji 
Struktura wiekowa XX U2 

osobniki z klas 

wiekowych: ADULT 

Udział gatunku w zespole 

ryb i minogów 
XX U1 3,2% 

Stan 

siedliska 

EFI+ XX XX 

U1 

software EFI+ nie 

działał od 15.08 do 

23.11.2018r. – brak 

możliwości obliczenia 

wskaźnika (http://efi-

plus.boku.ac.at/softwar

e/insert_data.php) 

Jakość 

hydromorfologiczna 
XX U1 

ocena średnia: 3,00 

* uwagi poniżej tabeli 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

Lp 

Gatunki 

(Nazwa 

polska i 

łacińska) 

Kod 

Natura 

Stanowis

ko  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

gatunku w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

Perspekty

wy 

ochrony/ 

zachowani

a 

Opisowa ocena ekspercka XX U2 U2 

Zachowanie gatunku, 

biorąc pod uwagę 

aktualny stan 

hydromorfologii cieku 

oraz bardzo małą 

reprezentację gatunku 

na badanym 

stanowisku jest trudne 

do przewidzenia w 

perspektywie 

kolejnych 10-15 lat. 

Na sąsiadujących 

stanowiskach (rzeka 

Raba), gatunek 

występuje licznie. 

Jednak Krzywiczanka 

cechuje się innym 

stanem 

hydromorfologii rzeki 

i jakości 

fizykochemicznych 

parametrów – 

gorszymi dla 

bytowania brzanki. 

10. {d09e} 
Stan 

populacji 

Względna liczebność XX U1 

U2 U2 

0,016 os/m2 

Struktura wiekowa XX U2 
osobniki z klas 

wiekowych: ADULT 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

Lp 

Gatunki 

(Nazwa 

polska i 

łacińska) 

Kod 

Natura 

Stanowis

ko  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

gatunku w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

Udział gatunku w zespole 

ryb i minogów 
XX FV 19,0% 

Stan 

siedliska 

EFI+ XX XX 

U1 

software EFI+ nie 

działał od 15.08 do 

23.11.2018r. – brak 

możliwości obliczenia 

wskaźnika (http://efi-

plus.boku.ac.at/softwar

e/insert_data.php) 

Jakość 

hydromorfologiczna 
XX U1 

ocena średnia: 3,00 

* uwagi poniżej tabeli 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

Lp 

Gatunki 

(Nazwa 

polska i 

łacińska) 

Kod 

Natura 

Stanowis

ko  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali FV, 

U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

gatunku w 

obszarze wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

Perspekty

wy 

ochrony/ 

zachowani

a 

Opisowa ocena ekspercka XX U2 U2 

Zachowanie gatunku, 

biorąc pod uwagę 

aktualny stan 

hydromorfologii cieku 

oraz bardzo małą 

reprezentację gatunku 

na badanym 

stanowisku jest trudne 

do przewidzenia w 

perspektywie 

kolejnych 10-15 lat. 

Na sąsiadujących 

stanowiskach (rzeka 

Raba), gatunek 

występuje licznie. 

Jednak Krzywiczanka 

cechuje się innym 

stanem 

hydromorfologii rzeki 

i jakości 

fizykochemicznych 

parametrów – 

gorszymi dla 

bytowania brzanki. 

Objaśnienia: 

FV – właściwy, U1 – niezadowalający, U2 – zły, XX - nieznany 
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Uwagi dotyczące oceny jakości hydromorfologicznej dla oceny stanu zachowania brzanki Barbus carpathicus 5264: 
 

Oceniana kategoria 
 

Stanowisko monitoringowe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Geometria koryta 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 

Materiał budujący dno 
koryta (substrat denny) 

1 3 2 3 2 2 2 2 3 3 

Charakterystyka 
przepływu 

2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

Charakter i modyfikacja 
brzegów 

3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 

Mobilność koryta oraz 
łączność z terenem 
zalewowym 

4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 

Wpływ zabudowy 
hydrotechnicznej na 
ciągłość cieku 

2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 

Średnia ocen 2,50 2,83 2,67 2,83 2,50 2,17 2,17 2,67 3,00 3,00 
Waloryzacja FV U1 U1 U1 FV FV FV U1 U1 U1 

 

Skala oceny poszczególnych kategorii 

1 stan bliski naturalnemu 

2 stan lekko zmieniony 

3 stan umiarkowanie zmieniony 

4 stan znacznie zmieniony 

5 stan skrajnie zmieniony  

 

Waloryzacja wskaźnika jakość hydromorfologiczna 

Wskaźnik FV U1 U2 

Jakość hydromorfologiczna 1,0-2,5 2,6-3,4 3,5-5,0 
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2.2.2. Referencyjny stan ochrony 

 

Referencyjny stan ochrony został opacowany w oparciu o możliwości poprawy wybranych wskaźników, dla których można przeprowadzić 

działania ochronne. Przeprowadzenie działań ochronnych pozwala przewidzieć poprawę oceny wybranych wskaźników o jeden lub dwa stopnie. 

 

Referencyjny stan ochrony siedlisk 

 
Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicze 

(Nazwa) 

Kod 

Natura 
Stanowisko  Parametr stanu Wskaźnik1 

Referencyjna 

ocena wskaźnika 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Referencyjna 

ocena parametru 

na stanowisku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Referencyjny 

stan ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1, U2, XX 

Referencyjny stan 

ochrony siedliska w 

obszarze wg skali 

FV, UI, U2, XX 

1 
Pionierska 

roślinność na 

kamieńcach 

górskich 

potoków 

3220 

Odcinek I 

{28a5} 

{619c} 

Powierzchnia kamieńców na transekcie U1 U1 

U1 U1 

(powierzchnia 

siedliska U1, 

struktura i funkcje 

FV, perspektywy 

zachowania FV) 

Struktura i 

funkcje 

Szerokość kamieńców  FV 

U1 

Pokrycie kamieńców przez 

roślinność zielną  
FV 

Wysokość warstwy zielnej FV 

Gatunki ekspansywnych roślin 

zielnych  
FV 

Obce gatunki inwazyjne FV 

Gatunki krzewów FV 

Zwarcie krzewów na transekcie FV 

Udział gatunków drzewiastych 

(powyżej 1,5 m wys.) 
FV 

Obecność kompleksu siedlisk 

nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 

91E0 

U1 

Perspektywy zachowania FV FV 

2 
Odcinek II 

{737d} 

Powierzchnia kamieńców na transekcie U1 U1 

U1 Struktura i 

funkcje 

Szerokość kamieńców  FV 

FV 
Pokrycie kamieńców przez 

roślinność zielną  
FV 

Wysokość warstwy zielnej FV 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicze 

(Nazwa) 

Kod 

Natura 
Stanowisko  Parametr stanu Wskaźnik1 

Referencyjna 

ocena wskaźnika 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Referencyjna 

ocena parametru 

na stanowisku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Referencyjny 

stan ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1, U2, XX 

Referencyjny stan 

ochrony siedliska w 

obszarze wg skali 

FV, UI, U2, XX 

Gatunki ekspansywnych roślin 

zielnych  
FV 

Obce gatunki inwazyjne FV 

Gatunki krzewów FV 

Zwarcie krzewów na transekcie FV 

Udział gatunków drzewiastych 

(powyżej 1,5 m wys.) 
FV 

Obecność kompleksu siedlisk 

nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 

91E0 

FV 

Perspektywy zachowania FV FV 

3 

Odcinek III 

{e165} 

{b195} 

Powierzchnia kamieńców na transekcie U1 U1 

U1 
Struktura i 

funkcje 

Szerokość kamieńców  FV FV 

Pokrycie kamieńców przez 

roślinność zielną  
FV  

Wysokość warstwy zielnej FV  

Gatunki ekspansywnych roślin 

zielnych  
FV  

Obce gatunki inwazyjne FV  

Gatunki krzewów FV  

Zwarcie krzewów na transekcie FV  

Udział gatunków drzewiastych 

(powyżej 1,5 m wys.) 
FV  

Obecność kompleksu siedlisk 

nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 

91E0 

FV  

Perspektywy zachowania FV FV 

4 
Odcinek IV 

{4fda} 

Powierzchnia kamieńców na transekcie FV FV 

FV Struktura i 

funkcje 

Szerokość kamieńców  FV 

FV 
Pokrycie kamieńców przez 

roślinność zielną  
FV 

Wysokość warstwy zielnej FV 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicze 

(Nazwa) 

Kod 

Natura 
Stanowisko  Parametr stanu Wskaźnik1 

Referencyjna 

ocena wskaźnika 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Referencyjna 

ocena parametru 

na stanowisku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Referencyjny 

stan ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1, U2, XX 

Referencyjny stan 

ochrony siedliska w 

obszarze wg skali 

FV, UI, U2, XX 

Gatunki ekspansywnych roślin 

zielnych  
FV 

Obce gatunki inwazyjne FV 
Gatunki krzewów FV 
Zwarcie krzewów na transekcie FV 
Udział gatunków drzewiastych 

(powyżej 1,5 m wys.) 
FV 

Obecność kompleksu siedlisk 

nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 

91E0 

FV 

Perspektywy zachowania FV FV 

5 

Odcinek V 

{0a38} 

{e788} 

{d825} 

Powierzchnia kamieńców na transekcie FV FV 

U2 
Struktura i 

funkcje 

Szerokość kamieńców  FV 

U2 

Pokrycie kamieńców przez 

roślinność zielną  
FV 

Wysokość warstwy zielnej FV 

Gatunki ekspansywnych roślin 

zielnych  
FV 

Obce gatunki inwazyjne U2 

Gatunki krzewów FV 

Zwarcie krzewów na transekcie FV 

Udział gatunków drzewiastych 

(powyżej 1,5 m wys.) 
FV 

Obecność kompleksu siedlisk 

nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 

91E0 

FV 

Perspektywy zachowania U1 U1 

6 

Odcinek VI 

{dce1} 

{7700} 

Powierzchnia kamieńców na transekcie U1 U1 

U1 Struktura i 

funkcje 

Szerokość kamieńców  FV 

FV 
Pokrycie kamieńców przez 

roślinność zielną  
FV 

Wysokość warstwy zielnej FV 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicze 

(Nazwa) 

Kod 

Natura 
Stanowisko  Parametr stanu Wskaźnik1 

Referencyjna 

ocena wskaźnika 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Referencyjna 

ocena parametru 

na stanowisku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Referencyjny 

stan ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1, U2, XX 

Referencyjny stan 

ochrony siedliska w 

obszarze wg skali 

FV, UI, U2, XX 

Gatunki ekspansywnych roślin 

zielnych  
FV 

Obce gatunki inwazyjne FV 

Gatunki krzewów FV 

Zwarcie krzewów na transekcie FV 

Udział gatunków drzewiastych 

(powyżej 1,5 m wys.) 
FV 

Obecność kompleksu siedlisk 

nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 

91E0 

FV 

Perspektywy zachowania FV FV 

7 

Odcinek VII 

{1057} 

{6d29} 

Powierzchnia kamieńców na transekcie U1 U1 

U1 
Struktura i 

funkcje 

Szerokość kamieńców  FV 

FV 

Pokrycie kamieńców przez 

roślinność zielną  
FV 

Wysokość warstwy zielnej FV 

Gatunki ekspansywnych roślin 

zielnych  
FV 

Obce gatunki inwazyjne FV 

Gatunki krzewów FV 

Zwarcie krzewów na transekcie FV 

Udział gatunków drzewiastych 

(powyżej 1,5 m wys.) 
FV 

Obecność kompleksu siedlisk 

nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 

91E0 

FV 

Perspektywy zachowania  FV FV 

8 

Zarośla wierzby 

siwej na 

kamieńcach i 

żwirowiskach 

górskich 

potoków (Salici-

3240 

 
{254b} 

Powierzchnia zajęta przez siedlisko na transekcie FV FV 

U1 

U1 

(powierzchnia 

siedliska FV, 

struktura i funkcje 

U1, perspektywy 

zachowania U1) 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki krzewów U1 

U1 

Wysokość krzewów U1 

Zwarcie krzewów na transekcie FV 

Struktura przestrzenna płatów 

zarośli  
FV 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicze 

(Nazwa) 

Kod 

Natura 
Stanowisko  Parametr stanu Wskaźnik1 

Referencyjna 

ocena wskaźnika 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Referencyjna 

ocena parametru 

na stanowisku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Referencyjny 

stan ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1, U2, XX 

Referencyjny stan 

ochrony siedliska w 

obszarze wg skali 

FV, UI, U2, XX 

Myricarietum 

część – z 

przewagą 

wierzby)  

Udział gatunków drzewiastych 

(powyżej 3 m wys.) 
FV 

Stan zdrowotny krzewów 

wierzbowych 
FV 

Odnowienie wierzby FV 

Gatunki ekspansywnych roślin 

zielnych 
FV 

Obce gatunki inwazyjne FV 

Obecność kompleksu siedlisk 

nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 

91E0 

U1 

Perspektywy ochrony FV FV 

9 {dcfa} 

Powierzchnia zajęta przez siedlisko na transekcie FV FV 

U1 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki krzewów U1 

U1 

Wysokość krzewów FV 

Zwarcie krzewów na transekcie FV 

Struktura przestrzenna płatów 

zarośli  
U1 

Udział gatunków drzewiastych 

(powyżej 3 m wys.) 
FV 

Stan zdrowotny krzewów 

wierzbowych 
FV 

Odnowienie wierzby U1 

Gatunki ekspansywnych roślin 

zielnych 
FV 

Obce gatunki inwazyjne U1 

Obecność kompleksu siedlisk 

nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 

91E0 

FV 

Perspektywy ochrony U1 U1 

10 {33d1} 

Powierzchnia zajęta przez siedlisko na transekcie FV FV 

U1 Struktura i 

funkcje 

Gatunki krzewów U1 
U1 

Wysokość krzewów FV 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicze 

(Nazwa) 

Kod 

Natura 
Stanowisko  Parametr stanu Wskaźnik1 

Referencyjna 

ocena wskaźnika 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Referencyjna 

ocena parametru 

na stanowisku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Referencyjny 

stan ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1, U2, XX 

Referencyjny stan 

ochrony siedliska w 

obszarze wg skali 

FV, UI, U2, XX 

Zwarcie krzewów na transekcie FV 

Struktura przestrzenna płatów 

zarośli  
FV 

Udział gatunków drzewiastych 

(powyżej 3 m wys.) 
FV 

Stan zdrowotny krzewów 

wierzbowych 
FV 

Odnowienie wierzby FV 

Gatunki ekspansywnych roślin 

zielnych 
FV 

Obce gatunki inwazyjne FV 

Obecność kompleksu siedlisk 

nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 

91E0 

FV 

Perspektywy ochrony FV FV 

11 {6bb5} 

Powierzchnia zajęta przez siedlisko na transekcie FV FV 

U1 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki krzewów U1 

U1 

Wysokość krzewów FV 

Zwarcie krzewów na transekcie FV 

Struktura przestrzenna płatów 

zarośli  
FV 

Udział gatunków drzewiastych 

(powyżej 3 m wys.) 
FV 

Stan zdrowotny krzewów 

wierzbowych 
FV 

Odnowienie wierzby FV 

Gatunki ekspansywnych roślin 

zielnych 
FV 

Obce gatunki inwazyjne U1 

Obecność kompleksu siedlisk 

nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 

91E0 

U1 

Perspektywy ochrony U1 U1 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicze 

(Nazwa) 

Kod 

Natura 
Stanowisko  Parametr stanu Wskaźnik1 

Referencyjna 

ocena wskaźnika 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Referencyjna 

ocena parametru 

na stanowisku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Referencyjny 

stan ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1, U2, XX 

Referencyjny stan 

ochrony siedliska w 

obszarze wg skali 

FV, UI, U2, XX 

12 {6ac6} 

Powierzchnia zajęta przez siedlisko na transekcie FV FV 

U1 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki krzewów U1 

U1 

Wysokość krzewów FV 

Zwarcie krzewów na transekcie FV 

Struktura przestrzenna płatów 

zarośli  
FV 

Udział gatunków drzewiastych 

(powyżej 3 m wys.) 
FV 

Stan zdrowotny krzewów 

wierzbowych 
FV 

Odnowienie wierzby FV 

Gatunki ekspansywnych roślin 

zielnych 
U1 

Obce gatunki inwazyjne FV 

Obecność kompleksu siedlisk 

nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 

91E0 

U1 

Perspektywy zachowania U1 U1 

13 {52b3} 

Powierzchnia zajęta przez siedlisko na transekcie FV FV 

U1 Struktura i 

funkcje 

Gatunki krzewów U1 

U1 

Wysokość krzewów FV 

Zwarcie krzewów na transekcie FV 

Struktura przestrzenna płatów 

zarośli  
FV 

Udział gatunków drzewiastych 

(powyżej 3 m wys.) 
FV 

Stan zdrowotny krzewów 

wierzbowych 
FV 

Odnowienie wierzby FV 

Gatunki ekspansywnych roślin 

zielnych 
U1 

Obce gatunki inwazyjne U1 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicze 

(Nazwa) 

Kod 

Natura 
Stanowisko  Parametr stanu Wskaźnik1 

Referencyjna 

ocena wskaźnika 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Referencyjna 

ocena parametru 

na stanowisku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Referencyjny 

stan ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1, U2, XX 

Referencyjny stan 

ochrony siedliska w 

obszarze wg skali 

FV, UI, U2, XX 

Obecność kompleksu siedlisk 

nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 

91E0 

U1 

Perspektywy zachowania U1 U1 

14 {b41c} 

Powierzchnia zajęta przez siedlisko na transekcie FV FV 

U1 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki krzewów U1 

U1 

Wysokość krzewów FV 

Zwarcie krzewów na transekcie FV 

Struktura przestrzenna płatów 

zarośli  
FV 

Udział gatunków drzewiastych 

(powyżej 3 m wys.) 
FV 

Stan zdrowotny krzewów 

wierzbowych 
FV 

Odnowienie wierzby FV 

Gatunki ekspansywnych roślin 

zielnych 
U1 

Obce gatunki inwazyjne FV 

Obecność kompleksu siedlisk 

nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 

91E0 

U1 

Perspektywy zachowania FV FV 

15 {1e02} 

Powierzchnia zajęta przez siedlisko na transekcie FV FV 

U2 Struktura i 

funkcje 

Gatunki krzewów FV 

U2 

Wysokość krzewów FV 

Zwarcie krzewów na transekcie FV 

Struktura przestrzenna płatów 

zarośli  
FV 

Udział gatunków drzewiastych 

(powyżej 3 m wys.) 
FV 

Stan zdrowotny krzewów 

wierzbowych 
FV 

Odnowienie wierzby FV 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicze 

(Nazwa) 

Kod 

Natura 
Stanowisko  Parametr stanu Wskaźnik1 

Referencyjna 

ocena wskaźnika 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Referencyjna 

ocena parametru 

na stanowisku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Referencyjny 

stan ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1, U2, XX 

Referencyjny stan 

ochrony siedliska w 

obszarze wg skali 

FV, UI, U2, XX 

Gatunki ekspansywnych roślin 

zielnych 
U1 

Obce gatunki inwazyjne U2 

Obecność kompleksu siedlisk 

nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 

91E0 

FV 

Perspektywy zachowania U2 U2 

16 {2bc0} 

Powierzchnia zajęta przez siedlisko na transekcie FV FV 

U2 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki krzewów FV 

U2 

Wysokość krzewów FV 

Zwarcie krzewów na transekcie FV 

Struktura przestrzenna płatów 

zarośli  
FV 

Udział gatunków drzewiastych 

(powyżej 3 m wys.) 
FV 

Stan zdrowotny krzewów 

wierzbowych 
FV 

Odnowienie wierzby FV 

Gatunki ekspansywnych roślin 

zielnych 
U1 

Obce gatunki inwazyjne U2 

Obecność kompleksu siedlisk 

nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 

91E0 

FV 

Perspektywy zachowania U1 U1 

17 {bac5} 

Powierzchnia zajęta przez siedlisko na transekcie FV FV 

U1 Struktura i 

funkcje 

Gatunki krzewów U1 

U1 

Wysokość krzewów FV 

Zwarcie krzewów na transekcie FV 

Struktura przestrzenna płatów 

zarośli  
FV 

Udział gatunków drzewiastych 

(powyżej 3 m wys.) 
FV 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicze 

(Nazwa) 

Kod 

Natura 
Stanowisko  Parametr stanu Wskaźnik1 

Referencyjna 

ocena wskaźnika 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Referencyjna 

ocena parametru 

na stanowisku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Referencyjny 

stan ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1, U2, XX 

Referencyjny stan 

ochrony siedliska w 

obszarze wg skali 

FV, UI, U2, XX 

Stan zdrowotny krzewów 

wierzbowych 
FV 

Odnowienie wierzby FV 

Gatunki ekspansywnych roślin 

zielnych 
FV 

Obce gatunki inwazyjne FV 

Obecność kompleksu siedlisk 

nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 

91E0 

FV 

Perspektywy zachowania FV FV 

18 {d633} 

Powierzchnia zajęta przez siedlisko na transekcie FV FV 

U1 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki krzewów U1 

U1 

Wysokość krzewów FV 

Zwarcie krzewów na transekcie FV 

Struktura przestrzenna płatów 

zarośli  
FV 

Udział gatunków drzewiastych 

(powyżej 3 m wys.) 
FV 

Stan zdrowotny krzewów 

wierzbowych 
FV 

Odnowienie wierzby FV 

Gatunki ekspansywnych roślin 

zielnych 
U1 

Obce gatunki inwazyjne U1 

Obecność kompleksu siedlisk 

nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 

91E0 

FV 

Perspektywy zachowania U1 U1 

19 {f203} 

Powierzchnia zajęta przez siedlisko na transekcie FV FV 

U2 Struktura i 

funkcje 

Gatunki krzewów U1 

U2 Wysokość krzewów U1 

Zwarcie krzewów na transekcie U1 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicze 

(Nazwa) 

Kod 

Natura 
Stanowisko  Parametr stanu Wskaźnik1 

Referencyjna 

ocena wskaźnika 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Referencyjna 

ocena parametru 

na stanowisku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Referencyjny 

stan ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1, U2, XX 

Referencyjny stan 

ochrony siedliska w 

obszarze wg skali 

FV, UI, U2, XX 

Struktura przestrzenna płatów 

zarośli  
U1 

Udział gatunków drzewiastych 

(powyżej 3 m wys.) 
FV 

Stan zdrowotny krzewów 

wierzbowych 
FV 

Odnowienie wierzby FV 

Gatunki ekspansywnych roślin 

zielnych 
U1 

Obce gatunki inwazyjne U2 

Obecność kompleksu siedlisk 

nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 

91E0 

FV 

Perspektywy zachowania U2 U2 

20 {f0c9} 

Powierzchnia zajęta przez siedlisko na transekcie FV FV 

U2 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki krzewów U1 

U2 

Wysokość krzewów FV 

Zwarcie krzewów na transekcie FV 

Struktura przestrzenna płatów 

zarośli  
FV 

Udział gatunków drzewiastych 

(powyżej 3 m wys.) 
FV 

Stan zdrowotny krzewów 

wierzbowych 
FV 

Odnowienie wierzby FV 

Gatunki ekspansywnych roślin 

zielnych 
U1 

Obce gatunki inwazyjne U2 

Obecność kompleksu siedlisk 

nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 

91E0 

FV 

Perspektywy zachowania U2 U2 

21 Nizinne i 3260 {271f} Powierzchnia siedliska FV FV FV U1 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicze 

(Nazwa) 

Kod 

Natura 
Stanowisko  Parametr stanu Wskaźnik1 

Referencyjna 

ocena wskaźnika 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Referencyjna 

ocena parametru 

na stanowisku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Referencyjny 

stan ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1, U2, XX 

Referencyjny stan 

ochrony siedliska w 

obszarze wg skali 

FV, UI, U2, XX 

podgórskie rzeki 

ze 

zbiorowiskami 

włosieniczni-

ków 

(Ranunculion 

fluitantis) 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne - 

włosieniczniki 
FV 

U1 

(powierzchnia 

siedliska FV, 

struktura i funkcje 

U1, szanse 

zachowania 

siedliska U1) 

Gatunki charakterystyczne - inne U1 

Materiał dna koryta U2 

Ocena stanu ekologicznego U1 

Pokrycie transektu przez moczarkę 

kanadyjską 
FV 

Przepływy U1 

Spiętrzenie wód rzeki FV 

Wskaźnik naturalności siedliska 

(HQA) 
XX 

Wskaźnik przekształcenia siedliska 

(HMS) 
XX 

Naturalne elementy morfologiczne U1 

Zacienienie rzeki U1 

Gatunki inwazyjne FV 

Ścieki  FV 

Perspektywy zachowania FV FV 

22 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum 

albae, 

Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

91E0 {0309} 

Powierzchnia siedliska FV FV 

U1 

U1 

(powierzchnia 

siedliska FV, 

struktura i funkcje 

U1, perspektywy 

zachowania U1) 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne U1 

U1 

Gatunki dominujące U1 

Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV 

Inwazyjne gatunki obce w 

podszycie i runie 
U1 

Ekspansywne gatunki rodzime 

(apofity) w runie 
U1 

Martwe drewno (łączne zasoby) FV 

Martwe drewno leżące lub stojące 

>3 m długości i >50 cm grubości 
FV 

Naturalność koryta rzecznego FV 

Reżim wodny (w tym rytm 

zalewów, jeśli występują) 
FV 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicze 

(Nazwa) 

Kod 

Natura 
Stanowisko  Parametr stanu Wskaźnik1 

Referencyjna 

ocena wskaźnika 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Referencyjna 

ocena parametru 

na stanowisku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Referencyjny 

stan ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1, U2, XX 

Referencyjny stan 

ochrony siedliska w 

obszarze wg skali 

FV, UI, U2, XX 

Wiek drzewostanu U1 

Pionowa struktura roślinności FV 

Naturalne odnowienie drzewostanu FV 

Zniszczenia runa i gleby związane 

z pozyskaniem drewna 
FV 

Inne zniekształcenia FV 

Perspektywy zachowania U1 U1 

23 {e407} 

Powierzchnia siedliska FV FV 

U1 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne U1 

U1 

Gatunki dominujące U1 

Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV 

Inwazyjne gatunki obce w 

podszycie i runie 
FV 

Ekspansywne gatunki rodzime 

(apofity) w runie 
U1 

Martwe drewno (łączne zasoby) FV 

Martwe drewno leżące lub stojące 

>3 m długości i >50 cm grubości 
FV 

Naturalność koryta rzecznego U1 

Reżim wodny (w tym rytm 

zalewów, jeśli występują) 
FV 

Wiek drzewostanu U1 

Pionowa struktura roślinności U1 

Naturalne odnowienie drzewostanu U1 

Zniszczenia runa i gleby związane 

z pozyskaniem drewna 
FV 

Inne zniekształcenia FV 

Perspektywy zachowania U1 U1 

24 {82f7} 

Powierzchnia siedliska FV FV 

U1 Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne U1 
U1 

Gatunki dominujące U1 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicze 

(Nazwa) 

Kod 

Natura 
Stanowisko  Parametr stanu Wskaźnik1 

Referencyjna 

ocena wskaźnika 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Referencyjna 

ocena parametru 

na stanowisku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Referencyjny 

stan ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1, U2, XX 

Referencyjny stan 

ochrony siedliska w 

obszarze wg skali 

FV, UI, U2, XX 

Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV 

Inwazyjne gatunki obce w 

podszycie i runie 
U1 

Ekspansywne gatunki rodzime 

(apofity) w runie 
U1 

Martwe drewno (łączne zasoby) FV 

Martwe drewno leżące lub stojące 

>3 m długości i >50 cm grubości 
FV 

Naturalność koryta rzecznego U1 

Reżim wodny (w tym rytm 

zalewów, jeśli występują) 
FV 

Wiek drzewostanu U1 

Pionowa struktura roślinności FV 

Naturalne odnowienie drzewostanu FV 

Zniszczenia runa i gleby związane 

z pozyskaniem drewna 
FV 

Inne zniekształcenia FV 

Perspektywy zachowania U1 U1 

25 {fc56} 

Powierzchnia siedliska FV FV 

U1 Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne U1 

U1 

Gatunki dominujące U1 

Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
FV 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 
FV 

Ekspansywne gatunki rodzime 

(apofity) w runie 
U1 

Martwe drewno (łączne zasoby) FV 

Martwe drewno leżące lub stojące 

>3 m długości i >50 cm grubości 
FV 

Naturalność koryta rzecznego U1 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p 

Siedliska 

przyrodnicze 

(Nazwa) 

Kod 

Natura 
Stanowisko  Parametr stanu Wskaźnik1 

Referencyjna 

ocena wskaźnika 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Referencyjna 

ocena parametru 

na stanowisku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Referencyjny 

stan ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1, U2, XX 

Referencyjny stan 

ochrony siedliska w 

obszarze wg skali 

FV, UI, U2, XX 

Reżim wodny (w tym rytm 

zalewów, jeśli występują) 
FV 

Wiek drzewostanu U1 

Pionowa struktura roślinności FV 

Naturalne odnowienie drzewostanu FV 

Zniszczenia runa i gleby związane 

z pozyskaniem drewna 
FV 

Inne zniekształcenia FV 

Perspektywy zachowania U1 U1 

Objaśnienia: 

FV – właściwy, U1 – niezadowalający, U2 – zły, XX - nieznany 

 
Podsumowanie zmian, jakie przewiduje się w ocenie poszczególnych wskaźników po zastosowaniu działań ochronnych 

Ocenę wskaźników, dla których przewiduje się zmianę wartości po przeprowadzeniu działań ochronnych zaznaczono w tabeli pogrubioną czcionką. 

 

Siedlisko 3220: Nie zaproponowano zmian ocen wskaźników. Ocena U1 na większości stanowisk wynika ze zmniejszonej powierzchni kamieńców w stosunku do badań 

prowadzonych we wcześniejszych latach. Ich powierzchnia może się zwiększyć naturalnie przy zastosowaniu zasady ograniczonej ingerencji w koryto rzeczne, jednak 

procesu tego nie można przewidzieć w sposób mierzalny. 

 

Siedlisko 3240: 

- dla płatu {6ac6}: referencyjną oceną wskaźnika „obce gatunki inwazyjne” jest FV (zmiana z U1). Stan ten można osiągnąć usuwając obce gatunki roślin. 

- dla płatu {b41c}: referencyjną oceną wskaźnika „obce gatunki inwazyjne” jest FV (zmiana z U2). Stan ten można osiągnąć usuwając obce gatunki roślin. Tym samym 

ulegnie zmianie parametr „perspektywy ochrony” na FV (zmiana z U2) oraz ocena ogólna stanowiska na U1 (zmiana z U2). 

 

Siedlisko 91E0: 

- dla płatu {0309}: referencyjną oceną wskaźników „martwe drewno” i „martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >50 cm grubości” jest FV (zmiana z U1) po 

zastosowaniu zabiegów ochronnych w postaci pozostawiania martwego drewna w lesie. 

- dla płatu {e407}: referencyjną oceną wskaźników „martwe drewno” i „martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >50 cm grubości” jest FV (zmiana z U2) po 

zastosowaniu zabiegów ochronnych w postaci pozostawiania martwego drewna w lesie. Ponadto, po przeprowadzeniu działań ochronnych w postaci usunięcia gatunków 

inwazyjnych ulegnie zmianie ocena wskaźnika „inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie” na FV (zmiana z U2). Ten sam zabieg podniesie ocenę wskaźnika „gatunki 

dominujące z U2 na U1. Referencyjną oceną ogólną stanowiska jest U1 (zmiana z U2). 
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- dla płatu {82f7}: referencyjną oceną wskaźników „martwe drewno” i „martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >50 cm grubości” jest FV (zmiana z U1 i U2) po 

zastosowaniu zabiegów ochronnych w postaci pozostawiania martwego drewna w lesie. Referencyjną oceną wskaźnika „inne zniekształcenia” jest FV (zmiana z U1) po 

przeprowadzeniu działania ochronnego w postaci usunięcia odpadów. Referencyjną oceną ogólną stanowiska jest U1 (zmiana z U2). 

- dla płatu {fc56}: referencyjną oceną wskaźników „martwe drewno” i „martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >50 cm grubości” jest FV (zmiana z U1 i U2) po 

zastosowaniu zabiegów ochronnych w postaci pozostawiania martwego drewna w lesie. Referencyjną oceną wskaźnika „inne zniekształcenia” jest FV (zmiana z U1) po 

przeprowadzeniu działania ochronnego w postaci usunięcia odpadów. Ponadto, referencyjną oceną wskaźnika „inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie” jest FV (zmiana 

z U2). Referencyjną oceną ogólną stanowiska jest U1 (zmiana z U2). 

Referencyjna ocena ogólna siedliska 91E0 w obszarze to U1 (zmiana z U2). 

 

 

Referencyjny stan ochrony gatunków 

 
Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

Lp 

Gatunki 

(Nazwa polska 

i łacińska) 

Kod 

Natura 
Stanowisko  Parametr stanu Wskaźnik1 

Referencyjna 

ocena 

wskaźnika wg 

skali FV, UI, U2, 

XX 

Referencyjna 

ocena parametru 

na stanowisku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Referencyjny 

stan ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1, U2, XX 

Referencyjny stan 

ochrony gatunku w 

obszarze wg skali 

FV, UI, U2, XX 

1. 

Brzanka 

(Barbus 

carpathicus) 

5264 

 

{c18e} 

Stan populacji 

Względna liczebność U1 

U1 

U1 

FV (populacja FV, 

siedlisko FV, 

szanse zachowania 

gatunku FV) 

Struktura wiekowa FV 

Udział gatunku w zespole ryb i 

minogów 
FV 

Stan siedliska 

EFI+ XX 

FV 
Jakość hydromorfologiczna FV 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

Opisowa ocena ekspercka FV FV 

2. {0856} 

Stan populacji 

Względna liczebność FV 

FV 

U1 

Struktura wiekowa FV 

Udział gatunku w zespole ryb i 

minogów 
FV 

Stan siedliska 

EFI+ XX 

U1 
Jakość hydromorfologiczna U1 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

Lp 

Gatunki 

(Nazwa polska 

i łacińska) 

Kod 

Natura 
Stanowisko  Parametr stanu Wskaźnik1 

Referencyjna 

ocena 

wskaźnika wg 

skali FV, UI, U2, 

XX 

Referencyjna 

ocena parametru 

na stanowisku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Referencyjny 

stan ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1, U2, XX 

Referencyjny stan 

ochrony gatunku w 

obszarze wg skali 

FV, UI, U2, XX 

Perspektywy 

ochrony/zachowania 
Opisowa ocena ekspercka FV FV 

3. {42a9} 

Stan populacji 

Względna liczebność U1 

U1 

U1 

Struktura wiekowa U1 

Udział gatunku w zespole ryb i 

minogów 
FV 

Stan siedliska 

EFI+ XX 

U1 
Jakość hydromorfologiczna U1 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

Opisowa ocena ekspercka FV FV 

4. {ec94} 

Stan populacji 

Względna liczebność U1 

U1 

U1 

Struktura wiekowa U1 

Udział gatunku w zespole ryb i 

minogów 
FV 

Stan siedliska 

EFI+ XX 

U1 
Jakość hydromorfologiczna U1 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

Opisowa ocena ekspercka FV FV 

5. {6eb5} 

Stan populacji 

Względna liczebność U2 

U2 

U2 

Struktura wiekowa U1 

Udział gatunku w zespole ryb i 

minogów 
U1 

Stan siedliska 

EFI+ XX 

FV 
Jakość hydromorfologiczna FV 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

Lp 

Gatunki 

(Nazwa polska 

i łacińska) 

Kod 

Natura 
Stanowisko  Parametr stanu Wskaźnik1 

Referencyjna 

ocena 

wskaźnika wg 

skali FV, UI, U2, 

XX 

Referencyjna 

ocena parametru 

na stanowisku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Referencyjny 

stan ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1, U2, XX 

Referencyjny stan 

ochrony gatunku w 

obszarze wg skali 

FV, UI, U2, XX 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

Opisowa ocena ekspercka FV FV 

6. {e422} 

Stan populacji 

Względna liczebność FV 

FV 

FV 

Struktura wiekowa FV 

Udział gatunku w zespole ryb i 

minogów 
FV 

Stan siedliska 

EFI+ XX 

FV 
Jakość hydromorfologiczna FV 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

Opisowa ocena ekspercka FV FV 

7. {b58f} 

Stan populacji 

Względna liczebność U1 

U1 

U1 

Struktura wiekowa U1 

Udział gatunku w zespole ryb i 

minogów 
FV 

Stan siedliska 

EFI+ XX 

FV 
Jakość hydromorfologiczna FV 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

Opisowa ocena ekspercka FV FV 

8. {91b9} 

Stan populacji 

Względna liczebność U1 

U1 

U1 

Struktura wiekowa FV 

Udział gatunku w zespole ryb i 

minogów 
FV 

Stan siedliska 

EFI+ XX 

U1 
Jakość hydromorfologiczna U1 
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Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

Lp 

Gatunki 

(Nazwa polska 

i łacińska) 

Kod 

Natura 
Stanowisko  Parametr stanu Wskaźnik1 

Referencyjna 

ocena 

wskaźnika wg 

skali FV, UI, U2, 

XX 

Referencyjna 

ocena parametru 

na stanowisku 

wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Referencyjny 

stan ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1, U2, XX 

Referencyjny stan 

ochrony gatunku w 

obszarze wg skali 

FV, UI, U2, XX 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

Opisowa ocena ekspercka FV FV 

9. {e55f} 

Stan populacji 

Względna liczebność U1 

U2 

U2 

Struktura wiekowa U2 

Udział gatunku w zespole ryb i 

minogów 
U1 

Stan siedliska 

EFI+ XX 

U1 
Jakość hydromorfologiczna U1 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

Opisowa ocena ekspercka U2 U2 

10. {d09e} 

Stan populacji 

Względna liczebność U1 

U2 

U2 

Struktura wiekowa U2 

Udział gatunku w zespole ryb i 

minogów 
FV 

Stan siedliska 

EFI+ XX 

U1 
Jakość hydromorfologiczna U1 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

Opisowa ocena ekspercka U2 U2 

Objaśnienia: 

FV – właściwy, U1 – niezadowalający, U2 – zły, XX - nieznany 

 
Stan referencyjny dla ryb wyznaczono jedynie dla brzanki Barbus carpathicus wobec braku stwierdzenia pozostałych gatunków w obszarze. Stan referencyjny odpowiada 

rzeczywistemu. Działania ochronne wyznaczone dla brzanki takie jak pozostawienie kształtowania koryta rzecznego procesom naturalnym oraz wstrzymanie się od 

wyznaczania miejsc poboru żwiru nie umożliwiają określenia stopnia pozytywnych zmian, jakie wywołają te działania. 
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Etap III Identyfikacja zagrożeń, celów oraz działań ochronnych 

2.3. Analiza zagrożeń 

 

L.p. 
Przedmiot 

ochrony 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia Numer stanowiska 

Istniejące Potencjalne 

1 3220 Pionierska 

roślinność na 

kamieńcach 

górskich 

potoków 

C01.01.02 Usuwanie 

materiału z plaż 

 

- 

C01.01.02 Usuwanie żwiru i kamieni powoduje 

niedobór materiału tworzącego siedlisko 

Wszystkie stanowiska siedliska 

 

D01.03 Parkingi 

samochodowe i 

miejsca postojowe - 

D01.03 W Pcimiu bezpośrednio nad rzeką Rabą 

zlokalizowane są parkingi samochodowe, co 

jest źródłem zanieczyszczeń, ograniczenia 

naturalnej migracji koryta, a także zmniejszenia 

powierzchni potencjalnej siedlisk nadrzecznych 

{0a38}, {e788}, {d825} 

D01.05 Mosty, 

wiadukty 

E03.01 Pozbywanie się 

odpadów z 

gospodarstw 

domowych  

D01.05 W rejonie mostów naturalna dynamika 

rzeki i odkładania materiału rzecznego jest 

ograniczona 

E03.01 Możliwe pozbywanie się odpadów z 

domów zlokalizowanych w pobliżu rzeki 

D01.05: {28a5}, {619c}, 

{0a38}, {e788}, {d825} 

E03.01: Wszystkie stanowiska 

siedliska w obszarze  

G01 Sport, rekreacja 

- 

G01 Rekreacja miejscowej ludności, 

wypoczywanie na kamieńcach powoduje 

niszczenie pionierskiej roślinności, jak i samych 

kamieńców 

Wszystkie stanowiska siedliska 

w obszarze 

G01.03 Pojazdy 

zmotoryzowane 

 

- 

G01.03 W okolicach Lubnia ciężarówki 

regularnie przejeżdżają przez rzekę niszcząc 

koryto 

G01.03: {e165}, {b195} 

 

G05.01 

Wydeptywanie, 

nadmierne 

użytkowanie 

- 

G05.01 Wydeptywanie kamieńców związane z 

rekreacją miejscowej ludności  

Wszystkie stanowiska siedliska 

w obszarze 
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H.01.05 Rozproszone 

zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych z 

powodu działalności 

związanej z 

rolnictwem i 

leśnictwem 

- 

H01.05 Okresowe zanieczyszczenia z pól i łąk 

(nawozy, środki ochrony roślin) 

Wszystkie stanowiska siedliska 

w obszarze 

H.01.08 Rozproszone 

zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych z 

powodu ścieków z 

gospodarstw 

domowych 

- 

H01.08 W obszarze i powyżej niego znajdują 

się gospodarstwa o nieuregulowanej gospodarce 

ściekowej. Skala i wpływ tego oddziaływania są 

trudne do oszacowania 

Wszystkie stanowiska siedliska 

w obszarze 

I01 Obce gatunki 

inwazyjne 

 

I01 Obce gatunki 

inwazyjne 

I01 Obce gatunki inwazyjne rozprzestrzeniają 

się w siedliskach powodując zaburzenia 

bioróżnorodności  

Istniejące: {d825} 

Potencjalne: pozostałe 

 

J02.03.02 Regulowanie 

koryt rzecznych - 

J02.03.02 Brzegi umocnione narzutem 

kamiennym, co ogranicza naturalną migrację 

koryta rzecznego 

Wszystkie stanowiska siedliska 

w obszarze 

K01.01 Erozja K02 Ewolucja, 

sukcesja 

K01.01 Zbyt intensywne procesy erozji 

wgłębnej powodujące wcinanie się i obniżenie 

poziomu koryta rzeki, co prowadzi do 

zawężenia strefy regularnego oddziaływania 

wezbranych wód i tym samym do zmniejszenia 

powierzchni terenów nadrzecznych mogących 

być potencjalnie zajmowanych przez siedlisko 

przyrodnicze 

K02 Naturalna sukcesja w kierunku zarośli 

wierzbowych i lasów łęgowych 

Wszystkie stanowiska siedliska 

w obszarze 

2 3240 Zarośla 

wierzby siwej na 

kamieńcach i 

C01.01.02 Usuwanie 

materiału z plaż 

 

- 

C01.01.02 Usuwanie żwiru i kamieni powoduje 

niedobór materiału tworzącego siedlisko 

Wszystkie stanowiska siedliska 

w obszarze 
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żwirowiskach 

górskich 

potoków (Salici-

Myricarietum 

część – z 

przewagą 

wierzby) 

 

D01.03 Parkingi 

samochodowe i 

miejsca postojowe - 

D01.03 W Pcimiu bezpośrednio nad rzeką Rabą 

zlokalizowane są parkingi samochodowe, co 

jest źródłem zanieczyszczeń, ograniczenia 

naturalnej migracji koryta, a także zmniejszenia 

powierzchni potencjalnej siedlisk nadrzecznych 

Odcinek rzeki raby w okolicy 

Pcimia, gdzie potencjalnie może 

się rozwinąć siedlisko 3240 

D01.05 Mosty, 

wiadukty 

E03.01 Pozbywanie się 

odpadów z 

gospodarstw 

domowych 

D01.05 W rejonie mostów naturalna dynamika 

rzeki i odkładania materiału rzecznego jest 

ograniczona 

E03.01 Możliwe pozbywanie się odpadów z 

domów zlokalizowanych w pobliżu rzeki 

D01.05: {254b} 

E03.01: Wszystkie stanowiska 

siedliska w obszarze 

G01.03 Pojazdy 

zmotoryzowane - 

G01.03 W okolicach Lubnia ciężarówki 

regularnie przejeżdżają przez rzekę niszcząc 

koryto 

{52b3}, {1e02}, {2bc0}, 

{b41c}, {6ac6} 

 

H.01.05 Rozproszone 

zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych z 

powodu działalności 

związanej z 

rolnictwem i 

leśnictwem 

- 

H01.05 Okresowe zanieczyszczenia z pół i łąk 

(nawozy, środki ochrony roślin) 

 

Wszystkie stanowiska siedliska 

w obszarze 

 

H.01.08 Rozproszone 

zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych z 

powodu ścieków z 

gospodarstw 

domowych 

- 

H01.08 W obszarze i powyżej niego znajdują 

się gospodarstwa o nieuregulowanej gospodarce 

ściekowej. Skala i wpływ tego oddziaływania są 

trudne do oszacowania 

Wszystkie stanowiska siedliska 

w obszarze 

 

I01 Obce gatunki 

inwazyjne 

 

- 

I01 Obce gatunki inwazyjne rozprzestrzeniają 

się w siedliskach powodując zaburzenia 

bioróżnorodności 

Wszystkie stanowiska siedliska 

w obszarze 

 

I02 Problematyczne 

gatunki rodzime - 

I02 Ekspansja niektórych gatunków, np. 

Tanacetum vulgare 

{6ac6}, {52b3}, {b41c}, 

{1e02}, {2bc0}, {d633}, 

{f203}, {f0c9} 
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J02.03.02 Regulowanie 

koryt rzecznych - 

J02.03.02 Brzegi umocnione narzutem 

kamiennym, co ogranicza naturalną migrację 

koryta rzecznego 

Wszystkie stanowiska siedliska 

w obszarze 

  K01.01 Erozja K02 Ewolucja, 

sukcesja 

K01.01 Zbyt intensywne procesy erozji 

wgłębnej powodujące wcinanie się i obniżenie 

poziomu koryta rzeki, co prowadzi do 

zawężenia strefy regularnego oddziaływania 

wezbranych wód i tym samym do zmniejszenia 

powierzchni terenów nadrzecznych mogących 

być potencjalnie zajmowanych przez siedlisko 

przyrodnicze 

K02 Naturalna sukcesja w kierunku lasów 

łęgowych 

Wszystkie stanowiska siedliska 

w obszarze 

3 3260 Nizinne i 

podgórskie rzeki 

ze zbiorowiskami 

włosieniczników 

(Ranunculion 

fluitantis) 

 

I02 Problematyczne 

gatunki rodzime 

J02.03.02 Regulowanie 

koryt rzecznych 

I02 Ciek intensywnie przekształcany przez 

bobra, budowane przez niego tamy powodują 

podwyższenie stanu wód w części odcinka i 

znaczne spowolnienie przepływu, a także 

zamulenie wody 

J02.03.02 Przyujściowy odcinek Krzywiczanki 

biegnie obok drogi asfaltowej, dlatego możliwe 

są w przyszłości prace regulacyjne mające na 

celu zabezpieczenie drogi 

{271f} 

4 91E0* Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albae, 

Populetum albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

B02.04 Usuwanie 

martwych i 

umierających drzew 

- 

B02.04 Usuwanie drewna z dna lasu Wszystkie stanowiska siedliska 

w obszarze 

C01.01 Wydobywanie 

piasku i żwiru 
- 

C01.01 Pobór żwiru i kamieni, co wiąże się z 

rozjeżdżaniem siedliska  

{5db0}, {14e5}, {66da}, 

{58da}, {6f80} 

D01 Drogi, ścieżki i 

drogi kolejowe 

- 

D01 Ścieżki i drogi dojazdowe do koryta rzeki, 

co jest związane z wjazdem pojazdów 

wydobywających żwir oraz przejeżdżających 

wielokrotnie w ciągu dnia pojazdów 

wielotonowych w okolicach miejscowości 

{5db0}, {14e5}, {66da}, 

{58da}, {6f80} 
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źródliskowe) 

 

Lubień 

D01.03 Parkingi 

samochodowe i 

miejsca postojowe - 

D01.03 W Pcimiu bezpośrednio nad rzeką Rabą 

zlokalizowane są parkingi samochodowe, co 

jest źródłem zanieczyszczeń, ograniczenia 

naturalnej migracji koryta, a także zmniejszenia 

powierzchni potencjalnej siedlisk nadrzecznych 

Odcinek rzeki raby w okolicy 

Pcimia, gdzie potencjalnie 

mogłoby się rozwinąć siedlisko 

91E0 

E03.01 Pozbywanie się 

odpadów z 

gospodarstw 

domowych 

- 

E03.01 W obrębie stwierdzonych dzikich 

wysypisk w lasach łęgowych stwierdzono m. in. 

odpady domowe 

{fc56}, {82f7} 

- 

E06 Inne rodzaje 

aktywności człowieka 

związane z 

urbanizacją, 

przemysłem etc. 

E06 Zabudowa w sąsiedztwie obszaru Natura 

2000 w zasięgu wielkich wód (np. wody 100-

letniej), może prowadzić do realizacji 

inwestycji polegających na zabudowie i 

umocnieniach brzegów rzeki Raby, a tym 

samych do zaburzenia warunków kształtowania 

się siedliska przyrodniczego 

Wszystkie stanowiska siedliska 

w obszarze 

H.01.05 Rozproszone 

zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych z 

powodu działalności 

związanej z 

rolnictwem i 

leśnictwem 

- 

H01.05 Okresowe zanieczyszczenia z pół i łąk 

(nawozy, środki ochrony roślin) 

 

Wszystkie stanowiska siedliska 

w obszarze 

H.01.08 Rozproszone 

zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych z 

powodu ścieków z 

gospodarstw 

domowych 

- 

H01.08 W obszarze i powyżej niego znajdują 

się gospodarstwa o nieuregulowanej gospodarce 

ściekowej. Skala i wpływ tego oddziaływania są 

trudne do oszacowania 

Wszystkie stanowiska siedliska 

w obszarze 
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H05.01 Odpadki i 

odpady stałe - 
H05.01 W kilku miejscach stwierdzono 

występowanie dzikich wysypisk śmieci  

{fc56}, {82f7} 

I01 Obce gatunki 

inwazyjne 

 

I01 Obce gatunki 

inwazyjne 

 

I01 W płatach siedliska występują duże 

liczebności gatunków inwazyjnych, 

szczególnym problemem jest inwazja 

niecierpka gruczołowatego Impatiens 

glandulifera. Możliwa dalsza ekspansja 

gatunków inwazyjnych. 

Wszystkie stanowiska siedliska 

w obszarze, największe 

natężenie problemu w płacie 

{e407} 

 

I02 Problematyczne 

gatunki rodzime  
- 

I02 W runie zauważalna jest nadmierna 

ekspansja jeżyny popielicy Rubus caesius i 

pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica 

Wszystkie stanowiska siedliska 

w obszarze 

J02.03.02 Regulowanie 

koryt rzecznych - 
J02.03.02 Brzegi Raby umocnione na 

większości odcinka narzutem kamiennym 

Wszystkie stanowiska siedliska 

w obszarze 

K01.01 Erozja 

- 

K01.01 Zbyt intensywne procesy erozji 

wgłębnej powodujące wcinanie się i obniżenie 

poziomu koryta rzeki, co prowadzi do 

zawężenia strefy regularnego oddziaływania 

wezbranych wód i tym samym do zmniejszenia 

powierzchni terenów nadrzecznych mogących 

być potencjalnie zajmowanych przez siedlisko 

przyrodnicze 

Wszystkie stanowiska siedliska 

w obszarze 

5 5264 Brzanka 

Barbus 

carpathicus 

C01.01 Wydobywanie 

piasku i żwiru 

E03.01 Pozbywanie się 

odpadów z 

gospodarstw 

domowych 

C01.01 Wydobywanie żwiru powoduje 

niszczenie tarlisk 

E03.01 Odpady z domostw znajdujących się w 

pobliżu rzeki Raby 

 

Wszystkie stanowiska gatunku 

w obszarze 

 

G01.03 Pojazdy 

zmotoryzowane 

F05.04 Kłusownictwo 

 

G01.03 W trakcie badań zaobserwowano 

niezwykle intensywny ruch samochodów 

ciężarowych w miejscowości Lubień 

przejeżdżających przez koryto Raby 

G01.03: {6eb5} 

F05.04: Wszystkie stanowiska 

gatunku w obszarze 
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wielokrotnie w ciągu godziny. 

F05.04 Możliwe kłusowanie ryb, aktualnie nie 

zauważono 

H01.05 Rozproszone 

zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych z 

powodu działalności 

związanej z 

rolnictwem i 

leśnictwem 

G05.07 Niewłaściwie 

realizowane działania 

ochronne lub ich brak 

H01.05 Aktualnie na badanych stanowiskach i 

powyżej nich występują punktowe i okresowe 

zanieczyszczenia z pół i łąk (nawozy, środki 

ochrony roślin). W przyszłości wysoce 

prawdopodobne jest dalsze występowanie tych 

zagrożeń 

G05.07 Brak zapobiegania w przyszłości 

dalszym regulacjom rzeki 

H01.05: Wszystkie stanowiska 

gatunku w obszarze 

G05.07: Wszystkie stanowiska 

gatunku w obszarze 

H01.08 Rozproszone 

zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych z 

powodu ścieków z 

gospodarstw 

domowych 

- 

H01.08 W obszarze i powyżej niego znajdują się 

gospodarstwa o nieuregulowanej gospodarce 

ściekowej. Skala i wpływ tego oddziaływania są 

trudne do oszacowania. Zjawiska te mogą 

występować w przyszłości. 

Wszystkie stanowiska gatunku 

w obszarze 

J02.03.02 Regulowanie 

koryt rzecznych 
- 

J02.03.02 Zmiana charakteru koryta na skutek 

umocnienia brzegów 

Wszystkie stanowiska gatunku 

w obszarze 

K02.03 Eutrofizacja 

- 

K02.03 Przyczyn eutrofizacji jest kilka, oprócz 

oczywistych wymienionych powyżej 

(rolnictwo), jedną z nich jest zwiększenie ilości 

światła docierającego do rzeki oraz wzrost 

temperatury wody wywołane wykonanym w 

przeszłości regulacjami i deforestacją doliny 

rzecznej, również dopływów (J02.03.02) 

Wszystkie stanowiska gatunku 

w obszarze 
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2.4. Cele działań ochronnych 

L.p. Przedmiot ochrony Cel działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia zakładanego 

celu działań ochronnych 

1 3220 Pionierska roślinność na kamieńcach 

górskich potoków   

 

Zachowanie obecnej stuktury siedliska oraz zachowanie lub 

zwiększenie powierzchni siedliska poprzez zachowanie 

optymalnych warunków kształtowania się siedliska 

przyrodniczego (mierzone wskaźnikiem „szerokość 

kamieńców”) 

10 lat  

2 

 

3240 Zarośla wierzby siwej na kamieńcach 

i żwirowiskach górskich potoków (Salici-

Myricarietum część – z przewagą wierzby) 

 

Poprawa wskaźnika „obce gatunki inwazyjne” 2 rok obowiązywania PZO 

Zachowanie obecnej powierzchni siedliska poprzez 

zachowanie optymalnych warunków kształtowania się 

siedliska przyrodniczego 

10 lat 

3 91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe (Salicetum albae, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-

incanae, olsy źródliskowe) 

Poprawa wskaźnika „inwazyjne gatunki obce w podszycie i 

runie” 

2 rok obowiązywania PZO 

Poprawa wskaźnika „inne zniekształcenia” 1 rok obowiązywania PZO 

Poprawa wskaźników „martwe drewno (łączne zasoby)” i 

„martwe drewno leżące lub stojące 

>3 m długości i >50 cm grubości” 

10 lat 

Zachowanie optymalnych warunków kształtowania się 

siedliska przyrodniczego 

10 lat 

4 5264 Brzanka Barbus carpathicus Zachowanie jakości hydromorfologicznej w stanie co 

najmniej niepogorszonym, ograniczenie niepożądanych 

negatywnych oddziaływań na brzankę polegających na 

poborze żwiru z koryta rzeki 

10 lat 
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2.5. Ustalenie działań ochronnych 

 

LP. Przedmiot ochrony Działania ochronne Obszar wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Szacunkowe koszty 

(w tys. zł) 

Dotyczące ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków  

1 3240 Zarośla wierzby 

siwej na kamieńcach i 

żwirowiskach górskich 

potoków (Salici-

Myricarietum część – z 

przewagą wierzby) 

 

91E0* Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 

albae, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

 

Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych 

roślin zielnych w płatach gdzie ekspansja 

jest największa lub występują 

najgroźniejsze gatunki 

 

Pracami należy objąć następujące gatunki 

roślin inwazyjnych: 

Impatiens glandulifera ({dcfa}, {6ac6}, 

{b41c}, {1e02}, {e407}, {fc56}) 

Reyonutria japonica ({6ac6}, {f0c9}) 

Echinocystis lobata ({b41c}) 

Heracleum sosnowskyi ({b41c}) 

Robinia pseudoacacia ({fc56}) 

 

Nie przewiduje się włączenia do działania 

usuwania nawłoci późnej Solidago 

gigantea ze względu na jej sposób 

rozprzestrzeniania i małą skuteczność 

zabiegów w stosunku do tego gatunku. W 

płatach siedliska, w których występuje 

więcej niż dwa gatunki roślin inwazyjnych 

(co daje ocenę U2), jednak ich pokrycie 

jest znikome, nie proponuje się aktualnie 

działań ochronnych ze względu na 

Impatiens glandulifera 

({dcfa}, {6ac6}, 

{b41c}, {1e02}, {e407}, 

{fc56}) 

Reyonutria japonica 

({6ac6}, {f0c9}) 

Echinocystis lobata 

({b41c}) 

Heracleum sosnowskyi 

({b41c}) 

Robinia pseudoacacia 

({fc56}) 

 

RDOŚ Kraków we 

współpracy z zarządcą 

terenu  

Jednorazowe 

przeprowadzenie 

działania: 

150 zł/ ar x 2064 ary 

łącznej powierzchni 

wskazanych płatów 

= 309 600 zł 
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nieopłacalność zabiegu. Należy jednak 

przeprowadzić działanie ochronne na tych 

płatach w przypadku stwierdzenia 

znacznego zwiększenia udziału gatunków 

inwazyjnych podczas zaplanowanego 

monitoringu. 

 

Sposób wykonania: 

- Reynoutria japonica: ścięcie i 

wykarczowanie roślin, wykopanie 

korzeni w całości (głębokość wykopów 

do ok. 1 m); realizacja: VI/VII (przed 

okresem kwitnienia); 

- Robinia pseudoacacia: ścięcie całych 

drzew, 

- Heracleum sosnovskii: 1) wykopywanie 

całych roślin, termin: IV – V; 2) ścinanie 

baldachów z dojrzałych osobników (tuż 

po zawiązaniu nasion), termin: VII 

- Impatiens glandulifera: wyrywanie 

całych roślin - w pełni rozwiniętych 

osobników, tuż przed zawiązaniem 

owoców, termin: VI (zależnie od 

warunków pogodowych - pierwsza lub 

druga połowa tego miesiąca); 

- Echinocystis lobata : wyrywanie lub 

koszenie całych roślin; termin; przed 

okresem kwitnienia i owocowania (kwitnie 

od lipca do sierpnia) 

Usunięte rośliny należy zutylizować poza 

obszarem Natura 2000. 

 

Termin wykonania: pierwszy-drugi rok 
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obowiązywania PZO 

 

2 91E0* Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 

albae, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

 

Usunięcie odpadów/ dzikich wysypisk. 

Kontynuacja działania w przypadku 

stwierdzenia nowych miejsc składowania 

odpadów 

Termin wykonania: pierwszy rok 

obowiązywania PZO 

{fc56}, {82f7} Gmina Pcim (zgodnie 

z ustawą z dnia 13 

września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach) 

 

Nie dotyczy 

3 Pozostawienie martwego drewna w lesie. 

W  drzewostanach  łęgowych  w  wieku  

powyżej  50  lat, średnio docelowo 

powinno być 20 m3/ha  martwego  drewna.  

Należy  uwzględniać  martwe  drzewa  i  

części drzew  leżących  i  stojących  

powyżej  7  cm średnicy  w  cieńszym  

końcu,  nie  wlicza  się pniaków 

Termin: cały okres obowiązywania PZO 

Cała powierzchnia 

siedliska w obszarze 

Właściciele gruntów, 

sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Rekompensata 250 zł/m3 

drewna  

4 3220 Pionierska 

roślinność na 

kamieńcach górskich 

potoków   

 

3240 Zarośla wierzby 

siwej na kamieńcach i 

żwirowiskach górskich 

potoków (Salici-

Myricarietum część – z 

przewagą wierzby) 

 

91E0* Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 

albae, Populetum albae, 

Utrzymanie jakości hydromorfologicznej 

rzek w stanie niepogorszonym. 

Powstrzymanie się przed pracami 

zmieniającymi warunki hydrotechniczne 

koryta. 

Pozostawienie kształtowania koryta 

rzecznego procesom naturalnym. 

Dopuszcza się prowadzenie prac 

hydrotechnicznych (w tym związanych z 

ochroną przeciwpowodziową i 

popowodziowym usuwaniem szkód) 

niezbędnych dla zabezpieczenia 

infrastruktury technicznej (np. drogi, 

mosty, kanalizacja) lub zabudowań 

zlokalizowanych na terenach przyległych 

do cieków – przy zachowaniu zasad dobrej 

Cały odcinek Raby w 

obszarze Natura 2000 

Państwowe 

Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie w 

porozumieniu z 

odpowiednimi 

służbami 

Nie dotyczy 
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Alnenion glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

 

5264 Brzanka Barbus 

carpathicus 

 

praktyki. 

Działanie do wykonania w czasie 

obowiązywania PZO. 

5 

Utrzymanie naturalnego zróżnicowania 

substratu dennego. 

Zachowanie naturalnego zróżnicowania 

substratu dennego (w tym form 

akumulacyjnych: łach, odsypisk) poprzez 

wstrzymanie się od wyznaczania miejsc 

poboru żwiru w ramach powszechnego i 

szczególnego korzystania z wód oraz 

egzekwowanie zakazu nielegalnego poboru 

żwiru z koryt rzek i potoków. 

Działanie do wykonania w całym okresie 

obowiązywania PZO. 

Cały obszar Natura 

2000 

Państwowe 

Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie w 

porozumieniu z 

odpowiednimi 

służbami 

Nie dotyczy 

Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych  

6 3220 Pionierska 

roślinność na 

kamieńcach górskich 

potoków   

 

3240 Zarośla wierzby 

siwej na kamieńcach i 

żwirowiskach górskich 

potoków (Salici-

Myricarietum część – z 

przewagą wierzby) 

 

91E0* Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 

Monitoring siedlisk zgodnie z metodyką 

PMŚ GIOŚ. Wszystkie wymienione w 

ekspertyzie stanowiska. Należy wykonać w 

2021 roku, następnie co trzy lata w czasie 

obowiązywania PZO 

Wszystkie wymienione 

w ekspertyzie 

stanowiska. 

RDOŚ Kraków Jednorazowe 

przeprowadzenie 

działania: 

25 000 zł 



 

115 

 

albae, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

7 3240 Zarośla wierzby 

siwej na kamieńcach i 

żwirowiskach górskich 

potoków (Salici-

Myricarietum część – z 

przewagą wierzby) 

 

91E0* Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 

albae, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

Weryfikacja skuteczności wykonanych 

działań w zakresie usuwania gatunków 

inwazyjnych (punkt 1). W miarę 

możliwości należy połączyć z 

monitoringiem (punkt 6). 

Należy przeprowadzić monitoring zgodnie 

z metodyką PMŚ GIOŚ. 

{dcfa}, {6ac6}, {b41c}, 

{1e02}, {e407}, {fc56}, 

{f0c9} 

 

RDOŚ Kraków W ramach monitoringu 

siedlisk (punkt 6), lub w 

razie braku możliwości 

połączenia zadań: 5000 zł. 

(jednorazowe 

przeprowadzenie 

działania) 

 

8 5264 Brzanka Barbus 

carpathicus 

Zaleca się dalszy monitoring gatunku 

brzanka Barbus carpathicus w obszarze w 

zakresie wszystkich wskaźników zgodnie z 

obowiązującą metodyką PMŚ GIOŚ co trzy 

lata poczynając od roku 2021. 

 

Monitoring należy wykonywać na 

dziesięciu stanowiskach na identycznych 

odcinkach jak stanowiska wyznaczone w 

niniejszym raporcie. 

 

Wszystkie wymienione 

w ekspertyzie 

stanowiska. 

RDOŚ Kraków Jednorazowe 

przeprowadzenie 

działania: 

25 000 zł 

Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony.  
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9 3220 Pionierska 

roślinność na 

kamieńcach górskich 

potoków   

 

3240 Zarośla wierzby 

siwej na kamieńcach i 

żwirowiskach górskich 

potoków (Salici-

Myricarietum część – z 

przewagą wierzby) 

 

3260 Nizinne i 

podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami 

włosieniczników 

(Ranunculion fluitantis) 

 

91E0* Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 

albae, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

 

5264 Brzanka Barbus 

carphathicus 

 

Brak potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy. 

Wykonane w 2018 r. badania dają dobrą 

informację o przedmiotach ochrony w 

obszarze. 

- - - 
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2.6. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

Brak potrzeby sporządzenia planu ochrony. Plan Zadań Ochronnych będzie odpowiednim dokumentem dla obszaru Natura 2000 Raba z Mszanką. Okres 

obowiązywania Planu Zadań Ochronnych (10 lat) jest wystarczający dla wdrożenia działań ochronnych. Brak przesłanek sugerujących potrzebę opracowania 

planu ochrony. Plan Zadań Ochronnych pozwoli na wprowadzenie zaplanowanych działań ochronnych w odpowiednim trybie. Siedliska występujące w 

obszarze są związane z wodami płynącymi, a więc silnie reagują na wszelkie zmiany. Konieczne jest regularne monitorowanie przedmiotów ochrony i w razie 

potrzeby proponowanie dalszych działań ochronnych. Zaproponowano zmianę granic obszaru.  

 

2.7. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

2.7.1. Projekt zmiany SDF 

L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

1 Pkt. 1.3. Nazwa obszaru: 

Raba z Mszanką  

Pkt. 1.3. Nazwa obszaru: Raba z 

Krzywiczanką 

Nazwa obszaru zawarta w aktualnie obowiązującym SDF nie odzwierciedla 

rzeczywistych granic obszaru. Rzeka Mszanka nie wchodzi w obręb 

obszaru, z kolei w granicach zlokalizowana jest część potoku 

Krzywiczanka. 

2 Pkt. 2.2 Powierzchnia 

obszaru: 249.27 ha 

Pkt. 2.2 Powierzchnia obszaru: 

269.39 ha 

Powierzchnia obszaru została zwiększona w wyniku dostosowania granic 

do zasięgu siedlisk, stref zalewowych i ukształtowania terenu oraz 

przebiegu koryta, a także działek ewidencyjnych i zagospodarowania terenu 

3 Brak siedliska 3220 Pionierska roślinność na 

kamieńcach górskich potoków   

 

Tab. 3.1 

Pokrycie – 4.99  

Jakosc danych - G 

Reprezentatywność – B 

Powierzchnia względna – C 

Stan zachowania – B 

Ocena ogólna - B 

 

Stwierdzono 13 płatów siedliska w obszarze. Ogólnie siedlisko oceniono na 

B. 

 

Reprezentatywność jest dobra (B), siedlisko jest typowo wykształcone. 

 

Powierzchnia wynosi 4.99 ha, co stanowi <2% krajowych zasobów, dlatego 

powierzchnia względna została oceniona na C. 

 

Stan zachowania jest dobry (B). Struktura jest dobrze zachowana (II), a 

zachowanie funkcji ma dobre perspektywy (II). Możliwości odtworzenia 

łatwe (I) przy zapewnieniu braku ingerencji w koryto rzeczne. 

4 3240 Zarośla wierzby siwej 

na kamieńcach i 

3240 Zarośla wierzby siwej na 

kamieńcach i żwirowiskach górskich 

Stwierdzono 13 płatów siedliska w obszarze. Ogólnie siedlisko oceniono na 

C. 
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żwirowiskach górskich 

potoków (Salici-

Myricarietum część – z 

przewagą wierzby) 

 

Tab. 3.1 

Pokrycie – 0.25 

Jakosc danych - M 

Reprezentatywność – D 

 

 

potoków (Salici-Myricarietum część 

– z przewagą wierzby) 

 

Tab. 3.1 

Pokrycie – 19.09 

Jakosc danych - G 

Reprezentatywność – C 

Powierzchnia względna – C 

Stan zachowania – B 

Ocena ogólna - C 

 

 

Reprezentatywność jest znacząca (C), siedlisko jest w większości typowo 

wykształcone. 

 

Powierzchnia wynosi 19.09 ha, co stanowi <2% krajowych zasobów, 

dlatego powierzchnia względna została oceniona na C. 

 

Stan zachowania jest dobry (B). Struktura jest dobrze zachowana (II), a 

zachowanie funkcji ma dobre perspektywy (II). Możliwości odtworzenia 

łatwe (I) przy zapewnieniu braku ingerencji w koryto rzeczne. 

5 Brak siedliska 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami włosieniczników 

(Ranunculion fluitantis) 

 

Tab. 3.1 

Pokrycie – 0.22 

Jakosc danych - G 

Reprezentatywność – D 

 

Siedlisko stwierdzono na jednym odcinku rzeki Krzywiczanka, w rejonie 

ujścia rzeki do Raby. 

 

Reprezentatywność jest nieznacząca (D). Powierzchnia siedliska jest bardzo 

mała (ok. 0.22 ha), ponadto, zbudowane jest tylko przez dwa gatunki 

charakterystyczne, a możliwość jego przetrwania w przyszłości wątpliwa ze 

względu na bobry intensywnie przekształcające rzekę.  

6 Brak siedliska 91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe (Salicetum 

albae, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 

 

Tab. 3.1 

Pokrycie – 60.58 

Jakosc danych - G 

Reprezentatywność – C 

Powierzchnia względna – C 

Stan zachowania – C 

Ocena ogólna - C 

 

Stwierdzono 14 płatów siedliska w obszarze. Ogólnie siedlisko oceniono na 

C. 

 

Reprezentatywność jest znacząca (C), siedlisko jest w większości typowo 

wykształcone. 

 

Powierzchnia wynosi 60.58 ha, co stanowi <2% krajowych zasobów, 

dlatego powierzchnia względna została oceniona na C. 

 

Stan zachowania jest średni (C). Struktura jest średnio zachowana (III), 

zachowanie funkcji ma średnie perspektywy (III). Główną przyczyną oceny 

stanu zachowania jest duży udział gatunków inwazyjnych, a przez to 

zaburzona struktura gatunkowa.  
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7 5094 Brzanka Barbus 

peloponnesius 

 

Tab. 3.2 

Typ – p 

Kategoria – C 

Jakość danych - M 

 

Populacja – C 

Stan zachowania – B 

Izolacja - B 

Ocena ogólna – C 

 

5264 Brzanka Barbus carpathicus 

 

Tab. 3.2 

Typ – p 

Kategoria – C 

Jakość danych - G 

 

Populacja – C 

Stan zachowania – B 

Izolacja - B 

Ocena ogólna – B 

Stwierdzono gatunek na wszystkich badanych na rzece Raba i na dwóch 

spośród trzech badanych stanowisk na Krzywiczance. Ogólnie zachowanie 

gatunku w obszarze oceniono na B. 

 

Populacja: C. Populacja gatunku w obszarze szacowana na kilka do 

kilkanaście tysięcy osobników stanowi mniej niż 2% populacji krajowej. 

 

Stan zachowania: B, dobry. Cechy siedliska gatunku są dobrze zachowane 

(II), możliwości odtworzenia są łatwe. Wielkość siedliska jest 

wystarczająco duża dla długoterminowego przetrwania gatunku a jakość 

dobra. Baza pokarmowa jest duża, stopień antropopresji nie zaburza w 

istotnym stopniu kluczowych parametrów populacji, a warunki siedliskowe 

odpowiednie dla gatunku.  

Izolacja: B. Populacja jest izolowana w nieznacznym stopniu i znajduje się 

blisko północnej granicy zasięgu występowania w zlewni. 

 

 

8 1163 Głowacz białopłetwy 

Cottus microstomus 

 

Tab. 3.2 

Typ – p 

Kategoria – R 

Jakość danych - M 

 

Populacja – C 

Stan zachowania – C 

Izolacja - C 

Ocena ogólna – C 

 

Proponuje się wykreślenie gatunku z 

SDF 

Podczas badań przeprowadzonych w 2018 roku nie stwierdzono 

występowania głowacza białopłetwego w obszarze. Brak 

udokumentowanych danych o występowaniu gatunku w obszarze od 

przynajmniej 20 lat mimo tego, że teren był kilkukrotnie dokładnie badany. 

Gatunek uznaje się za już niewystępujący w obszarze np. jeżeli nie 

odnotowano jego obecności w ciągu dłuższego czasu. Długość tego okresu 

zależy od gatunku – w przypadku gatunków, których obserwacje uznaje się 

za łatwe brak stwierdzenia przez kilka lat może świadczyć o ich zaniku. 

Bezsprzecznie zasadnym jest wykreślenie gatunku z listy przedmiotów 

ochrony. 

 

9 1096 Minóg strumieniowy 

Lampetra planeri  

 

Proponuje się wykreślenie gatunku z 

SDF 

Podczas badań przeprowadzonych w 2018 roku nie stwierdzono 

występowania minoga strumieniowego w obszarze. Brak 

udokumentowanych danych o występowaniu gatunku w obszarze od 
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Tab. 3.2 

Typ – p 

Kategoria – V 

Jakość danych - M 

 

Populacja – C 

Stan zachowania – C 

Izolacja - C 

Ocena ogólna – C 

 

przynajmniej 20 lat mimo tego, że teren był kilkukrotnie dokładnie badany. 

Gatunek uznaje się za już niewystępujący w obszarze np. jeżeli nie 

odnotowano jego obecności w ciągu dłuższego czasu. Długość tego okresu 

zależy od gatunku – w przypadku gatunków, których obserwacje uznaje się 

za łatwe brak stwierdzenia przez kilka lat może świadczyć o ich zaniku. 

Bezsprzecznie zasadnym jest wykreślenie gatunku z listy przedmiotów 

ochrony. 

 

 

10 Rozdz. 4.1 Ogólna 

charakterystyka obszaru 

Zmiany wg załączonego projektu 

SDF 

Uaktualniono dane dotyczące obszaru. W SDF granice obszaru były błednie 

opisane. 

11 Rozdz. 4.2 Jakość i znaczenie Zmiany wg załączonego projektu 

SDF 

Uaktualniono dane dotyczące przedmiotów ochrony występujących w 

obszarze na podstawie przeprowadzonych w 2018 roku badań terenowych 

12 Rozdz. 4.3 Zagrożenia, presje 

i działania mające wpływ na 

obszar 

Zmiany wg załączonego projektu 

SDF 

Uaktualniono występujące w obszarze zagrożenia na podstawie 

przeprowadzonych w 2018 roku badań terenowych 

2.7.2. Projekt zmiany granicy obszaru 

 
Proponowany przebieg granicy na tle 

istniejących granic obszaru 
Uzasadnienie do zmiany Przedmioty ochrony 

Plik PDF mapy (zał. nr 3) i wektorowa 

warstwa informacyjna GIS (zał. nr 4) 

Niewielkie zmiany granic zostały wprowadzone w celu 

aktualizacji w związku z naturalną, niewielką zmianą koryta 

rzeki. W wyniku zmian granic obszar bardzo nieznacznie 

zwiększy swoją powierzchnię i obejmie skrajne płaty siedlisk 

3240 i 91E0, które znajdowały się częściowo poza obszarem 

3240, 91E0 
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2.9. Spis załączników 

 

1) Opis granic obszaru 

2) SDF obszaru 

3) Mapa zmienionych granic obszaru 

4) Zmienione granice obszaru w formacie .shp 

5) Karty obserwacji siedlisk i gatunków 

6) Protokoły połowu ryb 

7) Projekt nowego SDF 

8) Mapy  

9) Dokumentacja fotograficzna 

10)  Trasy przejść 

11)  Cyfrowe warstwy informacyjne 


