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Załącznik nr 3 do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie 

z dnia ........................................2019 r. 

 

Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i ich 

siedlisk będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 

 

 

L.p. 
Przedmiot ochrony obszaru Natura 

2000 
Zagrożenia Opis zagrożenia 

1. 3220 Pionierska roślinność na 

kamieńcach górskich potoków 

Zagrożenia istniejące 

C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru Usuwanie żwiru i kamieni powoduje niedobór materiału tworzącego 

siedlisko. 

D01.03 Parkingi samochodowe i 

miejsca postojowe 

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. 

D01.05 Mosty, wiadukty W rejonie mostów naturalna dynamika rzeki i odkładania materiału 

rzecznego jest ograniczona. 

G01 Sport, rekreacja Rekreacja miejscowej ludności, wypoczywanie na kamieńcach powoduje 

niszczenie pionierskiej roślinności, jak i samych kamieńców. 

G01.03 Pojazdy zmotoryzowane W okolicach Lubnia ciężarówki regularnie przejeżdżają przez rzekę 

niszcząc koryto. 

G05.01 Wydeptywanie, nadmierne 

użytkowanie 

Wydeptywanie kamieńców związane z rekreacją miejscowej ludności. 

H.01.05 Rozproszone 

zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych z powodu 

działalności związanej z rolnictwem i 

leśnictwem 

Okresowe zanieczyszczenia z pól i łąk (nawozy, środki ochrony roślin). 

H.01.08 Rozproszone 

zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych z powodu ścieków 

z gospodarstw domowych 

W obszarze i powyżej niego znajdują się gospodarstwa o nieuregulowanej 

gospodarce ściekowej. Skala i wpływ tego oddziaływania są trudne do 

oszacowania. 
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I01 Obce gatunki inwazyjne Obce gatunki inwazyjne rozprzestrzeniają się w siedliskach powodując 

zaburzenia bioróżnorodności. 

J02.03.02 Regulowanie koryt 

rzecznych 

Brzegi umocnione narzutem kamiennym, co ogranicza naturalną migrację 

koryta rzecznego. 

K01.01 Erozja 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. 

Zagrożenia potencjalne 

E03.01 Pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych 

Możliwe pozbywanie się odpadów z domów zlokalizowanych w pobliżu 

rzeki. 

E06 Inne rodzaje aktywności 

człowieka związane z urbanizacją, 

przemysłem etc. 

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. 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie - ogólnie 

Podnoszenie rzędnej terenu, zasypywanie terenów zalewowych może 

prowadzić do intensyfikacji procesów erozji wgłębnej, zawężenia strefy 

regularnego oddziaływania wezbranych wód i tym samym do zmniejszenia 

powierzchni terenów nadrzecznych mogących być potencjalnie 

zajmowanych przez siedlisko przyrodnicze. 

J02.12.02. Tamy i ochrona 

przeciwpowodziowa w śródlądowych 

systemach wodnych 

Ewentualna budowa zbiorników wodnych na Rabie lub jej dopływach. 

przyczyni się do przerwania ciągłości transportu rumowiska wleczonego 

oraz ograniczenia okresowych zalewów, które warunkują trwałość 

siedliska. 

K02 Ewolucja, sukcesja Naturalna sukcesja w kierunku zarośli wierzbowych i lasów łęgowych. 

2. 3240 Zarośla wierzby siwej na 

kamieńcach i żwirowiskach górskich 

potoków (Salici Myricarietum, część - 

z przewagą wierzby) 

Zagrożenia istniejące 

C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru Usuwanie żwiru i kamieni powoduje niedobór materiału tworzącego 

siedlisko. 

D01.03 Parkingi samochodowe i 

miejsca postojowe 

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. 
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D01.05 Mosty, wiadukty W rejonie mostów naturalna dynamika rzeki i odkładania materiału 

rzecznego jest ograniczona. 

G01 Sport, rekreacja Rekreacja miejscowej ludności, wypoczywanie na kamieńcach powoduje 

niszczenie pionierskiej roślinności, jak i samych kamieńców. 

G01.03 Pojazdy zmotoryzowane W okolicach Lubnia ciężarówki regularnie przejeżdżają przez rzekę 

niszcząc koryto. 

G05.01 Wydeptywanie, nadmierne 

użytkowanie 

Wydeptywanie kamieńców związane z rekreacją miejscowej ludności. 

H.01.05 Rozproszone 

zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych z powodu 

działalności związanej z rolnictwem i 

leśnictwem 

Okresowe zanieczyszczenia z pól i łąk (nawozy, środki ochrony roślin). 

H.01.08 Rozproszone 

zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych z powodu ścieków 

z gospodarstw domowych 

W obszarze i powyżej niego znajdują się gospodarstwa o nieuregulowanej 

gospodarce ściekowej. Skala i wpływ tego oddziaływania są trudne do 

oszacowania. 

I01 Obce gatunki inwazyjne Obce gatunki inwazyjne rozprzestrzeniają się w siedliskach powodując 

zaburzenia bioróżnorodności. 

I02 Problematyczne gatunki rodzime Ekspansja niektórych gatunków, np. wrotycz pospolity Tanacetum 

vulgare. 

J02.03.02 Regulowanie koryt 

rzecznych 

Brzegi umocnione narzutem kamiennym, co ogranicza naturalną migrację 

koryta rzecznego. 

K01.01 Erozja 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. 

Zagrożenia potencjalne 

E03.01 Pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych 

Możliwe pozbywanie się odpadów z domów zlokalizowanych w pobliżu 

rzeki. 

E06 Inne rodzaje aktywności 

człowieka związane z urbanizacją, 

przemysłem etc. 

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 
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samych do zaburzenia warunków kształtowania się siedliska 

przyrodniczego. 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie - ogólnie 

Podnoszenie rzędnej terenu, zasypywanie terenów zalewowych może 

prowadzić do intensyfikacji procesów erozji wgłębnej, zawężenia strefy 

regularnego oddziaływania wezbranych wód i tym samym do 

zmniejszenia powierzchni terenów nadrzecznych mogących być 

potencjalnie zajmowanych przez siedlisko przyrodnicze. 

J02.12.02. Tamy i ochrona 

przeciwpowodziowa w śródlądowych 

systemach wodnych 

Ewentualna budowa zbiorników wodnych na Rabie lub jej dopływach. 

przyczyni się do przerwania ciągłości transportu rumowiska wleczonego 

oraz ograniczenia okresowych zalewów, które warunkują trwałość 

siedliska. 

K02 Ewolucja, sukcesja Naturalna sukcesja w kierunku zarośli wierzbowych i lasów łęgowych. 

3. *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe (Salicetum 

albofragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae) i olsy 

źródliskowe 

Zagrożenia istniejące 

B02.04 Usuwanie martwych i 

umierających drzew 

Usuwanie drewna z dna lasu. 

C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru Pobór żwiru i kamieni, co wiąże się z rozjeżdżaniem siedliska. 

D01 Drogi, ścieżki i drogi kolejowe 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 Lubień. 

D01.03 Parkingi samochodowe i 

miejsca postojowe 

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. 

E03.01 Pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych 

W obrębie stwierdzonych dzikich wysypisk w lasach łęgowych 

stwierdzono m. in. odpady domowe. 

H.01.05 Rozproszone 

zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych z powodu 

działalności związanej z rolnictwem i 

leśnictwem 

Okresowe zanieczyszczenia z pół i łąk (nawozy, środki ochrony roślin). 



 

20 
 

H.01.08 Rozproszone 

zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych z powodu ścieków 

z gospodarstw domowych 

W obszarze i powyżej niego znajdują się gospodarstwa o nieuregulowanej 

gospodarce ściekowej. Skala i wpływ tego oddziaływania są trudne do 

oszacowania. 

H05.01 Odpadki i odpady stałe W kilku miejscach stwierdzono występowanie dzikich wysypisk śmieci . 

I01 Obce gatunki inwazyjne W płatach siedliska występują duże liczebności gatunków inwazyjnych, 

szczególnym problemem jest inwazja niecierpka gruczołowatego 

Impatiens glandulifera. Możliwa dalsza ekspansja gatunków inwazyjnych. 

I02 Problematyczne gatunki rodzime  W runie zauważalna jest nadmierna ekspansja jeżyny popielicy Rubus 

caesius i pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica. 

J02.03.02 Regulowanie koryt 

rzecznych 

Brzegi Raby umocnione na większości odcinka narzutem kamiennym. 

K01.01 Erozja 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. 

Zagrożenia potencjalne 

E06 Inne rodzaje aktywności 

człowieka związane z urbanizacją, 

przemysłem etc. 

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. 

J02.12.02. Tamy i ochrona 

przeciwpowodziowa w śródlądowych 

systemach wodnych 

Ewentualna budowa zbiorników wodnych na Rabie lub jej dopływach. 

przyczyni się do przerwania ciągłości transportu rumowiska wleczonego 

oraz ograniczenia okresowych zalewów, które warunkują trwałość 

siedliska. 

4. 1096 minóg strumieniowy (Lampetra 

planeri) 

Nie określono zagrożeń ze względu na brak przedmiotu ochrony. 

5. 

  
1138 brzanka (Barbus meridionalis) 

[=5264 brzanka (Barbus carpathicus)] 

Zagrożenia istniejące 

C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru Wydobywanie żwiru z koryt cieków powoduje niszczenie tarlisk. 
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G01.03 Pojazdy zmotoryzowane Zaobserwowano niezwykle intensywny ruch samochodów ciężarowych w 

miejscowości Lubień przejeżdżających przez koryto Raby wielokrotnie w 

ciągu godziny. 

H01.08 Rozproszone 

zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych z powodu ścieków 

z gospodarstw domowych 

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. 

J02.03.02 Regulowanie koryt 

rzecznych 

Zmiana charakteru koryta na skutek umocnienia brzegów. 

K02.03 Eutrofizacja 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 odlesieniem doliny rzecznej, 

również dopływów . 

Zagrożenia potencjalne 

E03.01 Pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych 

Odpady z domostw znajdujących się w pobliżu rzeki Raby. 

F05.04 Kłusownictwo Możliwe kłusowanie ryb, aktualnie nie zauważono. 

G05.07 Niewłaściwie realizowane 

działania ochronne lub ich brak 

Brak zapobiegania w przyszłości dalszym regulacjom rzeki. 

J02.12.02. Tamy i ochrona 

przeciwpowodziowa w śródlądowych 

systemach wodnych 

Ewentualna budowa zbiorników wodnych na Rabie lub jej dopływach. 

przyczyni do przerwanie ciągłości cieku dla migracji brzanki oraz 

zniszczenie siedlisk gatunku. 

6. 1163 głowacz białopłetwy (Cottus 

gobio) [=5320 głowacz szczupły 

(Cottus microstomus)] 

Nie określono zagrożeń ze względu na brak przedmiotu ochrony. 

 
Wyjaśnienia: 

Symbol * oznacza siedliska przyrodnicze i gatunki o znaczeniu priorytetowym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako 

obszary Natura 2000 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1713). 
 


