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1. Etap wstępny pracy nad Planem 

1.1. Informacje ogólne 
Nazwa obszaru Dolna Soła 
Kod obszaru PLH120083 
Opis granic obszaru Listę współrzędnych punktów załamania granicy przedstawiono w załączniku 1 
SDF Obowiązujący SDF [link]; Projekt weryfikacji SDF przedstawiono w załączniku 2 

Położenie 

województwo śląskie: 
— powiat bielski; gmina Wilamowice 
województwo małopolskie 
— powiat oświęcimski; gminy: Oświęcim, Brzeszcze, Kęty 

Powierzchnia obszaru (w ha) 501,0 

Status prawny 

Status prawny na dzień 15 listopada 2012: „obszar mający znaczenie dla Wspólnoty” (definicja, p. art. 5 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz.U. z 2013 r. poz. 627]). Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji z dnia  10  stycznia  
2011  r.  w  sprawie  przyjęcia  na  mocy  dyrektywy  Rady  92/43/EWG  czwartego  zaktualizowanego  wykazu terenów  
mających  znaczenie  dla  Wspólnoty  składających  się  na  kontynentalny  region biogeograficzny (notyfikowana  jako  
dokument  nr  C(2010)  9669) (2011/64/UE). [Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 33 z 08.02.2011, s. 146-411] 

Termin przystąpienia do 
sporządzenia Planu 

11-06-2011 

Termin zatwierdzenia Planu PZO dla obszaru nie został jeszcze zatwierdzony 

Koordynator Planu 
Paweł Nejfeld,  
pawelnejfeld@interia.pl,  
Tel: +48334881447, +48604968957 

Planista Regionalny 
Małgorzata Michna,  
malgorzata.michna@rdos.krakow.pl ,  
+48126198146, +48509900726 

Sprawujący nadzór 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie 
Regionalna  Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie,  
ul. Pl. Na Stawach 3, 30-107 Kraków 
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1.2 Ustalenie terenu objętego Planem 

 
1 2 3 4 5 

L.p. 

Nazwa krajowej formy ochrony przyrody  
lub nadleśnictwa, pokrywającej/go się z 

obszarem, która/e może powodować 
wyłączenie części terenu ze sporządzania 

Planu 

Dokument planistyczny 
Uzasadnienie wyłączenia części 

terenu ze sporządzania PZO 

Powierzchnia krajowej 
formy ochrony przyrody 

lub nadleśnictwa 
pokrywaj ąca się z 

obszarem [ha] 

1 
Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 

2000 PLB120004 Dolina Dolnej Soły 
Brak (opracowywany jest plan zadań 

ochronnych) 

Nie zachodzą przesłanki określone w 
art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 

przyrody tj. możliwość odstąpienia 
od sporządzenia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 
lub jego części 

501,0 ha 

 
Teren objęty PZO: obszar o znaczeniu dla Wspólnoty Dolna Soła PLH120083 o powierzchni 501,0 ha 
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1.3. Mapa obszaru Natura 20001 

 
                                                 
1 W rozdziale przedstawiono mapę poglądową obszaru. Załącznik nr 3 zawiera szczegółowe mapy rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych w obszarze oraz mapę 
przedstawiającą proponowaną korektę granic 
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1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 

 
Celem opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu 

przedmiotów ochrony, który to obowiązek wynika z art. 6(1) dyrektywy siedliskowej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 
r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – Dz. U. UE. L 206 z 22.7.1992 z późn.zm.). 
 

Obszar Natura 2000 Dolna Soła PLH120083 obejmuje rzekę Sołę na odcinku od mostu drogowego na trasie Kęty – Harszówki Dolne do 
przekroju w rejonie skrzyżowania ulic Kolbego i Legionów w Oświęcimiu (tj. do km 5+400 do km 24+000). W jej skład wchodzi fragment 
doliny Soły, obejmujący koryto rzeki wraz z pasem zarośli i lasów łęgowych. Dolina Soły ma tu charakter naturalnej podgórskiej rzeki, 
z szerokim kamienistym korytem. 
 
Przedmioty ochrony2: 
 
Siedliska przyrodnicze: 
 
— 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 
— 3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków; 
— 3270 Zalewane muliste brzegi rzek 
— 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium); 
— 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris); 
— 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe). 
 
Zwierzęta: 
 
— 1130 Boleń Aspius aspius, 
— 1163 Głowacz białopłetwy Cottus gobio3, 
— 1138 Brzanka Barbus meridionalis4. 
                                                 
2 Nazewnictwo wg rozporządzenia 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 (Dz.U. z 2010 r.  Nr 77, poz. 510) 
3 Po ostatniej rewizji taksonomicznej (Freyhof  i in. 2005), gatunek określany do niedawna w Polsce jako Cottus gobio nosi teraz nazwę  Cottus microstomus (kod. 5320) 
4 W standardowym formularzu danych z 2009 roku pod kodem i nazwą „2503 Barbus peloponnesius”. Wg aktualnej wiedzy (Kotlík i in. 2002) karpackie dopływy  górnej 
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Triturus cristatus, 
Bombina bombina, 

Ponadto w standardowym formularzu danych (2009.03) wymienia się siedlisko przyrodnicze 3240 Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i 
Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby), z oceną stopnia reprezentatywności D (nieznacząca, a więc 
przedmiotu ochrony w przedmiotowym obszarze). 

Potrzeba przygotowania planów zadań ochronnych wynika z art. 6(1) i 6(2) dyrektywy siedliskowej oraz art. 3(2)i 4(4) dyrektywy 
ązek, na wszystkie organy państwa polskiego i podmioty działające w jego imieniu, unikania wszelkiego 

pogorszenia stanu przedmiotów ochrony Natura 2000 i podjęcia działań „odpowiednich do potrzeb ekologicznych” przedmiotów 
cych zachowaniu lub odtworzeniu właściwego stanu przedmiotów ochrony. Obowiązek sporządzenia projektu planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 wynika również z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 

obszaru Natura 2000 jest aktem prawa miejscowego, ustanawianym w formie zarządzenia przez regionalnego 
rodowiska. Tryb sporządzania i zmiany tego planu, a także zakres prac koniecznych do jego sporządzenia reguluje 

rodowiska z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 
2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186 z późn. zm.). 

 ochronnych sporządza się na okres 10 lat, jednak może on zostać zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony siedlisk 
ślin i zwierząt i ich siedlisk, dla ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000. 

la sprawnej i skutecznej organizacji ochrony obszaru Natura 2000 konieczne jest, aby w proces planistyczny włączyły się podmioty, 
żowane w gospodarowanie i zarządzanie zasobami przyrodniczymi obszaru. W tym celu wykonawca dokumentacji 

, Pracownia Ekspertyz Środowiskowych „DENDRUS” Paweł Nejfeld, w trakcie prac nad przygotowaniem 
, w porozumieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie, spotkania warsztatowe z udziałem 

przedstawicieli zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla 
których wyznaczono obszar Natura 2000. 

 zgłaszania uwag i wniosków, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
130, poz. 1450 ze zm.), do materiałów zgromadzonych podczas prac nad sporządzaniem projektu planu zadań ochronnych.  
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1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 

1.5.1. Zestawienie tabelaryczne informacji o przedmiotach ochrony obszaru Dolna Soła PLH060083 
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Opinia dot. wpisu 

S1  3150 

Starorzecza i naturalne 
eutroficzne zbiorniki 

wodne ze zbiorowiskami z 
Nympheion, Potamion 

Natural eutrophic lakes with 
Magnopotamion or 

Hydrocharition - type 
vegetation 

0,5    A B C C 

Drobne zbiorniki wodne leżące w bliskiej odległości 
od koryta Soły w granicach obszaru charakteryzują 

się zwykle znikomą reprezentatywnością. Tylko 
kilka tego typu obiektów można potraktować jako 
siedlisko przyrodnicze 3150. Większość drobnych 

zbiorników wodnych w sąsiedztwie koryta Soły ma 
istotne znaczenie z punktu widzenia ochrony 

płazów, stanowiących przedmiot ochrony (1166, 
1188) i zostanie potraktowana, jako ich siedliska. 

Wskazana jest korekta granic obszaru, celem 
włączenia lepiej zachowanych starorzeczy do 

obszaru (p. rozdz. 10). W projekcie weryfikacji SDF 
(rozdz. 10) znajdą się zweryfikowane informacje o 
powierzchni siedliska w obszarze, w aktualnych 

granicach oraz o znaczeniu obszaru dla przedmiotu 
ochrony (% pokrycia – 0,04, stopień 

reprezentatywności – C, ocena stanu zachowania – 
C, wzgledna powierzchnia – C, ocena ogólna - C) 
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S2 3220 
Pionierska roślinność na 

kamieńcach górskich 
potoków 

Alpine rivers and the 
herbaceous vegetation along 

their banks 
0,01    C C C C 

Podniesiono rangę siedliska w obszarze. Siedlisko 
bardzo dobrze wykształcone na niektórych 

odcinkach rzeki. W projekcie weryfikacji SDF 
(rozdz. 10) znajdą się zweryfikowane informacje o 
powierzchni siedliska w obszarze, w aktualnych 

granicach oraz o znaczeniu obszaru dla przedmiotu 
ochrony (% pokrycia – 12,10, stopień 

reprezentatywności – A, ocena stanu zachowania – 
A, wzgledna powierzchnia – B, ocena ogólna - A) 

— 3240 

Zarośla wierzby siwej na 
kamieńcach i 

żwirowiskach górskich 
potoków (Salici-

Myricarietum część - z 
przewagą wierzby) 

Alpine rivers and their 
ligneous vegetation with 

Salix elaeagnos 
0,00    D — — — 

Gatunek siedliskotwórczy — wierzba siwa Salix 
eleagnos występuje powszechnie w granicach 

obszaru. Jednak jego udział w zbiorowiskach wierzb 
nadrzecznych jest akcesoryczny, w związku z czym 
uznano, że siedlisko przyrodnicze nie występuje w 
obszarze. W projekcie weryfikacji SDF (rozdz. 10) 
siedlisko przyrodnicze nie zostanie wpisane do listy 

przedmiotów ochrony 
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S3 3270 
Zalewane muliste brzegi 

rzek 

Rivers with muddy banks 
with Chenopodion rubri p.p. 

and Bidention p.p. 
vegetation 

0,30    B B C B 

 
Uznano, że stopień reprezentatywności siedliska 

przyrodniczego w obszarze jest znikomy (niewielkie 
płaty zbiorowisk reprezentatywnych dla siedliska 
przyrodniczego rozwijają się w miejscach gdzie 

odsłonięte po wezbraniach wód podłoże jest 
drobnoziarniste, w kompleksie z  płatami siedliska 

przyrodniczego 3220). W projekcie weryfikacji SDF 
(rozdz. 10) siedlisko przyrodnicze zostanie wpisane 

do listy przedmiotów ochrony z oceną 
reprezentatywności D. 

S4 6430 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

Hydrophilous tall herb 
fringe communities of 

plains and of the montane to 
alpine levels 

3,00    B C C C 

Badania terenowe, dzięki którym uzyskano 
informacje o aktualnym stanie siedliska 

przyrodniczego w obszarze, potwierdziły 
prawidłowość dotychczasowych ocen (kol. 9-12). W 

projekcie weryfikacji SDF (rozdz. 10) znajdą się 
zweryfikowane informacje o powierzchni siedliska 
w obszarze, w aktualnych granicach (% pokrycia – 

2,05) 
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— 6510 

Niżowe i górskie świeże 
łąki użytkowane 

ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris) 

Lowland hay meadows 
(Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 
8,00    B C C C 

W aktualnych granicach obszaru znajdują się tylko 
2 płaty łąki świeżej. Zaproponowana korekta granic 
uwzględnia włączenie do obszaru względnie dobrze 

zachowanych płatów siedliska przyrodniczego. 
Przeprowadzone badania terenowe wykazały, że w 

aktualnych granicach obszaru siedlisko stanowi 
tylko 0,21% obszaru. W związku z tym proponuje 
się zmianę oceny stopnia reprezentatywności na D. 

Po przeprowadzonej korekcie granic siedlisko 
przyrodnicze uzyskałoby oceny: C/ C/ C/ C (Stopień 
reprezentatywności/ Względna powierzchnia/ Stan 

zachowania/ Ocena ogólna) 
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S5 91E0 

Łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 
albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-
incanae, olsy źródliskowe) 

Alluvial forests with Alnus 
glutinosa and Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion 

albae) 

45,00    C C C C 

Siedlisko przyrodnicze reprezentowane jest w 
obszarze przez podtyp 91E0-1 — łęg wierzbowy 

Salicetum albae, z nawiązaniami do podtypu  91E0-
6 Nadrzeczna olszyna górska Alnetum incanae. W 
części rysunkowej (załącznik 3)  nie uwzględniono 
młodocianych postaci siedliska reprezentowanych 

przez fitocenozy zespołu Salicetum triandro-
viminalis (zgodnie z podejściem Matuszkiewicza i 
in. 2012 oraz definicją siedliska przyrodniczego w 
Interpretation manual… 2007). Przeprowadzone 

badania terenowe wykazały, że w aktualnych 
granicach obszaru siedlisko stanowi 23,39% 

obszaru. Charakter siedliska w obszarze wymaga 
zmiany ocen znaczenia obszaru dla ochrony 

siedliska na: A/ C/ C/ B (Stopień 
reprezentatywności/ Względna powierzchnia/ Stan 

zachowania/ Ocena ogólna) 
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pS6 91F0 
Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe 
(Ficario-Ulmetum) 

Riparian mixed forests of 
Quercus robur, Ulmus laevis 
and Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior or Fraxinus 
angustifolia, along the great 
rivers (Ulmenion minoris) 

4,01    C C C C 

Zespół Ficario-Ulmetum, stanowiący 
fitosocjologiczny identyfikator siedliska 

przyrodniczego 91F0 nie był dotychczas wyróżniany 
w granicach obszaru, choć informacje na temat 

rozpowszechnienia i udziału  gatunków 
diagnostycznych dla siedliska oraz analiza tabel 
fitosocjologicznych w opracowaniach Żarnowca 
(1996), Żarnowca i Klamy (2000), Żarnowca i in. 
(2010), Dubiela i Koczur (1999/2000) wyraźnie 

wskazują na konieczność potraktowania znaczącej 
części łęgów w obszarze jako siedlisko przyrodnicze 

91F0 

Z1 1355 Wydra Lutra lutra  P   C C C C 

Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano 
analizy jakości siedliska gatunku. Nie prowadzono 
badań populacyjnych. Przeprowadzone obserwacje 
terenowe (Nejfeld 2013) wskazują na konieczność 
zmiany oceny stanu zachowania siedliska gatunku 

na B. 

Z2 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus  C   C B C C 

Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano 
analizy jakości siedliska gatunku. Nie prowadzono 
badań populacyjnych. Przeprowadzone obserwacje 
terenowe (Nejfeld 2013) wskazują na konieczność 
zmiany oceny stanu zachowania siedliska gatunku 

na C. 
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Z3 1188 Kumak nizinny Bombina bombina  C   C B B C 

Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano 
analizy jakości siedliska gatunku. Nie prowadzono 
badań populacyjnych. Przeprowadzone obserwacje 
terenowe (Nejfeld 2013) wskazują na konieczność 
zmiany oceny stanu zachowania siedliska gatunku i 

izolacji na C. 

Z4 1130 Boleń Aspius aspius  R   C B A C 

Wyniki przeprowadzonych badań (Klich 2013) 
wskazują, że dotychczasowe oceny znaczenia 
obszaru dla ochrony gatunku wymagają zmiany. 
Proponuje się następujący zapis: P/ C/ C/ C/ C 
(Populacja osiadła/ Populacja/ Stan zachowania/ 
Izolacja/ Ogólnie) 

— 1163 — Cottus gobio  P   C C B C 
Gatunek nie wystepuje w Polsce (Kottelat, Freyhof 
2007) 

pZ5 5320 Głowacz białopłetwy5 Cottus microstomus  V   C C C C 
Oceny na podstawie wyników przeprowadzonych 
badań terenowych (Klich 2013)  

— 2503 — Barbus peloponessius  R   C B B C 
Gatunek nie wystepuje w Polsce (Kottelat, Freyhof 
2007) 

pZ6 5264 Brzanka6 Barbus carpathicus  C   C C B B 
Oceny na podstawie wyników przeprowadzonych 
badań terenowych (Klich 2013) 

  

                                                 
5 Zachowano nazwę polską, którą określano gatunek Cottus gobio. Nosi on teraz nazwę  Cottus microstomus 
6 Zachowano nazwę polską którą określano gatunki: Barbus meridionalis, B. peloponnessius. W roku 2002 opisano nowy gatunek Barbus carpathicus. Jest to nazwa 
obowiazująca w stosunku do „brzanek” zamieszkujących karpackie dopływy Wisły 
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1.5.2. Uzasadnienie wyłączenia niektórych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt z listy przedmiotów 

ochrony obszaru PLH120083 Dolna Soła 

 

1.5.2.1. Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby); kod: 
3240) 
 

Siedlisko przyrodnicze w obowiązującym Standardowym Formularzu Danych dla obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Natura 2000 Dolna Soła (PLH120083) posiada 
ocenę stopnia reprezentatywności D, co oznacza, że nie traktuje się go jako przedmiotu ochrony i nie formułuje zadań ochronnych w ramach planu zadań ochronnych. Na 
potrzeby niniejszej dokumentacji przeanalizowano  stan zachowania siedliska przyrodniczego w obszarze. 

Definicja siedliska przyrodniczego wg Interpretation manual… (2007), przedstawia się następująco: „Zarośla i lasy zbudowane między innymi przez, Salix spp., 
Hippophae rhamnoides, Alnus spp., Betula spp. Porastają wyżej położone żwirowe łachy nad górskimi strumieniami  charakteryzującymi się wysokim poziomem wód latem. 
Formacje Salix elaeagnos, Salix purpurea ssp. gracilis, Salix daphnoides, Salix nigricans i Hippophae rhamnoides na wyższych żwirowych ławicach w górskich 
i podgórskich dolinach rzecznych”. 

Perzanowska i Mróz (2004) przedstawiają charakterystykę siedliska przyrodniczego w Polsce w sposób następujący: „Ustalone żwirowiska i kamieńce górskich 
odcinków rzek i potoków, o w miarę wyrównanych i ustalonych stosunkach wodnych i składzie mechanicznym podłoża, w strefie wysokich, letnich zalewów wody. Są one 
porośnięte przez zaroślowe zbiorowiska wierzb z panującą wierzbą siwą Salix eleagnos i domieszką innych gatunków krzewiastych, sporadycznie także wrześni pobrzeżnej 
Myricaria germanica, osiągające zwykle pełne zwarcie” 

Gatunek siedliskotwórczy — wierzba siwa Salix eleagnos występuje powszechnie w granicach obszaru. Jednak jego udział w zbiorowiskach wierzb nadrzecznych 
jest znikomy (zwłaszcza w młodocianych postaciach zarośli wierzbowych), w związku z czym uznano, że siedlisko przyrodnicze nie występuje w obszarze. 

 

1.5.2.2. Zalewane muliste brzegi rzek (kod: 3270) 
 

Siedlisko przyrodnicze w obowiązującym Standardowym Formularzu Danych dla obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Natura 2000 Dolna Soła (PLH120083) posiada 
ocenę stopnia reprezentatywności C, co oznacza, że traktuje się go jako przedmiot ochrony. Na potrzeby niniejszej dokumentacji przeanalizowano stan zachowania siedliska 
przyrodniczego w obszarze.  

Definicja siedliska przyrodniczego wg Interpretation manual… (2007), przedstawia się następująco: „Muliste brzegi rzek nizinnych i podgórskich, porośnięte 
pionierską roślinnością złożoną z rocznych roślin nitrofilnych ze związków Chenopodion rubri p.p. i. Bidention p.p . Wiosną i na początku lata siedlisko przyrodniczego to 
błotniste brzegi rzek pozbawione roślinności (roślinność rozwija się w późniejszym okresie). Jeśli warunki nie są sprzyjające, to płaty roślinności  rozwijają się 
fragmentarycznie; zdarzyć się mogą lata, kiedy roślinność charakterystyczna dla siedliska nie rozwija się wcale”. 

Borysiak (2004) przedstawia charakterystykę siedliska przyrodniczego w Polsce w sposób następujący: „Jest to wybitnie pionierska roślinność namulanych mad 
strefy przykorytowej i niższych położeń na równinie zalewowej, rzek płynących dolinami o reżimie hydroekologicznym zróżnicowanym w czasie. Optimum jej terytorialnego 
zasięgu prawdopodobnie jest powiązane z dolnymi i środkowymi biegami dużych i średnich cieków. Można tak przypuszczać jedynie na podstawie znajomości geograficznych 
zasięgów gatunków diagnostycznych dla poszczególnych zbiorowisk, bowiem przestrzenne rozmieszczenie omawianego typu siedliska w Polsce, jest jak dotąd, bardzo słabo 
poznane. Fitocenozy, rozwijające się na omawianym typie siedliska, są krótkotrwałe – utrzymują się przez jeden lub dwa sezony Wiodącą rolę powierzchniową w ich budowie 
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odgrywają terofity (rośliny o jednorocznym cyklu rozwoju), tzw. namulne. Pod względem liczebności w płatach często przeważają gatunki wieloletnie. Rozwijają się w czasie 
dłuższych okresów niskich stanów wód, na odsłanianym żwirowo–piaszczystym i zamulonym podłożu w korycie średniej wody. Ma to zazwyczaj miejsce w środku sezonu 
wegetacyjnego. Często pojawiają się też w obrębie aluwiów świeżo pozostawionych po powodzi. Nad polskimi rzekami nadbrzeżną roślinność takich eutroficznych siedlisk 
tworzą naturalne ugrupowania związku Chenopodion fluviatile, zespół Rumicetum maritimi z Bidention tripartitae oraz asocjacja Eleochaito acicularis – Limoselletum 
aquaticae z Elatini–Eleocharition ovatae. Domeną zbiorowisk Bidention tripartitae i Elatini–Eleocharition ovatae są zbiorniki wód stojących, co najwyżej wolno płynących. 
Na terenie dolin rzecznych są to starorzecza (…)” 

Biorąc pod uwagę, że w definicji siedliska przyrodniczego zwraca się uwagę na charakter podłoża, na którym rozwijają się fitocenozy dla niego typowe („muliste 
brzegi”, „błotniste brzegi”) oraz fakt, że materiał o bardzo drobnej frakcji odsłania się w przypadku Soły na odcinku objętym obszarem Natura 2000, jedynie na marginalnie 
małych powierzchniach (zazwyczaj punktowo, na obrzeżach kamienistych i żwirowych osypisk, zajętych przez fitocenozy charakterystyczne dla  siedliska przyrodniczego 
3220 „pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków”, uznano, że stopień reprezentatywności siedliska przyrodniczego w obszarze jest znikomy (D), choć 
fitocenozy typowe dla „zalewanych mulistych brzegów rzek” są w obszarze udokumentowane, a gatunki siedliskotwórczych roślin stanowią stałe i rozpowszechnione 
elementy flory naczyniowej (Żarnowiec i in 2010). 

1.5.2.3. Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris, kod 6510) 
 

Siedlisko przyrodnicze w obowiązującym Standardowym Formularzu Danych dla obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Natura 2000 Dolna Soła (PLH120083) posiada 
ocenę stopnia reprezentatywności C, co oznacza, że traktuje się go jako przedmiot Na potrzeby niniejszej dokumentacji przeanalizowano  stan zachowania siedliska 
przyrodniczego w obszarze. 
 

Definicja siedliska przyrodniczego wg „Interpretation manual… (2007) brzmi: „Bogate gatunkowo łąki kośne na lekko lub umiarkowanie nawożonych glebach w 
położeniach nizinnych i podgórskich, należące do związków Arrhenatherion i Brachypodio-Centaureion nemoralis. Łąki ekstensywnie użytkowane bogate w gatunki, 
koszone 1-2 razy w roku, ale nie w okresie poprzedzającym kwitnienie typowych dla siedliska gatunków traw. Reprezentatywne gatunki roślin: Arrhenatherum elatius, 
Trisetum flavescens ssp. flavescens, Pimpinella major, Centaurea jacea, Crepis biennis, Knautia arvensis, Tragopogon pratensis, Daucus carota, Leucanthemum vulgare, 
Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis, Campanula patula, Leontodon hispidus, {L. nudicaulis, Linum bienne, Oenanthe pimpinelloides, Rhinanthus lanceolatus}7, 
[Malva moschata]8, {Serapias cordigera}9” 
 

Kucharski i Perzanowska (2004) przedstawiają następujące ogólne informacje o siedlisku przyrodniczym 6510 w Polsce: 
Łąki grądowe są bogatymi florystycznie, wysokoproduktywnymi, wielokośnymi zbiorowiskami rozwijającymi się na niżu lub niższych położeniach w górach. Cechuje je udział 
takich traw, jak rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius, kupkówka pospolita Dactylis glomerata, stokłosa miękka Bromus hordaceus i, w górach, konietlica łąkowa Trisetum 
flavescens. W runi znaczny udział mają wysokie byliny z rodziny baldaszkowatych (Apiaceae), wśród których są: marchew zwyczajna Daucus carota, barszcz zwyczajny 
Heracleum sphondylium, pasternak zwyczajny Pastinaca sativa, biedrzeniec wielki Pimpinella major. Niższą warstwę tworzą rośliny dwuliścienne o barwnych kwiatach, takie 
jak: dzwonek rozpierzchły Campanula patula, koniczyna łąkowa Trifolium pratense, komonica pospolita Lotus corniculatus, skalnica ziarenkowata Saxifraga granulata, a w 
górach liczne gatunki przywrotników. Siedliska te powstały w wyniku wycięcia lasów liściastych i zagospodarowania tych terenów jako łąki kośne. Koszone są zwykle dwa 

                                                 
7 W klamrze „{…} taksony nie występujące w Polsce 
8 W nawiasie […]  taksony występujące w Polsce  w innych układach (ekosystemach, fitocenozach) 
9 W klamrze „{…} taksony nie występujące w Polsce 
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razy w roku oraz umiarkowanie nawożone. Najczęściej występują poza dolinami rzecznymi. Nieraz spotyka się je w dolinach, ale wówczas porastają gleby odwadniane lub 
znajdują się poza zasięgiem wylewów rzeki. Płaty łąk świeżych wykształcają się zarówno na powierzchniach płaskich, jak i nachylonych, przy różnych ekspozycjach. 
Porastają żyzne, świeże gleby brunatne lub mady o odczynie zasadowym lub słabo kwaśnym. Łąki świeże w dolinach rzek mogą porastać gleby organiczne. Poziom wody 
gruntowej waha się, ale nigdy nie dochodzi do samej powierzchni. Jedynie płaty leżące w dolinach rzecznych mogą być sporadycznie zalewane przez wody powodziowe. W 
Polsce, wśród niżowych i górskich łąk, wyróżnia się cztery zasadnicze podtypy siedliska różniące się od siebie składem florystycznym oraz rozmieszczeniem. Występują wśród 
nich dwa zbiorowiska górskie i dwa notowane na niżu i niższych położeniach górskich. Ochrona tych siedlisk polega na: 
• zachowaniu różnorodności florystycznej łąk świeżych w wyniku stosowania dotychczasowych (ekstensywnych) form gospodarowania, 
• odtwarzaniu zniszczonych łąk poprzez powrót do tradycyjnych metod gospodarowania, 
• konserwacji zbiorowisk łąk świeżych polegającej na koszeniu i umiarkowanym ich nawożeniu.  
Podział na podtypy 
6510-1: Łąka rajgrasowa (owsicowa) (Arrhenatheretum elatioris), 
6510-2: Łąka z wiechliną łąkową i kostrzewą czerwoną (Zbiorowisko Poa pratensis-Festuca rubra), 
6510-3: Reglowa łąka mieczykowo-mietlicowa (Gladiolo-Agrostietum capillaris), 
6510-4: Ciepłolubna łąka pienińska (Anthyllidi-Trifolietum montani). 
 

Obszar w aktualnych granicach obejmuje znikomy odsetek powierzchni łąk świeżych i innych typów półnaturalnych siedlisk otwartych rozwijających się w 
przykorytowym, niezainwestowanym fragmencie doliny Soły na odcinku poniżej zapory w Czańcu (km 31+000). Z oficjalnego Standardowego Formularza Danych dla 
obszaru wynika, że szacunkowa powierzchnia siedliska przyrodniczego w obszarze to około 40 ha (8,00%), podczas gdy faktycznie to niecałe 2 ha (rozbieżności wynikają 
zapewne ze znacznego ograniczenia zasięgu obszaru Natura 2000 w stosunku do pierwotnej propozycji). Stąd też proponuje się czasowo wyłączyć siedlisko przyrodnicze 
6510 z listy przedmiotów ochrony. Zatwierdzenie zaproponowanej korekty granic obszaru (rozdz. 10) spowoduje włączenie znacznego areału łąk świeżych do obszaru Natura 
2000. I spowoduje konieczność ponownego wpisania siedliska przyrodniczego na listę przedmiotów ochrony(przy ocenach stopnia reprezentatywności C, względnej 
powierzchni C, stanu zachowania C i ocenie ogólnej C). 

 

1.5.2.4. Cottus gobio (kod: 1163) 
 
Gatunek nie wystepuje w Polsce (Kotelat, Freyhof 2007), choć jego zasieg obejmuje m.in. kraje ościenne (Czechy, Niemcy, Słowacja) , a także zlewisko północnego 

Bałtyku (Szwecja, Finlandia, Rosja, Estonia). Gatunek określany z rzek Polski w literaturze krajowej jako Cottus gobio, nosi nazwę Cottus microstomus i został opisany w 
rozdziale 2.6.3.2.  

1.5.2.5. Barbus peloponnesius (kod: 2503) 
 
Gatunek nie wystepuje w Polsce (Kotelat, Freyhof 2007), jego zasięg ogranicza się do rzek zachodniej Grecji.. Gatunek określany z rzek Polski w literaturze 

krajowej jako Barbus peloponnesius, albo B. meridionalis, nosi nazwę Barbus carpathicus  i został opisany w rozdziale 2.6.3.3. Jego zasieg obejmuje m.in. karpackie 
dopływy Wisły. 
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1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu 

 
Niniejsza dokumentacja do planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Soła PLH120083 opracowywana jest w ramach realizacji projektu 

POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski". współfinansowanego ze środków unijnych w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 działanie 5.3. 

Zakłada się, stosownie do zapisów art. 28 ust 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627) czynny udział w pracach nad 
projektem planu zadań ochronnych zarówno organów ochrony środowiska nadzorujących funkcjonowanie sieci w Polsce – Generalny Dyrektora Ochrony Środowiska oraz 
właściwych do realizacji zadań na terenie województwa – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, 
jak również jednostek samorządowych, placówek naukowych organizacji i osób prywatnych, których działalność może być w jakikolwiek sposób powiązana z obszarem 
Natura 2000. W związku z tym powołano Zespół Lokalnej Współpracy, w skład którego weszły ww. podmioty i instytucje. Informacja o przystąpieniu do sporządzania planu 
zadań ochronnych znalazła się w obwieszczeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 21 listopada 2012 r., oraz na stronie internetowej RDOŚ w 
Krakowie. 

W celu zapewniania możliwości komunikacji między przedstawicielami poszczególnych grup interesu założono zorganizowanie trzech spotkań warsztatowych 
Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW), w ramach których przedstawiane będą kolejne etapy dokumentacji oraz przeprowadzane będą dyskusje nad kwestiami 
problematycznymi. 

Zorganizowano trzy spotkania konsultacyjne: 
— pierwsze warsztaty przeprowadzono w dniu 11.10.2012 r. w Bielsku-Białej (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2) — protokół stanowi 
załacznik nr 5, 
— drugie przeprowadzono dnia 25 kwietnia 2013 r. w Oświęcimiu (Społeczna Szkoła Zarzadzania i Handlu , ul. Leszczyńskiej 7) — protokół stanowi załacznik nr 6, 
—  trzecie spotkanie 15 maja 2013 również w Społecznej Szkole Handlu i Zarzadzania w Oświęcimiu — protokół stanowi załacznik nr 7. 

Celem pierwszego spotkania było zapoznanie członków ZLW z problematyką ochrony przyrody, w tym w obszarach Natura 2000, przybliżenie przedmiotów ochrony 
w obszarze Natura 2000 Dolna Soła, procedury procesu planistycznego oraz zasad udziału w procesie planistycznym członków Zespołu Lokalnej Współpracy. Spotkanie 
bazowało na formule warsztatów. Po przedstawieniu uczestników, przystąpiono do prezentacji multimedialnych. Prezentacje prowadzone były w sposób umożliwiający 
identyfikację kluczowych grup interesu i problemów oraz dyskusje nad sposobami rozwiązywania zidentyfikowanych problemów. Na spotkaniu przedstawiono założenia 
przebiegu procesu konsultacji, poinformowano o możliwości składania uwag i wniosków w fomie ustnej do protokołu w trakcie spotkań, pisemnie na adres wykonawcy Planu 
lub na adres RDOŚ w Krakowie oraz w formie elektronicznej na podane adresy mailowe. 

Drugie i trzecie spotkania poświęcone były dyskusji na temat zaproponowanych działań ochronnych. Poruszano również kwestie uzupełnienia dokumentu o 
wyjaśnienia niektórych rozdziałów w języku zrozumiałym dla jak najszerszego grona osób zainteresowanych zapisami planu. 
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1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności  
1 2 3 4 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 
instytucji/osoby 

Kontakt  

Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego 

Polityka regionalna, planowanie przestrzenne, 
promocja regionu województw, udostępnianie 
informacji w tym zakresie 

ul. Racławicka 56 
30-017 Kraków 

+48126303544 
+48126303169 
+48126303507 
+48126303514 
urzad@malopolska.mw.gov.pl 

Starostwo Powiatowe w Bielsku -
Białej  

Zadania planistyczne i inwestycyjne na poziomie 
regionalnym. Prowadzenie na terenie powiatu 
zadań o charakterze ponadgminnym m. in. w 
zakresie: zagospodarowania przestrzennego, 
geodezji, kartografii, katastru gruntów, transportu 
i dróg publicznych, ochrony środowiska, 
leśnictwa. 

ul. Piastowska 40 
43-300 Bielsko-Biała 

+48338136200 
kancelaria@powiat.bielsko.pl 

Starostwo Powiatowe w 
Oświęcimiu 

Zadania planistyczne i inwestycyjne na poziomie 
regionalnym. Prowadzenie na terenie powiatu 
zadań o charakterze ponadgminnym m. in. w 
zakresie: zagospodarowania przestrzennego, 
geodezji, kartografii, katastru gruntów, transportu 
i dróg publicznych, ochrony środowiska, 
leśnictwa. 

ul. Wyspiańskiego 10 
32-602 Oświęcim 

+48338449602 
starostwo@powiat.oswiecim.pl 
sekretariat@powiat.oswiecim.pl 

Urząd Gminy Oświęcim Zadania planistyczne i inwestycyjne na poziomie 
lokalnym. Prowadzenie na obszarze gminy zadań 
obejmujących m.in.: planowanie przestrzenne, 
gospodarkę nieruchomościami, ochronę 
środowiska i przyrody, promocję gminy. 

ul. Zamkowa 12 
32-600 Oświęcim 

+48338449500 
gmina@oswiecim-gmina.pl 
wojt@oswiecim-gmina.pl 

Urząd Miasta Oświęcim Zadania planistyczne i inwestycyjne na poziomie 
lokalnym. Prowadzenie na obszarze gminy zadań 
obejmujących m.in.: planowanie przestrzenne, 
gospodarkę nieruchomościami, ochronę 
środowiska i przyrody, promocję gminy. 

ul. Zaborska 2 
32-600 Oświęcim 

+48338429100 
um@um.oswiecim.pl 
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1 2 3 4 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 
instytucji/osoby 

Kontakt  

Urząd Miasta i Gminy Kęty Zadania planistyczne i inwestycyjne na poziomie 
lokalnym. Prowadzenie na obszarze gminy zadań 
obejmujących m.in.: planowanie przestrzenne, 
gospodarkę nieruchomościami, ochronę 
środowiska i przyrody, promocję gminy. 

Rynek 7 
32-650 Kęty  

+48338447600 
gmina@kety.pl 

Urząd Gminy w Brzeszczach Zadania planistyczne i inwestycyjne na poziomie 
lokalnym. Prowadzenie na obszarze gminy zadań 
obejmujących m.in.: planowanie przestrzenne, 
gospodarkę nieruchomościami, ochronę 
środowiska i przyrody, promocję gminy. 

ul. Kościelna 4 
32-620 Brzeszcze 

+48327728500 
gmina@brzeszcze.pl 

Urząd Miasta i Gminy w 
Wilamowicach 

Zadania planistyczne i inwestycyjne na poziomie 
lokalnym. Prowadzenie na obszarze gminy zadań 
obejmujących m.in.: planowanie przestrzenne, 
gospodarkę nieruchomościami, ochronę 
środowiska i przyrody, promocję gminy. 

Rynek 1 
43-330 Wilamowice 

+48338129430  
+48334454730 
+48338129432  
+48334454732 
ug@wilamowice.pl 

Liga Ochrony Przyrody  
Zarząd Okręgu w Bielsku-Białej 

Organizacja pozarządowa, której celem działania 
jest m.in. zabieganie o ochronę i odnawianie 
zasobów środowiska przyrodniczego dla 
współczesnych i przyszłych pokoleń, w 
szczególności przez: zachowanie różnorodności 
biologicznej, zachowanie dziedzictwa 
geologicznego i paleontologicznego, stwarzanie 
warunków do zachowania ciągłości 
występowania gatunków roślin, grzybów i 
zwierząt wraz z ich siedliskami, przez ich 
utrzymywanie lub przywracanie do właściwego 
stanu ochrony 

ul. Piastowska 44  
43-300 Bielsko Biała  

+48338118042 
bielskobiala@zo.lop.org.pl 
beskid.lop@gmail.com 

Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Krakowie 

Utrzymanie wód, inwestycje w gospodarce 
wodnej, planowanie w gospodarowaniu wodami 

ul. Piłsudskiego 22 
31-109 Kraków 

+48126284130 
+48126284106 
poczta@krakow.rzgw.gov.pl 

Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni 
Soły i Skawy z siedzibą w Żywcu 

Utrzymanie wód, inwestycje w gospodarce 
wodnej, planowanie w gospodarowaniu wodami 

ul. Bracka 30 
34-300 Żywiec 

+48338610331 
+48338610332 
+48338610333 
niz@krakow.rzgw.gov.pl 



 

 
DOKUMENTACJA PLANU ZADA Ń OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  

DOLNA SOŁA PLH120083 W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚLĄSKIM  
 
 

 
27 

 

1 2 3 4 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 
instytucji/osoby 

Kontakt  

Polski Związek Wędkarski Okręg 
Bielsko-Biała 

Organizacja pozarządowa, której celem jest 
organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu 
wędkarskiego, użytkowanie wód, działania na 
rzecz ochrony przyrody i kształtowania etyki 
wędkarskiej 

ul. Żywiecka 11 
43-300 Bielsko-Biała 

+48338162092 
bielsko.biala@pzw.pl 
pzw_bielsko@op.pl 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Krakowie 

Nadzór nad formami ochrony przyrody w woj. 
małopolskim (z wyłączeniem parków 
narodowych i krajobrazowych), prowadzenie 
postępowań z zakresu strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, oceny 
oddziaływania przedsięwzięć, udostępnianie 
informacji o środowisku. 

Pl. Na Stawach 3 
30-107 Kraków 

+48126198120 
+48126198121 
sekretariat@rdos.krakow.pl 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Katowicach 

Nadzór nad formami ochrony przyrody w woj. 
śląskim (z wyłączeniem parków narodowych i 
krajobrazowych), prowadzenie postępowań z 
zakresu strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, oceny oddziaływania przedsięwzięć, 
udostępnianie informacji o środowisku. 

ul. Dabrowskiego 22 
40-032 Katowice 

+48324206801 
+48324206810 
sekretariat.katowice@rdos.gov.pl 

Małopolski Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Krakowie 

Realizacja, w imieniu Marszałka Województwa 
Małopolskiego, zadań wynikające z 
wykonywania przez Marszałka Województwa 
praw właścicielskich w stosunku do wód 
publicznych stanowiących własność Skarbu 
Państwa, istotnych dla regulacji stosunków 
wodnych na potrzeby rolnictwa oraz w stosunku 
do pozostałych wód nie podlegających 
zarządzaniu przez Prezesa Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej lub Dyrektorów Parków 
Narodowych (planowanie, programowanie, 
ewidencjonowanie, utrzymanie i eksploatacja 
cieków, przygotowanie i realizacja inwestycji) 

ul. Szlak 73 
31-153 Kraków 

+48126344033 
ekmi@mzmiuw.krakow.pl 
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1 2 3 4 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 
instytucji/osoby 

Kontakt  

Towarzystwo na rzecz Ziemi w 
Oświęcimiu 

Organizacja pozarządowa, której celem działania 
jest m.in. zachowanie, ochrona i odtwarzanie 
dziedzictwa przyrodniczego, Pobudzanie 
świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz 
kształtowanie korzystnych dla środowiska 
naturalnego postaw i zachowań obywateli, 
upowszechnianie wiedzy oraz podejmowanie 
przedsięwzięć na rzecz ekologicznych metod 
ochrony przeciwpowodziowej i zwiększania 
naturalnej retencji 

ul. Leszczyńskiej 7 
32-600 Oświęcim 

+48338422120 
+48508585130 
wawrety@tnz.most.org.pl 
robert@tnz.most.org.pl 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Rybacka „Dorzecze Soły 
i Wieprzówki” 

Organizacja pozarządowa, której celem  jest m.in. 
prowadzenie działań na rzecz zrównoważonego 
rozwoju obszarów rybackich; aktywizowanie 
społeczności zamieszkujących obszary zależne od 
rybactwa; realizację lokalnej strategii rozwoju 
obszarów rybackich (LSROR) opracowanej przez 
lokalną grupę rybacką (LGR), złagodzenie 
skutków zmian strukturalnych w sektorze 
rybackim 

Rajsko, ul. Edukacyjna 9 
32-600 Oświęcim 

+48338436017 
biuro@dsiw.pl 
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1.8. Zespól Lokalnej Współpracy  

 
1 2 3 4 

Imi ę i nazwisko 
Nazwa instytucji / grupy interesu, którą 

reprezentuje 
e-mail Telefon 

Ireneusz Dziedzic Urząd Gminy Oświęcim i.dziedzic@oswiecim-gmina.pl  33 84 49 576 
Agata Jezior Urząd Miasta Oświęcim agata.jezior@um.oswiecim.pl  33 84 29 123 

Henryk Klama 
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-
Białej 

hklama@ath.bielsko.pl  33 82 79 181 

Jan Żarnowiec 
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-
Białej 

jzarnowiec@ath.bielsko.pl  33 82 79 168 

Stanisława Kudłacik Urząd Miasta i Gminy w Wilamowicach  660 07 57 26 
Katarzyna Matusiak Urząd Miasta i Gminy Kęty katarzyna.matusiak@kety.pl  608 025 297 

Roksana Krause 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 
Katowicach 

sekretariat.katowice@rdos.gov.pl 725 99 50 16 

Zygmunt Chromik 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 
Katowicach 

sekretariat.katowice@rdos.gov.pl 725 99 50 16 

Monika Kopecka - 
Nabielec 

Starostwo Powiatowe w Bielsko-Białej monika.kopecka-nabielec@powiat.bielsko.pl  33 81 36 841 

Jolanta Miśkiewicz - 
Bąkowska 

Agerncja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa 

jolanta.miskiewicz-bakowska@arimr.gov.pl  
jolamiskiewicz@poczta.fm10 - 

12 629 80 69 

Paweł Wiatr 
Agerncja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa 

pawel.wiatr@arimr.gov.pl   

Katarzyna 
Skowrońska - 
Ochmann 

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w 
Katowicach 

k.skowronska@cdpgs.katowice.pl  32 209 50 08 

Marcin Karetta Towarzystwo na Rzecz Ziemi — Oświęcim marcin@karetta.pl  600 538 259 
Marta Adamus Urząd Miasta i Gminy w Wilamowicach marta.adamus@ug.wilamowice.pl  33 812 94 54 

Paweł Nejfeld 
Pracownia Ekspertyz Środowiskowych 
DENDRUS Paweł Nejfeld – Wykonawca projektu 
planu zadań ochronnych, koordynator 

pawelnejfeld@interia.pl  
604 96 89 57 
33 48 81 447 

                                                 
10 w razie wysyłania większych plików 
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1 2 3 4 

Imi ę i nazwisko 
Nazwa instytucji / grupy interesu, którą 

reprezentuje 
e-mail Telefon 

Mariusz Klich 

Pracownia Ekspertyz Środowiskowych 
DENDRUS Paweł Nejfeld – przedstawiciel 
Wykonawcy projektu planu zadań ochronnych,  
ekspert ichtiolog 

ekoryby1@wp.pl  798 734 518 

Małgorzata 
Skoczylas 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 
Krakowie 

m.skoczylas@krakow.rzgw.gov.pl  12 62 84 313 

Witold Filipek 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 
Krakowie Zarząd Zlewni Soły i Skawy z siedzibą 
w Żywcu 

w.filip69@op.pl   

Józef Ślusarek 
Stowarzyszenie „Dorzecze Soły i Wieprzówki” 
Rajsko 

 506 028 272 

Sebastian Siwiec Urząd Gminy w Brzeszczach sebastian_siwiec@um.brzeszcze.pl  32 77 28 576 

Jerzy Krawczyk Sołtys Sołectwo Skidziń gm. Brzeszcze  
32 21 26 437, 609 682 
003 

Damian Chmura 
Akademia Techniczno – Humanistyczna w 
Bielsku - Białej 

dachmura@gmail.com  603 946 455 
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2. Opracowanie projektu Planu 

Moduł A 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 
1 2 3 4 5 

Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji  
Źródło dostępu do 

danych 

Materiały 
publikowane 

Amirowicz A. 2001. Zagrożone gatunki ryb i 
minogów w ichtiofaunie województwa 

małopolskiego i śląskiego. Rocz. Nauk. PZW., 
14 (Supl.): 149-296. 

Analiza zagrożeń ichtiofauny na podstawie szeregu badań 
ichtiofaunistycznych przeprowadzonych w latach 1950-
2000. Zawiera również informacje o statusie i stopniu 
zagrożenia bolenia, brzanki i głowacza białopłetwego. 

Umiarkowana – 
informacje 
pomocnicze 

Artykuł w 
czasopiśmie 
naukowym. 

 

Amirowicz A. 2012. Brzanka Barbus 
meridionalis petenyi [Barbus meridionalis]. 
W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. 
(red.). Monitoring gatunków zwierząt. 

Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, 
Warszawa, s. 160-170. 

Szczegółowe wytyczne do monitoringu głowacza 
białopłetwego. Waloryzacja wskaźników stanu 

zachowania siedliska. 
Wysoka 

Rozdział w 
monografii. 

Dokument dostępny 
w sieci na stronach 
www GIOŚ [link]  

 

Amirowicz A. 2012: Monitoring gatunków i 
siedlisk przyrodniczych ze szczególnym 
uwzględnieniem specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk Natura 2000.Wyniki 

monitoringu. Brzanka Barbus meridionalis. 
GIOŚ. (aktualizacja 2012-04-18). ss. 13. 

Analiza wyników monitoringu brzanki 
przeprowadzonego w latach 2009-2010 na potrzeby 

Państwowego Monitoringu Środowiska 
Średnia 

Dokument dostępny 
w sieci na stronach 
www GIOŚ [link]  

 

Bartnik W., Epler P., Jelonek M., Klaczak A.,  
Książek L., Mikołajczyk T.  Nowak M. Popek 
W., Sławinska A., Sobieszczyk P.  Szczerbik 
P., Wyrębek M. 2011: Gospodarka rybacka w 
aspekcie udrażniania cieków dorzecza Małej i 

Górnej Wisły. Fisheries management with 
relation to the restoration of the connectivity 
of the Little and Upper Vistula rivers basins. 
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 

13: 1-227. 

Syntetyczne informacje dotyczące składu ichtiofauny. 
Kryteria i priorytety wyboru odcinków rzek do 

udrożnienia pod kątem ich funkcjonalności jako korytarze 
ekologiczne. Schemat analizy konieczności budowy 

urządzeń do migracji ryb. Charakterystyka rybacka wód 
oraz określenie „możliwości otwarcia” korytarzy migracji 

ryb w odniesieniu do poszczególnych rzek dorzecza 
małej i Górnej Wisły, w tym Dunajca. 

Wysoka 
Wydawnictwo. 

Dokument dostępny 
także w sieci. [link] 
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1 2 3 4 5 

 

Bojarski A., Jeleński J., Jelonek M., Litewka 
T., Wyżga B., Zalewski J. 2005: Zasady dobrej 

praktyki w utrzymaniu rzek i potoków 
górskich. Ministerstwo Środowiska. 

Departament Zasobów Wodnych. Warszawa 
ss. 143 

 

Wysoka (materiał 
wykorzystany przy 

precyzowaniu 
niektórych działań 

ochronnych) 

Praca zbiorowa. 
Dokument dostępny 

w sieci [link]  

 

Boroń A. 2004: Brzanka Barbus 
peliponnesius. W: Adamski P., Bartel R., 

Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.) 
Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). 

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 
2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo 
Środowiska, Warszawa. T. 6, s. 210-212 

Informacje dotyczące brzanki (biologia i morfologia 
gatunku warunki występowania, rozmieszczenie w 

Polsce, zagrożenia, zalecenia ochronne, etc.) 
Wysoka 

Rozdział w pracy 
zbiorowej. 

Dokument dostępny 
także na stronach 

www GDOŚ [link]  

 

Borysiak J. 2004: Zalewane muliste brzegi 
rzek. W: Herbich J. (red.). Wody słodkie i 
torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i 

gatunków Natura 2000 – podręcznik 
metodyczny. Ministerstwo Środowiska, 

Warszawa. T. 2., s. 109-114 

Informacje dotyczące siedliska przyrodniczego 3270 
(odniesienie się do definicji, warunki występowania, 
rozmieszczenie w Polsce, zróżnicowanie, siedliska 

podobne, zagrożenia, zalecenia ochronne, etc.) 

Wysoka 

Rozdział w pracy 
zbiorowej. 

Dokument dostępny 
także na stronach 

www GDOŚ [link]  

 

Borysiak J., Pawlaczyk P. 2004: Łęgi 
wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion 
glutinoso-incanae, olsy źródliskowe). W: 
Herbich J. (red.). Lasy i Bory. Poradniki 

ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – 
podręcznik metodyczny. Ministerstwo 
Środowiska, Warszawa. T. 5., s. 242-258 

Informacje dotyczące siedliska przyrodniczego 91E0 
(odniesienie się do definicji, warunki występowania, 
rozmieszczenie w Polsce, zróżnicowanie, siedliska 

podobne, zagrożenia, zalecenia ochronne, etc.) 

Wysoka 

Rozdział w pracy 
zbiorowej. 

Dokument dostępny 
także na stronach 

www GDOŚ [link]  

 Brylińska M. red. 2000. Ryby słodkowodne Polski. 
PWN 2000. ss. 520 

Informacje dotyczące biologii ryb krajowych ryb 
słodkowodnych. Praca zbiorowa-podstawowy podręcznik 

jednak o dużej wartości poznawczej, bazujący na 
licznych badaniach z wielolecia 

Wysoka 
Monografia 
naukowa 



 

 
DOKUMENTACJA PLANU ZADA Ń OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  

DOLNA SOŁA PLH120083 W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚLĄSKIM  
 
 

 
33 

 

1 2 3 4 5 

 

Danielewicz W., Pawlaczyk P. 2004: Łęgowe 
lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-

Ulmetum). W: Herbich J. (red.).Lasy i Bory. 
Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 
2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo 
Środowiska, Warszawa. T. 5., s. 242-258 

Informacje dotyczące siedliska przyrodniczego 91F0 
(odniesienie się do definicji, warunki występowania, 
rozmieszczenie w Polsce, zróżnicowanie, siedliska 

podobne, zagrożenia, zalecenia ochronne, etc.) 

Wysoka 

Rozdział w pracy 
zbiorowej. 

Dokument dostępny 
także na stronach 

www GDOŚ [link]  

 

EFI+ Consortium, 2009: Manual for the 
application of the new European Fish Index – 

EFI+. A fish-based method to assess the 
ecological status of European running waters 
in support of the Water Framework Directive. 

June 2009. 

Instrukcja oprogramowania EFI+, niezbędnego do oceny 
stanu siedliska ryb, zgodnie z metodyka GIOŚ 

Wysoka 
Dokument dostępny 

w sieci [link]  

 

Freyhof J., Kottelat M., Nolte A. 2005: 
Taxonomic diversity of European Cottus with 
description of eight new species (Teleostei: 

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

Artykuł poswięcoiny zróżnicowaniu taksonomicznemu 
ryb z rodzaju Cottus w Europie. Opis gatunku Cottus 
microstomus (obejmującego zasiegiem m.in Polskę. 
dotychczas z naszych granic określanego jako Cottus 

gobio) 

Wysoka 
Artykuł w 

recenzowanym 
czasopiśmie 

 
Gerstmeier R., Romig T. 2002. Przewodnik – 
słodkowodne ryby Europy. MULTICO 
Warszawa. ss. 368 

Informacje dotyczące biologii ryb słodkowodnych 
zamieszkujących Europę. Praca o charakterze 

popularnonaukowym, jednak przydatna d oceny stanu 
zachowania wybranych populacji ryb w Europie.  

Umiarkowana, jako 
informacje 

uzupełniające 

Praca 
popularnonaukowa 

 

Interpretation Manual of European Union 
Habitats - EUR27. 2007. European 

Commision DG Environment. Nature and 
biodiversity. 144 ss. 

Podręcznik interpretacji siedlisk przyrodniczych z zał. I 
do Dyrektywy Siedliskowej 

Wysoka 
Wydawnictwo. 

Dokument dostępny 
w sieci [link]  

 

Klimaszewski K. 2012: Monitoring gatunków 
i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym 
uwzględnieniem specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk Natura 2000.Wyniki 

monitoringu 1166 Traszka grzebieniasta 
Triturus cristatus. GIOŚ. (aktualizacja 2012-

04-18). ss. 18. 

Analiza wyników monitoringu traszki grzebieniastej 
(1166) przeprowadzonego w  latach 2007-2008 i 2010 na 

potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska 
Średnia 

Dokument dostępny 
w sieci na stronach 
www GIOŚ [link]  
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1 2 3 4 5 

 

Klimaszyk P. 2004: Starorzecza i naturalne 
eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 
z Nympheion, Potamion. W: Herbich J. (red.). 
Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony 
siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik 

metodyczny. Ministerstwo Środowiska, 
Warszawa. T. 2., s. 59-71 

Informacje dotyczące siedliska przyrodniczego 3150 
(odniesienie się do definicji, warunki występowania, 
rozmieszczenie w Polsce, zróżnicowanie, siedliska 

podobne, zagrożenia, zalecenia ochronne, etc.) 

Wysoka 

Rozdział w pracy 
zbiorowej. 

Dokument dostępny 
także na stronach 

www GDOŚ [link]  

 
Kondracki J. 2002: Geografia regionalna 

Polski. Warszawa: PWN, 
Charakterystyka jednostek podziału fizyczno-

geograficznego Polski 

Średnia 
(zastosowanie do 
opisu obszaru w 
rozdziale 2.2) 

Wydawnictwo 

 

Korzeniak J. 2012: Ekstensywnie użytkowane 
niżowe łąki świeże (Arrhenatherion). W: Mróz 
W. (red.): Monitoring siedlisk przyrodniczych. 
Przewodnik metodyczny. Część III; ss. 79-94. 

GIOŚ, Warszawa. 

Szczegółowe wytyczne do monitoringu siedliska 
przyrodniczego 6510. Waloryzacja wskaźników stanu 

zachowania siedliska. 
Wysoka 

Rozdział w 
monografii. 

Dokument dostępny 
w sieci na stronach 
www GIOŚ [link]  

 

Korzeniak J. 2012: Monitoring gatunków i 
siedlisk przyrodniczych ze szczególnym 
uwzględnieniem specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk Natura 2000.Wyniki 
monitoringu 6510 Niżowe świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion 
elatioris). GIOŚ. (aktualizacja 2012-04-18). 

ss. 16. 

Analiza wyników monitoringu siedliska przyrodniczego 
3220 przeprowadzonego w roku 2010 na potrzeby 

Państwowego Monitoringu Środowiska 
Średnia 

Dokument dostępny 
w sieci na stronach 
www GIOŚ [link]  

 

Kotlík P., Tsigenopoulos C. S., Ráb P., and 
Berrebi P. 2002:Two new Barbus species from 
the Danube River basin, with redescription of 
B. petenyi (Teleostei: Cyprinidae). Folia Zool. 

51(3): 227–240 

Opis nowo wyróżnionego gatunku Barbus carpathicus, 
brzanki, dotychczas określanej jako Barbus 

peloponnesiuss, B. meridontalis 
Średnia 

Artykuł w 
czasopiśmie 
naukowym. 

Dostępny w sieci 
[link]  

 

Kottelat M., Freyhof J. 2007: Handbook of 
European Freshwater Fishes. Kottelat, Cornol, 

Switzerland, Freyhof, Berlin, Germany. ss. 
646 

Kompedium wiedzy o ichtiofaunie Europy. Klucze do 
oznaczania, opisy, fotografie, mapki zasiegu wszystkich 
europejskich gatunków ryb. Opracowanie uwzglednia  

wyniki najnowszych badań taksonomicznych (w 
przypadku przedmiotowej dokumentacji wykorzystano 
przyjęte w publikacji podejście do taksonomii rodzajów 

Cottus i Barbus) 

Wysoka 
Monografia 
naukowa 
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Kotusz J. 2012. Głowacz białopłetwy Cottus 
gobio. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran 

P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. 
Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, 

Warszawa, s. 171�-185. 

Szczegółowe wytyczne do monitoringu głowacza 
białopłetwego. Waloryzacja wskaźników stanu 

zachowania siedliska. 
Wysoka 

Rozdział w 
monografii. 

Dokument dostępny 
w sieci na stronach 
www GIOŚ [link]  

 

Kotusz J., Sobieszczyk P. 2012: Monitoring 
gatunków i siedlisk przyrodniczych ze 

szczególnym uwzględnieniem specjalnych 
obszarów ochrony siedlisk Natura 

2000.Wyniki monitoringu. Głowacz 
białopłetwy Cottus gobio. GIOŚ. (aktualizacja 

2012-04-18). ss. 14. 

Analiza wyników monitoringu głowacza białopłetwego 
przeprowadzonego w latach 2009-2010 na potrzeby 

Państwowego Monitoringu Środowiska 
Średnia 

Dokument dostępny 
w sieci na stronach 
www GIOŚ [link]  

 

Kozłowski J., Jelonek M., Sobieszczyk P. 
2012: Monitoring gatunków i siedlisk 

przyrodniczych ze szczególnym 
uwzględnieniem specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk Natura 2000.Wyniki 

monitoringu. Boleń Aspius aspius, GIOŚ. 
(aktualizacja 2012-04-18). ss. 8. 

Analiza wyników monitoringu bolenia 
przeprowadzonego w latach 2009-2010 na potrzeby 

Państwowego Monitoringu Środowiska 
Średnia 

Dokument dostępny 
w sieci na stronach 
www GIOŚ [link]  

 

Kozłowski J. 2012. Boleń Aspius aspius. W: 
Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.). 
Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik 
metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa, s. 

134-146. 

Szczegółowe wytyczne do monitoringu bolenia. 
Waloryzacja wskaźników stanu zachowania siedliska. 

Wysoka 

Rozdział w 
monografii. 

Dokument dostępny 
w sieci na stronach 
www GIOŚ [link]  

 

Kucharski L., Perzanowska J. 2004. Niżowe i 
górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris). W: Herbich J. 
(red.). Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, 

zarośla. Poradniki ochrony siedlisk i 
gatunków Natura 2000 – podręcznik 

metodyczny. Ministerstwo Środowiska, 
Warszawa. T. 3., s. 192-211. 

Informacje dotyczące siedliska przyrodniczego 6510 
(odniesienie się do definicji, warunki występowania, 
rozmieszczenie w Polsce, zróżnicowanie, siedliska 

podobne, zagrożenia, zalecenia ochronne, etc.) 

Wysoka 

Rozdział w pracy 
zbiorowej. 

Dokument dostępny 
także na stronach 

www GDOŚ [link]  
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Mamcarz A., Kujawa R. 2004: Boleń Aspius 
aspius. W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński 

A., Kepel A., Witkowski Z. (red.) Gatunki 
zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki 
ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – 

podręcznik metodyczny. Ministerstwo 
Środowiska, Warszawa. T. 6, s.225-228 

Informacje dotyczące gatunku 1130 (biologia i 
morfologia gatunku warunki występowania, 

rozmieszczenie w Polsce, zagrożenia, zalecenia ochronne, 
etc.) 

Wysoka 

Rozdział w pracy 
zbiorowej. 

Dokument dostępny 
także na stronach 

www GDOŚ [link]  

 
Matuszkiewicz J.M., 1993, Krajobrazy 

roślinne i regiony geobotaniczne Polski, Prace 
Geograficzne IGiPZ PAN 158. 1-107 

Charakterystyka podziału geobotanicznego Polski 

Średnia 
(zastosowanie do 
opisu obszaru w 
rozdziale 2.2) 

Wydawnictwo. 
Rozwiniecie 
autorskiego 

podziału Polski na 
regiony 

geobotaniczne 
dostępne w sieci na 

stronach IGiPZ 
PAN [link]  

 
Matuszkiewicz W. 2001: Przewodnik do 
oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. 
Wyd. Naukowe PWN. Warszawa. ss. 537 

Z publikacji zaczerpnięto listę gatunków 
charakterystycznych dla postaci lokalnej siedliska 
przyrodniczego 6430, dla oceny stanu zachowania 

siedliska 

Wysoka 
Monografia 
naukowa. 

 

Matuszkiewicz  W., Sikorski P., Szwed W., 
Danielewicz W., Kiciński P., Wierzba M. 

2012: Przegląd zespołów leśnych 
występujących w Polsce. W: Matuszkiewicz  
W., Sikorski P., Szwed W., Wierzba M. (red.) 

Zbiorowiska leśne Polski. Lasy i zarośla. 
Ilustrowany przewodnik. Wyd. Naukowe 

PWN. Warszawa. ss. 136-497 

Informacje dotyczące siedlisk przyrodniczych 91E0 i 
91F0 (nazewnictwo, synonimika, odniesienie do 

klasyfikacji siedlisk przyrodniczych z zał. I Dyrektywy 
Siedliskowej, powiązanie z typami siedliskowymi lasów, 
charakterystyka fizjonomii, zróżnicowanie i miejsce w 

krajobrazie. gatunki diagnostyczne, zagrożenia i ochrona, 
zbiorowiska podobne) 

Wysoka 
Rozdział w 
monografii 
naukowej 

 

Mazgajska J.. 2012: Monitoring gatunków i 
siedlisk przyrodniczych ze szczególnym 
uwzględnieniem specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk Natura 2000.Wyniki 

monitoringu 1188 Kumak nizinny Bombina 
bombina. GIOŚ. (aktualizacja 2012-04-18). ss. 

18. 

Analiza wyników monitoringu kumaka nizinnego (1188) 
przeprowadzonego w  latach 2007-2008 i 2010 na 
potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska 

Średnia 
Dokument dostępny 
w sieci na stronach 
www GIOŚ [link]  
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Mazgajska J., Rybacki M. 2012: Kumak 
nizinny Bombina bombina. W:  Makomaska-
Juchiewicz M., Baran P. (red.). Monitoring 

gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. 
Część III. GIOŚ, Warszawa, 346-365 

Szczegółowe wytyczne do monitoringu kumaka 
nizinnego (1188) Waloryzacja wskaźników stanu 

zachowania siedliska. 
Wysoka 

Rozdział w 
monografii. 

Dokument dostępny 
w sieci na stronach 
www GIOŚ [link]  

 

Monitoring gatunków i siedlisk 
przyrodniczych ze szczególnym 

uwzględnieniem specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk Natura 2000.Wyniki 

monitoringu. 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, 

olsy źródliskowe) GIOŚ. ss. 17. 

Analiza wyników monitoringu siedliska przyrodniczego 
6430 przeprowadzonego w 1atach 2006-2008 na potrzeby 

Państwowego Monitoringu Środowiska 
Średnia 

Dokument dostępny 
w sieci na stronach 
www GIOŚ [link]  

 

Mróz W. 2004: Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i ziołorośla 

nadrzeczne (Convolvuletalia sepium).  W: 
Herbich J. (red.). Murawy, łąki, ziołorośla, 
wrzosowiska, zarośla. Poradniki ochrony 

siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik 
metodyczny. Ministerstwo Środowiska, 

Warszawa. T. 3., s. 192-211. 

Informacje dotyczące siedliska przyrodniczego 6430 
(odniesienie się do definicji, warunki występowania, 
rozmieszczenie w Polsce, zróżnicowanie, siedliska 

podobne, zagrożenia, zalecenia ochronne, etc.) 

Wysoka 

Rozdział w pracy 
zbiorowej. 

Dokument dostępny 
także na stronach 

www GDOŚ [link]  

 

Mróz W. 2012: Monitoring gatunków i 
siedlisk przyrodniczych ze szczególnym 
uwzględnieniem specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk Natura 2000.Wyniki 
monitoringu. 6430 : Ziołorośla górskie 

(Adenostylion alliariae) i ziołorośla 
nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)., GIOŚ. 

(aktualizacja 2012-04-18). ss. 14. 

Analiza wyników monitoringu siedliska przyrodniczego 
6430 przeprowadzonego w roku 2011 na potrzeby 

Państwowego Monitoringu Środowiska 
Średnia 

Dokument dostępny 
w sieci na stronach 
www GIOŚ [link]  

 

Mróz W., Świerkosz K., Kozak M. 2012: 
Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 
sepium).  W: Mróz W. (red.): Monitoring 

siedlisk przyrodniczych. Przewodnik 
metodyczny. Część III; ss. 53-63. GIOŚ, 

Warszawa. 

Szczegółowe wytyczne do monitoringu siedliska 
przyrodniczego 6430 Waloryzacja wskaźników stanu 

zachowania siedliska. 
Wysoka 

Rozdział w 
monografii. 

Dokument dostępny 
w sieci na stronach 
www GIOŚ [link]  
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Natura 2000. Standardowy Formularz 

Danych. PLH 120083 „Dolna Soła”. GDOŚ. 
(2009.03) ss. 12 

Syntetyczne informacje o obszarze (lista przedmiotów 
ochrony, znaczenie obszaru dla ich ochrony, 

powierzchnia obszaru, zagrożenia itp.) 

Średnia. Dane 
wymagające 
weryfikacji i 

uściślenia 

Dokument dostępny 
w sieci [link]  [link]  

 

Ocena potrzeb i priorytetów udrażniania 
ciągłości morfologicznej rzek w kontekście 

osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części 
wód w Polsce. KZGW. Warszawa. ss. 56 

Analiza potrzeb i sposobów przywrócenia ciągłości 
morfologicznej rzek w Polsce. Wskazanie cieków i ich 

odcinków istotnych dla zachowania ciągłości 
morfologicznej w kontekście osiągnięcia dobrego stanu 

lub potencjału wód w Polsce.  

Średnia 

Dokument dostępny 
na stronach www 

KZGW w 
Warszawie [link]  
[link]  [link]  [link]  

[link]  

 

Pabijan M. 2010: Traszka grzebieniasta 
Triturus cristatus. W: Makomaska-Juchiewicz 

M. (red.): Monitoring gatunków zwierząt. 
Przewodnik metodyczny. Część I, s. 195-219. 

GIOŚ, Warszawa 

Szczegółowe wytyczne do monitoringu traszki 
grzebieniastej (1166). Waloryzacja wskaźników stanu 

zachowania siedliska. 
Wysoka 

Rozdział w 
monografii. 

Dokument dostępny 
w sieci na stronach 
www GIOŚ [link]  

 

Pawlaczyk P. 2010: Łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum 

albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-
incanae, olsy źródliskowe). W: Mróz W. 

(red.): Monitoring siedlisk przyrodniczych. 
Przewodnik metodyczny. Część I; ss. 236–

254. GIOŚ, Warszawa. 

Szczegółowe wytyczne do monitoringu siedliska 
przyrodniczego 91E0. Waloryzacja wskaźników stanu 

zachowania siedliska. 
Wysoka 

Rozdział w 
monografii. 

Dokument dostępny 
w sieci na stronach 
www GIOŚ [link]  

 

Pawlaczyk P. 2012: Monitoring gatunków i 
siedlisk przyrodniczych ze szczególnym 
uwzględnieniem specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk Natura 2000.Wyniki 

monitoringu. 91F0 : Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum). 
GIOŚ. (aktualizacja 2012-04-18). ss. 16. 

Analiza wyników monitoringu siedliska 
przyrodniczego91F0 przeprowadzonego w latach 2009-

2010 na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska 
Średnia 

Dokument dostępny 
w sieci na stronach 
www GIOŚ [link]  

 

Pawlaczyk P. 2012: Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum). W: 

Mróz W. (red.): Monitoring siedlisk 
przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. 
Część III; ss. 292-315. GIOŚ, Warszawa. 

Szczegółowe wytyczne do monitoringu siedliska 
przyrodniczego 91F0. Waloryzacja wskaźników stanu 

zachowania siedliska. 
Wysoka 

Rozdział w 
monografii. 

Dokument dostępny 
w sieci na stronach 
www GIOŚ [link]  
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Perzanowska J. 2012: Pionierska roślinność na 
kamieńcach górskich potoków. W: Mróz W. 
(red.): Monitoring siedlisk przyrodniczych. 
Przewodnik metodyczny. Część II; ss. 170-

180. GIOŚ, Warszawa. 

Szczegółowe wytyczne do monitoringu siedliska 
przyrodniczego 3220. Waloryzacja wskaźników stanu 

zachowania siedliska. 
Wysoka 

Rozdział w 
monografii. 

Dokument dostępny 
w sieci na stronach 
www GIOŚ [link]  

 

Perzanowska J. 2012: Zarośla wierzby siwej 
na kamieńcach i żwirowiskach górskich 
potoków (Salici-Myricarietum część �z 
przewagą wierzby). W: Mróz W. (red.): 

Monitoring siedlisk przyrodniczych. 
Przewodnik metodyczny. Część II; ss. 193-

203. GIOŚ, Warszawa. 

Szczegółowe wytyczne do monitoringu siedliska 
przyrodniczego 3240. Waloryzacja wskaźników stanu 

zachowania siedliska. 
Wysoka 

Rozdział w 
monografii. 

Dokument dostępny 
w sieci na stronach 
www GIOŚ [link]  

 

Perzanowska J. 2012: Monitoring gatunków i 
siedlisk przyrodniczych ze szczególnym 
uwzględnieniem specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk Natura 2000.Wyniki 

monitoringu. 3220 Kamieńce i żwirowiska 
górskich potoków., GIOŚ. (aktualizacja 2012-

04-18). ss. 16. 

Analiza wyników monitoringu siedliska przyrodniczego 
3220 przeprowadzonego w roku 2010 na potrzeby 

Państwowego Monitoringu Środowiska 
Średnia 

Dokument dostępny 
w sieci na stronach 
www GIOŚ [link]  

 

Perzanowska J., Mróz W. 2004: Pionierska 
roślinność na kamieńcach górskich potoków. 

W: Herbich J. (red.). Wody słodkie i 
torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i 

gatunków Natura 2000 – podręcznik 
metodyczny. Ministerstwo Środowiska, 

Warszawa. T. 2., s. 79–85 

Informacje dotyczące siedliska przyrodniczego 3220 
(odniesienie się do definicji, warunki występowania, 
rozmieszczenie w Polsce, zróżnicowanie, siedliska 

podobne, zagrożenia, zalecenia ochronne, etc.) 

Wysoka 

Rozdział w pracy 
zbiorowej. 

Dokument dostępny 
także na stronach 

www GDOŚ [link]  

 

Perzanowska J., Mróz W. 2004, Zarośla 
wierzbowe na kamieńcach i  żwirowiskach 
górskich potoków (Salici–Myricarietum – 
część z przewagą wierzb). W: Herbich J. 

(red.). Wody słodkie i torfowiska. Poradniki 
ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – 

podręcznik metodyczny. Ministerstwo 
Środowiska, Warszawa. T. 2., s. 91-95 

Informacje dotyczące siedliska przyrodniczego 3240 
(odniesienie się do definicji, warunki występowania, 
rozmieszczenie w Polsce, zróżnicowanie, siedliska 

podobne, zagrożenia, zalecenia ochronne, etc.) 

Wysoka 

Rozdział w pracy 
zbiorowej. 

Dokument dostępny 
także na stronach 

www GDOŚ [link]  
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Raport o stanie środowiska w województwie 
Małopolskim w roku 2011. Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. 
Biblioteka Monitoringu Środowiska. 2012. ss 

124 

Bieżące informacje o stanie jakości wód Soły Wysoka 
Wydawnictwo, 

dokument dostępny 
w sieci [link]  

 

Romanowski J., Orłowska L., Zając T. 2011: 
Program ochrony wydry Lutra lutra w Polsce. 

Krajowa strategia gospodarowania wydrą. 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. 

Warszawa. 

Ogólne informacje o gatunku, ocena stanu populacji 
gatunku w Europie i w Polsce, analiza zagrożeń, cele 
programu ochrony gatunku, analiza istniejącego stanu 

ochrony, proponowane działania ochronne, formy 
aktywnej ochrony, propozycje metodyki monitoringu 

gatunku, szkody wywoływane przez wydrę w 
gospodarstwach stawowych i sposoby ich minimalizacji 

itp.) 

Wysoka 
Wydawnictwo, 

dokument dostępny 
w sieci [link]  

 

Sikora S. 2004: Wydra Lutra lutra. : Adamski 
P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., 
Witkowski Z. (red.) Gatunki zwierząt (z 
wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony 

siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik 
metodyczny. Ministerstwo Środowiska, 

Warszawa. T. 6, s. 258-260 

Informacje dotyczące gatunku 1355 (biologia i 
morfologia gatunku warunki występowania, 

rozmieszczenie w Polsce, zagrożenia, zalecenia ochronne, 
etc.) 

Wysoka 

Rozdział w pracy 
zbiorowej. 

Dokument dostępny 
także na stronach 

www GDOŚ [link]  

 
Skóra S., Włodek J. M. 1988. Ichtiofauna 

rzeki Soły i jej dopływów. Rocz. Nauk. PZW 
1, 97-121 

Bardzo dokładne opracowanie ichtiofaunistyczne. 
Materiał badawczy stanowiło 16 782 szt. ryb o łącznej 

masie 299 kg odłowionych w latach 1972-1979. 
Zidentyfikowano 28 gatunków ryb, w tym brzankę 
(Barbus carpathicus) oraz głowacza białopłetwego 

(Cottus microstomus). Nie zidentyfikowano 
występowania bolenia. Dane historyczne. 

Wysoka lecz 
historyczna, 

wymaga 
aktualizacji. 

Dotyczy 
przedmiotów 

ochrony – gatunków 
ryb z zał. I DŚ 

Artykuł w 
czasopiśmie 
naukowym 

 

Szymura J. M. 2004: Kumak nizinny Bombina 
bombina W: Adamski P., Bartel R., 

Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.) 
Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). 

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 
2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo 
Środowiska, Warszawa. T. 6,s. 298-302 

Informacje dotyczące kumaka nizinnego (1166; biologia i 
morfologia gatunku warunki występowania, 

rozmieszczenie w Polsce, zagrożenia, zalecenia ochronne, 
etc.) 

Wysoka 

Rozdział w pracy 
zbiorowej. 

Dokument dostępny 
także na stronach 

www GDOŚ [link]  
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Wiejaczka Ł. 2011: Wpływ zbiornika 
wodnego Klimkówka na abiotyczne elementy 
środowiska przyrodniczego w dolinie Ropy. 

Prace Geograficzne 229. IGiPZ. PAN. 
Warszawa. ss. 144 

Monografia poświęcona wpływowi zbiornika 
retencyjnego na środowisko abiotyczne rzeki poniżej 

zbiornika retencyjnego na karpackim dopływie Wisły (na 
przykładzie zbiornika Klimkówka na rzece Ropa) 

Średni 
Monografia. 

Dokument dostępny 
w sieci [link]  

 

Wilk-Woźniak E.  Gąbka M., Pęczuła W., 
Burchardt L., Cerbin S., Glińska-Lewczuk K., 
Gołdyn R., Grabowska M., Karpowicz M. , 

Klimaszyk P. , Kołodziejczyk A., Kokociński 
M., Kraska M., Kuczyńska-Kippen N., Ligęza 

S., Messyasz B., Nagengast B., Ozimek T., 
Paczuska B., Pełechaty M., Pietryka M., 
Piotrowicz R., Pociecha A., Pukacz A., 

Richter D., Walusiak E., Żbikowski J. 2012: 
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 

wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 
Potamion. W: Mróz W. (red.). Monitoring 

siedlisk przyrodniczych. Przewodnik 
metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa, s. 

130-149. 

Szczegółowe wytyczne do monitoringu siedliska 
przyrodniczego 3150. Waloryzacja wskaźników stanu 

zachowania siedliska. 
Wysoka 

Rozdział w 
monografii. 

Dokument dostępny 
w sieci na stronach 
www GIOŚ [link]  

 

Witkowski Z. 2004: Głowacz białopłetwy 
Cottus gobio: W: Adamski P., Bartel R., 

Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.) 
Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). 

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 
2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo 
Środowiska, Warszawa. T. 6, s.258-260 

Informacje dotyczące głowacza białopłetwego (5320; 
biologia i morfologia gatunku warunki występowania, 

rozmieszczenie w Polsce, zagrożenia, zalecenia ochronne, 
etc.) 

Wysoka 

Rozdział w pracy 
zbiorowej. 

Dokument dostępny 
także na stronach 

www GDOŚ [link]  

 

Witkowski A., Błachuta J., Kotusz J., Heese T. 
1999. Czerwona lista słodkowodnej 
ichtiofauny Polski. Chrońmy Przyr. Ojczystą., 
55 (4): 5-19 

Artykuł przeglądowy na bazie wielu badań terenowych 
klasyfikujący krajowe  ryby słodkowodne do 

poszczególnych zagrożeń. W artykule opisane są zwięźle 
podstawowe rodzaje zagrożeń dla ryb 

Wysoka, zwłaszcza 
w kompilacji z nową 
„Czerwoną listą…” 

z roku 2009  

Artykuł w 
recenzowanym 

czasopiśmie  

 

Witkowski A., Kotusz J., Przybylski M. 2009. 
Stopień zagrożenia słodkowodnej ichtiofauny 
Polski: Czerwona lista minogów i ryb – stan 
2009. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65 (1): 33-52. 

Artykuł przeglądowy na bazie wielu badań terenowych 
klasyfikujący krajowe  ryby słodkowodne do 

poszczególnych kategorii zagrożeń. W artykule opisane 
są zwięźle podstawowe rodzaje zagrożeń dla ryb. 

Aktualna i obowiązująca „Czerwona lista minogów i ryb” 

Wysoka 
Artykuł w 

recenzowanym 
czasopiśmie 
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Zieliński P. 2004: Traszka grzebieniasta 
Triturus cristatus W: Adamski P., Bartel R., 

Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.) 
Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). 

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 
2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo 
Środowiska, Warszawa. T. 6, s. 289-293 

Informacje dotyczące traszki grzebieniastej (1166; 
biologia i morfologia gatunku warunki występowania, 

rozmieszczenie w Polsce, zagrożenia, zalecenia ochronne, 
etc.) 

Wysoka 

Rozdział w pracy 
zbiorowej. 

Dokument dostępny 
także na stronach 

www GDOŚ [link]  

 
Żarnowiec J., Klama H., Nejfeld P. 2010: 
Szata roślinna doliny dolnej Soły. Wyd. 
Naukowe ATH. Bielsko-Biała. ss. 136 

Lista flory roślin naczyniowych z określeniem względnej 
frekwencji. Mapy rozmieszczenia cennych gatunków 

flory oraz zasięgu płatów zbiorowisk roślinnych. 
Dokumentacja fitosocjologiczna w postaci zdjęć 

fitosocjologicznych zebranych w tabelach. 

Wartość wysoka 
lecz wymaga 
interpretacji 

Dotyczy 
przedmiotów 

ochrony – siedlisk 
przyrodniczych z 

zał. I DŚ 

Wydawnictwo 

Materiały 
niepublikowane 

GDOŚ. 2013. Baza danych zawierająca 
informacje o obecności poszczególnych 
siedlisk przyrodniczych z zał. I DŚ oraz 

gatunków zwierząt i roślin z załącznika II DŚ 
w obszarach o znaczeniu dla Wspólnoty na 

terenie Polski 

Informację o powierzchni siedlisk przyrodniczych w 
poszczególnych obszarach Natura 2000 w Polsce, 
ocenach znaczenia obszaru dla ochrony siedlisk 

przyrodniczych, informacje o gatunkach roślin i zwierząt 
w poszczególnych obszarach Natura 2000 w Polsce, 

ocenach znaczenia obszaru dla ich ochrony, wielkości 
populacji 

Wysoka 

Informacje 
przekazane drogą 
elektroniczną na 

wniosek 
Wykonawcy 

 
Klich M. 2013. Dane niepublikowane 

dotyczące ichtiofauny  rzek dorzecza Wisły 
Skład ichtiofauny rzek o podobnej fizjografii 

Umiarkowana – 
informacje 
pomocnicze 

W posiadaniu 
autora 

 
Natura 2000. Standardowy Formularz 

Danych. pltmp527 „Dolna Soła”. (2009.12) ss. 
12 

Syntetyczne informacje o obszarze (lista przedmiotów 
ochrony, znaczenie obszaru dla ich ochrony, 

powierzchnia obszaru, zagrożenia itp.) dla propozycji 
obszaru o powierzchni 335 ha 

Średnia 

Materiały 
udostępnione przez 
Klub Przyrodników, 

w posiadaniu 
autorów 

dokumentacji 
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Natura 2000. Standardowy Formularz 

Danych. pltmp527 „Dolna Soła”. (2008.03) ss. 
12 

Syntetyczne informacje o obszarze (lista przedmiotów 
ochrony, znaczenie obszaru dla ich ochrony, 

powierzchnia obszaru, zagrożenia itp.) dla propozycji 
obszaru o powierzchni 1129 ha 

Średnia 

Materiały 
udostępnione przez 
Klub Przyrodników, 

w posiadaniu 
autorów 

dokumentacji 

 

Pszczeliński Ł. 2012. Inwentaryzacja rzek i 
potoków w obwodach rybackich nr 1 i 3 rzeki 
Skawy i obwodzie rybackim nr 5 rzeki Soły. 
PZW ZO Bielsko-Biała (maszynopis ss. 29) 

Opracowanie wykonane na zlecenie Polskiego Związku 
Wędkarskiego Zarządu Okręgu w Bielsku-Białej. 

Inwentaryzacja ichtiofaunistyczna, wybranych odcinków 
rzek i potoków w granicach wymienionych w tytule 

obwodów rybackich. Inwentaryzacja dotyczy głównie ryb 
użytkowych z punktu widzenia Polskiego Związku 

Wędkarskiego. 

Średnia 
Kopia w posiadaniu 

autorów projektu 
P.Z.O. 

 
Romanowski J., Zając T. 2013: Wydra Lutra 
lutra. Monitoring siedlisk przyrodniczych. 

Przewodnik metodyczny (mszp.) 

Szczegółowe wytyczne do monitoringu wydry (1355). 
Waloryzacja wskaźników stanu zachowania siedliska. 

Wysoka 

Dokument 
elektroniczny w 

posiadaniu autorów 
projektu P.Z.O. 

Plany /programy/ 
strategie/ projekty 

Badania ichtiofauny w latach 2010-2012 dla 
potrzeb oceny stanu ekologicznego wód wraz 

z udziałem w europejskim ćwiczeniu 
interkalibracyjnym – rzeki. Projekt Głównego 
Inspektoratu Środowiska koordynowany przez 

IRŚ Olsztyn 

Projekt, którego celem jest opracowanie metody oceny 
stanu ekologicznego rzek na podstawie badań ichtiofauny 
oraz opracowanie i wdrożenie systemu monitoringu ryb 

w rzekach w tym uzyskanie informacji na potrzeby oceny 
stanu jednolitych części wód rzek, które następnie będą 
wykorzystywane dla potrzeb krajowych (Ministerstwa 
Środowiska i innych ośrodków decyzyjnych oraz 

społeczeństwa) oraz na potrzeby raportowania do Komisji 
Europejskiej (w tym poprzez Europejską Agencję 
Środowiska) - wg wymagań określonych prawem 

krajowym i Unii Europejskiej, ze względu na realizację 
zobowiązań acquis communautaire w zakresie 

monitoringu i oceny stanu wód powierzchniowych 
[Dyrektywa 2000/60/WE tzw. Ramowa Dyrektywa 

Wodna (RDW)] przetransponowanych do ustawy Prawo 
Wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.). 

Średnia 

Informacja o 
zamówieniu na 
stronach GIOŚ 

[link] 
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Plan gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły. M.P. 2011.49.549 

Zatwierdzony dokument planistyczny o zasiegu 
ogólnopolskim zawierający: ogólny opis cech 

charakterystycznych dorzecza Wisły, obejmujący w 
szczególności wykaz jednolitych części wód 

powierzchniowych, wraz z podaniem ich typów i 
ustalonych warunków referencyjnych, podsumowanie 

identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych 
i oceny ich wpływu na stan wód powierzchniowych i 

podziemnych, wykazy obszarów chronionych, wraz z ich 
graficznym przedstawieniem; mapę sieci monitoringu, 

wraz z prezentacją programów monitoringowych; 
ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części 
wód i obszarów chronionych, podsumowanie wyników 
analizy ekonomicznej związanej z korzystaniem z wód, 
podsumowanie działań zawartych w programie wodno-
środowiskowym kraju, z uwzględnieniem sposobów 

osiągania ustanawianych celów środowiskowych, wykaz 
innych szczegółowych programów i planów 

gospodarowania dla obszarów dorzeczy dotyczących 
zlewni, sektorów gospodarki, problemów lub typów wód, 

wraz z omówieniem zawartości tych programów i 
planów, podsumowanie działań zastosowanych w celu 
informowania społeczeństwa i konsultacji publicznych, 
opis wyników i dokonanych na tej podstawie zmian w 

planie; wykaz organów właściwych w sprawach 
gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Wisły, 
informację o sposobach i procedurach pozyskiwania 

informacji i dokumentacji źródłowej wykorzystanej do 
sporządzenia planu oraz informacji o spodziewanych 

wynikach realizacji planu. 

Średnia 

Dokument 
opublikowany w 

Monitorze Polskim 
– Dzienniku 
Urzędowym 

Rzeczypospolitej 
Polskiej [link] 
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Program ochrony i rozwoju zasobów wodnych 
województwa śląskiego w zakresie 

udrożnienia rzek dla ryb dwuśrodowiskowych. 
PAN Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki 
Rybackiej w Gołyszu. ss. 56. Uchwalony 

przez Sejmik Województwa Śląskiego 
uchwałą z dnia 25 kwietnia 2005 roku nr 

II/34/3/2005. 

Inwentaryzacja barier migracyjnych dla ryb (w tym jedna 
bariera w granicach obszaru). Propozycje rzek do 

udrożnienia. Przewiduje się udrożnienie piętrzeń na Sole 
powyżej obszaru  Natura 2000 (zapory w Czańcu, 

Porąbce, Tresnej, jazy w Żywcu i Węgierskiej Górce) w 
II etapie realizacji projektu (nie podaje się terminów ani 
szczegółowych sposobów przeprowadzonych udrożnień) 

Średnia 

Dokument dostępny 
w sieci na stronach 
Śląskiego Urzędu 
Marszałkowskiego 

[link]  

 

Stańko R., Ciach M., Horabik D., Grzebinoga 
M., Borzuchowski J., Jirak A. 2013: Plan 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
PLB120004 Dolina Dolnej Soły w 

województwie małopolskim i śląskim. MGGP, 
Klub Przyrodników na zlecenie RDOŚ w 

Krakowie (mszp.) 

Dokumentacja planu zadań ochronnych dla obszaru 
Natura 2000 PLH120004 Dolina Dolnej Soły — 

specjalnego obszaru ochrony ptaków Natura 2000,  
obejmującego granicami obszar, analizowana pod kątem 

ewentualnej zbieżności/ kolizji zadań ochronnych 

Średnia 
Materiał 

przekazany przez 
RDOŚ w Krakowie 

 

Studium określające granice obszarów 
bezpośredniego zagrożenia powodzią dla 
terenów nieobwałowanych w zlewni Soły. 

2004. IMGW Kraków na zlecenie RZGW w 
Krakowie 

Prognozowany zasięg zalewów o prawdopodobieństwie 
przewyższenia p=50%, p=20%, p=10%, p=5%, p=3,33%, 

p=1% i p=0,2% przedstawiony na mapach 
topograficznych w skali 1:10000. Oficjalny kilometraż 

rzeki Soły 

Średnia. Przydatna 
przy określaniu 
korekty granic 

obszaru 

Dokument dostępny 
w sieci na stronach 

www RZGW w 
Krakowie [link]  

Raporty 

Jelonek M. 2010: Barbus meridionalis 
(brzanka). Stanowisko: Soła-Bielany. 

Państwowy Monitoring Środowiska. Raport 
dla gatunku na stanowisku. Dane 

udostępnione przez GIOŚ 

Wyniki szczegółowego monitoringu brzanki Barbus 
carpathicus na potrzeby Państwowego Monitoringu 
Środowiska na stanowisku w miejscowości Bielany na 

Sole 

Wysoka 
Dane udostępnione 

przez GIOŚ 

 

Jelonek M. 2010: Barbus meridionalis 
(brzanka). Stanowisko: Soła-Oświęcim. 

Państwowy Monitoring Środowiska. Raport 
dla gatunku na stanowisku. Dane 

udostępnione przez GIOŚ 

Wyniki szczegółowego monitoringu brzanki Barbus 
carpathicus na potrzeby Państwowego Monitoringu 
Środowiska na stanowisku w Oświęciomiu na Sole (w 

sąsiedztwie obszaru Natura 2000 Dolna Soła) 

Wysoka 
Dane udostępnione 

przez GIOŚ 

 

Jelonek M. 2010 Aspius aspius (boleń). 
Stanowisko: Soła-Oświęcim. Państwowy 

Monitoring Środowiska. Raport dla gatunku 
na stanowisku. Dane udostępnione przez 

GIOŚ 

Wyniki szczegółowego monitoringu bolenia Aspis aspius 
na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska na 

stanowisku w Oświęcimiu na Sole (w sąsiedztwie 
obszaru Natura 2000 Dolna Soła) 

Wysoka 
Dane udostępnione 

przez GIOŚ 
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Klich M. 2013: Inwentaryzacja 
ichtiofaunistyczna rzeki Soły w granicach 
obszaru Natura 2000 PLH 120083 „Dolna 

Soła”. 

Ichtiofauna dolnej Soły na podstawie badań własnych 
prowadzonych w roku 2013 – najaktualniejsze obecnie 
opracowanie. Dokładne opracowanie ichtiofaunistyczne 

dotyczące Soły na odcinku Soły od miejscowości Kęty do 
miejscowości Zasole. 1252 szt. ryb o łącznej masie 

21,658 kg. Zidentyfikowano 14 gatunków ryb, w tym 
przedmioty ochrony obszaru - bolenia (Aspius aspius) i 
brzankę (Barbus carpathicus). Nie udało się potwierdzić 

występowania głowacza białopłetwego (Cottus 
microstomus). 

Wysoka 
W posiadaniu 

autora 

 

Nejfeld P. 2013: Inwentaryzacja siedlisk 
przyrodniczych w dolinie rzeki Soły w 

granicach obszaru Natura 2000 PLH 120083 
„Dolna Soła”. 

Wyniki badań inwentaryzacyjnych przeprowadzonych w 
latach 2012-2013 na potrzeby dokumentacji PZO. 

Wysoka 
W posiadaniu 

autora 

Ekspertyzy 
przyrodnicze 

Dubiel E., Koczur A. 1999/2000: Waloryzacja 
szaty roślinnej doliny Soły od zapory w 

Czańcu do Łęskiego Zasola (mszp.) 

Lista flory roślin naczyniowych z określeniem względnej 
frekwencji. Mapy rozmieszczenia cennych gatunków 

flory oraz zasięgu płatów zbiorowisk roślinnych w górnej 
części ostoi. Dokumentacja fitosocjologiczna w postaci 

zdjęć fitosocjologicznych zebranych w tabelach. 
Materiały z końca XX wieku, pozwalające na 

prześledzenie kierunków zmian 

Wartość wysoka 
lecz wymaga 

interpretacji oraz 
uaktualnienia. 

Dotyczy 
przedmiotów 

ochrony – siedlisk 
przyrodniczych z 

zał. I DŚ 

Materiały 
udostępnione przez 

Towarzystwo na 
rzecz Ziemi w 
Oświęcimiu 

 

Herczek A. 1997: Waloryzacja międzywala 
rzeki Soły w Oświęcimiu (maszynopis). 

Katowice. Ekspertyza zamówiona przez Urząd 
Miasta w Oświęcimiu 

Charakterystyka różnych grup fauny na odcinku doliny 
rzeki bezpośrednio poniżej aktualnych granic ostoi. 

Spośród przedmiotów ochrony wymienia się głowacza 
białopłetwego Cottus microstomus (5320) i kumaka 

nizinnego Bombina bombina (1188) 

Średnia. Dane 
historyczne. 

Metodyka badań nie 
zawsze zgodna ze 
współczesnymi 
standardami (w 
odniesieniu do 
przedmiotów 

ochrony) 

Materiały 
udostępnione przez 

Towarzystwo na 
rzecz Ziemi w 
Oświęcimiu 
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Herczek A., Betleja J. 1999: Waloryzacja 
faunistyczna doliny rzeki Soły od Rajska do 
zapory w Czańcu (gm. Oświęcim, Brzeszcze, 

Kety, Wilamowice, Porąbka). Katowice-
Oświęcim (maszynopis). Ekspertyza 

zamówiona przez Towarzystwo na rzecz 
Ziemi w Oświęcimiu 

Charakterystyka różnych grup fauny na odcinku doliny 
rzeki bezpośrednio poniżej aktualnych granic ostoi. 
Spośród przedmiotów ochrony wymienia się traszkę 

grzebieniastą Triturus cristatus (1166) i kumaka 
nizinnego Bombina bombina (1188) 

Średnia. Dane 
historyczne. 

Metodyka badań nie 
zawsze zgodna ze 
współczesnymi 
standardami (w 
odniesieniu do 
przedmiotów 

ochrony) 

Materiały 
udostępnione przez 

Towarzystwo na 
rzecz Ziemi w 
Oświęcimiu 

 

Żarnowiec J., Klama H. 2000 Waloryzacja 
szaty roślinnej doliny Soły w gm. Oświęcim i 

gm. Brzeszcze Bielsko Biała -Oświęcim 
(maszynopis) 

Lista flory roślin naczyniowych z określeniem względnej 
frekwencji, mapa rozmieszczenia płatów roślinności w 
dolnym odcinku ostoi. Materiały z końca XX wieku, 

pozwalające na prześledzenie kierunków zmian. 

Wartość wysoka 
lecz wymaga 

interpretacji oraz 
uaktualnienia. 

Dotyczy 
przedmiotów 

ochrony – siedlisk 
przyrodniczych z 

zał. I DŚ 

Kopia w posiadaniu 
autorów projektu 

P.Z.O. 

 

Żarnowiec J. 1996. Szata roślinna międzywala 
rzeki Soły na obszarze Oświęcimia - stan 

zachowania, zagrożenia i problemy ochrony. 
Oświęcim (maszynopis) 

Lista flory roślin naczyniowych z określeniem względnej 
frekwencji, mapa rozmieszczenia płatów roślinności w 
dolnym odcinku ostoi. Materiały z końca XX wieku, 

pozwalające na prześledzenie kierunków zmian. 

Wartość wysoka 
lecz wymaga 

interpretacji oraz 
uaktualnienia. 

Dotyczy 
przedmiotów 

ochrony – siedlisk 
przyrodniczych z 

zał. I DŚ 

Kopia w posiadaniu 
autorów projektu 

P.Z.O. 
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2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 

 
Obszar Natura 2000 Dolna Soła PLH120083 w układzie jednostek podziału fizyczno-geograficznego Polski Kondrackiego (2002) leży w prowincji 51. Karpaty 

Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym, podprowincji 512: Podkarpacie Północne, makroregionie 512.2 Kotlina Oświęcimska i mezoregionach: 
– 512.22 Podgórze Wilamowickie (odcinek od mostu w Kętach-Podlesiu do mostu w Bielanach), 
– 512.23 Dolina Górnej Wisły (odcinek poniżej mostu w Bielanach). 
 
Położenie obszaru Natura 2000 Dolna Soła PLH120083 wg regionalizacji geobotanicznej wg J. M. Matuszkiewicza (1993), przedstawia się następująco: 

a) Odcinek od mostu w Kętach-Podlesiu do mostu w Bielanach 
– Dział Zachodniokarpacki (H), 
– Kraina Karpat Zachodnich (H.1), 
– Podkraina Zachodniobeskidzka (H.1a), 
– Okręg Pogórza Śląskiego (H.1a.1), 
– Podokręgi Bielski (H.1a.1.b) i Andrychowski (H.1a.1.c)  — Soła stanowi granicę pomiędzy podokręgami. 

b) Odcinek poniżej mostu w Bielanach: 
– Dział Wyżyn Południowopolskich (C), 
– Kraina Oświęcimska (C.7), 
– Okręg Oświęcimski (C.7.1), 
– Podokręg Dolina Wisły Ustroń – Ujście Skawy (C.7.1.c). 

 
Soła na odcinku objętym granicami obszaru Natura 2000 Dolna Soła PLH120083 (w km od 5+400 do 24+000)  na tle klasyfikacji jednolitych części wód 

powierzchniowych leży w granicach jednostek: 
— PLRW200015213299 „Soła od zbiornika Czaniec do Wisły” (zasadnicza, najważniejsza część z punktu widzenia ochrony ryb z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej); 
— PLRW200062132989 „Macocha” (tylko rejon ujścia Macochy do Soły – marginalna część z punktu widzenia ochrony ryb z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej); 
— PLRW2000621329789 „Pisarzówka” (tylko rejon ujścia Pisarzówki do Soły – marginalna część z punktu widzenia ochrony ryb z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej). 
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Charakterystyka ww. Jednolitych Części Wód Powierzchniowych wg „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przedstawia się następująco: 
 

Europejski kod JCWP Nazwa JCWP SCWP Typ JCWP Status Ocena 
stanu 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Derogacje Uzasadnienie derogacji 

PLRW200062132989 Macocha GW0105 

Potok wyżynny węglanowy 
z substratem 
drobnoziarnistym na 
lessach i lessopodobnych 

silnie 
zmieniona 
część wód 

zły niezagrożona — — 

PLRW200015213299 
Soła od zb. 
Czaniec do 
ujścia 

GW0105 
Średnia rzeka wyżynna - 
wschodnia  

silnie 
zmieniona 
część wód 

zły niezagrożona — — 

PLRW2000621329789 Pisarzówka GW0105 

Potok wyżynny węglanowy 
z substratem 
drobnoziarnistym na 
lessach i lessopodobnych 

silnie 
zmieniona 
część wód 

zły niezagrożona — — 

 
Aktualne granice obszaru wyznaczają zbyt wąski  pas łożyska rzeki (przy wyznaczaniu granic nie brano pod uwagę naturalnych tendencji do migracji koryta), w 

związku z czym na niektórych odcinkach koryto Soły „opuściło” granice obszaru Natura 2000 (w km od 8+300 do 8+500 , strona prawa, okolice miejscowości  Stawy 
Grojeckie; w km od 13+400 do 13+900, strona prawa, okolice miejscowości Łęki, w km od 14+200 do 14+600, strona lewa, okolice miejscowości Zasole Łęckie, w km od 
15+600 do km 15+800, strona lewa, okolice miejscowości Zasole Bielańskie). 

 
Poza łożyskiem Soły obszar obejmuje tereny przybrzeżne zajęte przez ziołorośla, łęgi oraz zarośla wierzbowe, a także drobne zbiorniki wodne połączone z wodami 

Soły lub od nich okresowo odcięte. Jednolite płaty łęgów często są podzielone aktualną granicą obszaru. 
 
Wyniki klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego i chemicznego rzeki na postawie monitoringu przeprowadzonego w roku 2011 (Raport o stanie środowiska… 

2012), przedstawiają się następująco: 
— klasa elementów biologicznych — stan bardzo dobry, potencjał maksymalny; 
— klasa elementów hydromorfologicznych — potencjał dobry; 
— klasa elementów fizykochemicznych —  stan bardzo dobry, potencjał maksymalny; 
— stan/ potencjał ekologiczny — dobry i powyżej dobrego; 
— stan chemiczny — dobry; 
— stan jednolitej części wód — dobry. 

 
Środowisko doliny Soły w granicach obszaru pozostaje pod wpływem kaskady zapór pobudowanych powyżej (zapora w Tresnej, w km 41+900, zapora w Porąbce w 

km 34+500, zapora w Czańcu w km 31+000). Funkcjonowanie zapór wiąże się z  następującymi bezpośrednimi oddziaływaniami na środowisko rzeki i doliny poniżej 
zbiorników retencyjnych (por. Wiejaczka 2011), mającymi bezpośredni negatywny wpływ na funkcjonowanie przedmiotów ochrony (łęgi, ryby): 
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— zmiany reżimu hydrologicznego (podniesienie przepływów minimalnych i obniżenie przepływów maksymalnych, wysokie amplitudy dobowe); 
— zmiany właściwości fizykochemicznych wód (temperatura – podwyższenie temperatury w okresie jesień-wiosna, obniżenie w okresie wiosna-jesień, przewodność 

elektrolityczna – ujednolicenie wartości); 
— zatrzymanie transportu żwiru i większych frakcji materiału skalnego. 

 
Obszar nie wchodzi w Krajową Sieć Ekologiczną ECONET – Polska, nie jest też wskazywany jako korytarz ekologiczny dla dzikich zwierząt. W dokumencie 

„Ocena potrzeb i priorytetów udrażniania ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce” Sołę na odcinku od zapory 
w Czańcu do ujścia do Wisły wskazuje się jako ciek szczególnie isttny dla zachowania ciągłości morfologicznej wód w Polsce, ze względu na wymaganą ciągłość liniową dla 
łososia. 
 

Obszar Natura 2000 Dolna Soła PLH120083 mieści się w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Soły PLB120004 
(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000; Dz. U. z 2004 r., Nr 229, poz. 2313). Obejmuje też 
fragment zespołu przyrodniczo krajobrazowego „Dolina Rzeki Soły” powołanego uchwałą nr LVIII/513/98 Rady Miasta w Oświęcimiu z dnia 16.06.1988 (11,3374 ha wobec 
całkowitej powierzchni formy ochrony przyrody, wynoszącej 191,5280 ha). 
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2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów11 

1 2 3 4 

Typy użytków gruntowych Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Lasy różne typy własności 75,8 15,2 

Grunty orne różne typy własności 22,2 4,4 

Łąki trwałe różne typy własności 18,2 3,6 

Pastwiska różne typy własności 250,5 50,1 

Sady - - - 

Grunty pod stawami - - - 

Nieużytki - - - 

Wody stojące różne typy własności 0,2 0,0 

Wody płynące różne typy własności 132,0 26,4 

Grunty zabudowane różne typy własności 0,9 0,2 

Inne różne typy własności 0,3 0,1 

  

                                                 
11 Opracowano wg Corine Land Cover 2006; do typu użytków gruntowych “lasy” w kolumnie 1 tabeli, zaliczono typy pokrycia terenu wg CLC 2006: 311 Lasy liściaste, 312 
Lasy iglaste i 313 Lasy mieszane; do typu użytków gruntowych “grunty orne” w kolumnie 1 tabeli, zaliczono typ pokrycia terenu wg CLC 2006: 211 Grunty orne poza 
zasięgiem urządzeń nawadniających; do typu użytków gruntowych “ Łąki trwałe” w kolumnie 1 tabeli zaliczono typ pokrycia terenu wg CLC 2006: 231 Łąki; do typu 
użytków gruntowych “Pastwiska trwałe” w kolumnie 1 tabeli zaliczono typ pokrycia terenu wg CLC 2006: 243 Tereny głównie zajęte przez rolnictwo z dużym udziałem 
roślinności naturalnej; do typu użytków gruntowych “Wody stojące” w kolumnie 1 tabeli zaliczono typ pokrycia terenu wg CLC 2006: 512 Zbiorniki wodne; w przypadku 
typu użytków gruntowych “Wody płynące” w kolumnie 1 tabeli wydzielono szacunkową powierzchnię wód płynących z kategorii „pastwiska” — wg CLC 2006 w granicach 
obszaru brak typu pookrycia terenu odpowiadającego wodom płynacym 511 Cieki; do typu użytków gruntowych “Grunty zabudowane” w kolumnie 1 tabeli zaliczono typ 
pokrycia terenu wg CLC 2006: 121 Strefy przemysłowe lub handlowe; do typu użytków gruntowych “Inne” w kolumnie 1 tabeli zaliczono typ pokrycia terenu wg CLC 2006: 
242 Złożone systemy upraw i działek. 
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2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 

 
W obszarze Natura 2000 Dolna Soła PLH120083 przedmiotami ochrony są siedliska przyrodnicze związane z wodami, w tym przede wszystkim ekosystemy 

o charakterze naturalnym (łęgi, kamieńce, ziołorośla, drobne zbiorniki wodne) dla  których nie istnieją pakiety rolno środowiskowe, wraz z gatunkami zwierząt związanych ze 
środowiskiem wodnym (wydra, kumak nizinny, traszka grzebieniasta, boleń, głowacz białopłetwy, brzanka). Realizacja programów rolno środowiskowych  w aktualnych 
granicach obszaru  nie ma istotnego znaczenia dla przedmiotów ochrony (łąki świeże użytkowane ekstensywnie w aktualnych granicach obszaru są reprezentowane tylko 
przez 2 płaty o znikomej powierzchni). 
 

Typy użytków Typ własności 
Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 
Rodzaj dopłaty, 

działania/priorytetu/programu 

Lasy różne typy własności — — 

Grunty orne różne typy własności — — 

Łąki trwałe różne typy własności Brak danych — 

Pastwiska różne typy własności Brak danych 
— 

Sady - 
— — 

Grunty pod stawami - 
— — 

Nieużytki - 
— — 

Wody stojące różne typy własności 
— — 

Wody płynące różne typy własności 
— — 

Grunty zabudowane różne typy własności 
— — 

Inne różne typy własności 
— — 
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2.5. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego 

1 2 3 4 5 

Tytuł opracowania 

Instytucja 
odpowiedzialna 

za 
przygotowanie 

planu/ 
programu/ 
wdrażanie 
projektu 

Ustalenia planu/ programu/ projektu mogące mieć wpływ na 
przedmioty ochrony 

Przedmioty 
ochrony objęte 

wpływem 
opracowania 

U
st

al
en

ia
 d

ot
. 

dz
ia

ła
ń 

m
in

im
al

iz
uj
ąc

yc
h 

lu
b 

ko
m

pe
ns

uj
ąc

yc
h 

Miasto i Gmina Brzeszcze 
Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Brzeszcze. Uchwała nr 
XXI/239/08 Rady 
Miejskiej w Brzeszczach 
z dnia 30 września 2008 
r. 

Urząd Miasta i 
Gminy Brzeszcze 
(brak strategicznej 
oceny 
oddziaływania na 
środowisko) 

Dokument umieszcza fragment obszaru znajdujący się na terenie gminy 
Brzeszcze w „systemie przyrodniczym”, jako: 
— korytarz Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych 
— obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią (obszar w granicy zalewu o 
prawdopodobieństwie przewyższenia p=0,2%) 
 
Dla korytarza Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych plan ustala:  
a) Nakazy: 
– Zachowanie istniejących zasobów przyrody i ich bioróżnorodności. 
– Zalesienie terenu o ile jest to zgodne z ustaleniami planu. 
b) Zakazy: 
– Realizacji budynków oraz budowli nie związanych bezpośrednio z funkcją 
dominującą danego obszaru ESOCh. 
– Realizacji obiektów budowlanych mogących pogorszyć stan środowiska 
naturalnego. 
– Realizacji ogrodzeń i płotów uniemożliwiających migrację drobnych form 
fauny i flory. 
– Przekształcania naturalnej rzeźby terenu poprzez składowanie odpadów 
górniczych. 
c) Dopuszczenia: 
– Udostępnienie terenu dla celów rekreacyjnych i turystycznych, pod 
warunkiem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi (np. z 
planem urządzenia lasu). 
– Realizacja ciągów pieszych i rowerowych o charakterze rekreacyjnym. 
– Realizacja obiektów budowlanych, zgodnych z funkcją dominującą 
obszaru chronionego oraz z ustaleniami dotyczącymi danej strefy 

Wszystkie brak 
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1 2 3 4 5 
funkcjonalnej. 
– Zagospodarowanie terenu jako obszaru zieleni urządzonej, publicznie 
dostępnej, związanej bezpośrednio z funkcją dominującą; 
 
Dla obszaru w granicy zalewu o prawdopodobieństwie przewyższenia 
p=0,2% plan ustala:  
a) zakazy: 
– realizacji zabudowy mieszkaniowej, przemysłowej, usługowej oraz 
wykonywania urządzeń wodnych, (z wyjątkami opisanymi poniżej w 
pozycji „dopuszczenia", celem ochrony życia ludzi i ich mienia przed 
skutkami powodzi oraz ochrony środowiska naturalnego przed dewastacją, 
– sadzenie drzew i krzewów z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby 
regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element obudowy biologicznej 
dolin rzecznych lub służącej do umocnienia brzegów lub obwałowań. 
– zamiany ukształtowania terenów, składowania materiałów oraz 
wykonywania robót nie związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód. 
– lokalizowania inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko gromadzenia ścieków, odchodów 
zwierzęcych środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą 
zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w 
tym w szczególności ich składowania. 
b) dopuszczenia: 
– (…) 
– użytkowania dla określonych form rekreacji (takich jak spacery, jazda na 
rowerach po wyznaczonych ścieżkach, plażowanie z uwzględnieniem 
obowiązujących ustaleń obowiązujących dla ESOCh i odpowiednich 
obszarów funkcjonalnych 
 
Pod względem klasyfikacji stref funkcjonalnych, tereny zieleni nad Sołą (w 
granicach obszaru oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie) zostały 
sklasyfikowane jako ZE- strefa zieleni łęgowej (obszary zieleni szczególnie 
chronionej). 
Ustalenia:  
a) Nakazy: 
– Zachowanie i ochrona istniejącej zieleni łęgowej. 
– Uzupełnienie istniejącej zieleni wysokiej. 
– Zachowanie starorzeczy. 
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1 2 3 4 5 
– Realizacja wałów przeciwpowodziowych zgodnie z przepisami odrębnymi  
b) Zakazy: 
– Nasadzenia zieleni wysokiej w pasie pomiędzy rzeką a wałem 
przeciwpowodziowym. 
– Budowy dróg i parkingów o nawierzchniach nieprzepuszczalnych. 
– Realizacji obiektów budowlanych mogących pogorszyć stan środowiska 
naturalnego. 
– Realizacji przedsięwzięć zmieniających stosunki wodne. 
c) Dopuszczenia: 
– Udostępnienie dla celów rekreacji brzegów rzek. 
– Budowa rekreacyjnej drogi rowerowej lub pieszo - rowerowej, 
prowadzonej równolegle do rzeki, koroną wału przeciwpowodziowego. 

Miasto i Gmina Kęty 
Korzeń J., Róg J., 
Domagała A. 2012: 
Studium Uwarunkowań i 
Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy 
Kety – projekt. 
Jeleniogórskie Biuro 
Planowania i 
Projektowania Sp. z o. o.  
Jelenia Góra - Kęty 
[link]  

Gmina Kęty  
(brak strategicznej 
oceny 
oddziaływania na 
środowisko) 

Pod względem kierunków rozwoju struktury funkcjonalno –przestrzennej, 
studium lokalizuje obszar Natura 2000 w strefie VI terenów otwartych, 
obejmującą kompleksy leśne, tereny wykorzystywane rolniczo, oraz 
zbiorniki wodne, a także inne tereny pełniące przede wszystkim funkcje 
ekologiczne. Pod względem kierunków rozwoju obszar obejmuje strefy 
„terenów rolnych” i „terenów leśnych” wyznaczonych w oparciu o aktualną 
strukturę użytkowania terenu. Obszar Natura 2000 w granicach miasta i 
gminy Kęty stanowi w znaczącej części fragment „Obszaru Szczególnego 
Zagrożenia Powodzią”. W jego granicach studium zakłada następujące 
zasady gospodarowania: 
— zakaz lokalizowania nowych przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, 
— zakaz gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków 
chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, 
— zakaz prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w 
szczególności ich składowania. 
— zakaz wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów 
budowlanych, 
— sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na 
potrzeby regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy 
biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, 
obwałowań lub odsypisk, 
— zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz 
wykonywania innych robót, a także utrzymywaniem, odbudową, rozbudową 

Wszystkie — 
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1 2 3 4 5 
lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami 
związanymi z nimi funkcjonalnie. 
Studium wskazuje granice obszaru Natura 2000 PLH 120083 „Dolna Soła”, 
gdzie przewiduje się następujące zasady gospodarowania:  
— należy unikać prowadzenia takich działań, które mogłyby wpływać na 
integralność obszarów Natura 2000, w tym zmiany i regulacji istniejących 
stosunków wodnych, zmiany ukształtowania terenu. Działania 
podejmowane w obrębie obszarów Natura 2000 nie powinny wpływać na 
przedmioty ich ochrony, 
— dopuszczenie działalności zw. z rekreacją, wznoszenia zabudowy jedynie 
w przypadku zachowania chronionych siedlisk przyrodniczych, 
— prowadzona w obrębie obszarów Natura 2000 działalność górnicza, 
powinna być prowadzona w sposób nie naruszający spójności i integralności 
obszarów Natura 2000 oraz wpływać na przedmioty ich ochrony. 
Działalność górnicza ponadto powinna być prowadzona z zastosowaniem 
rozwiązań minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko, w 
tym obszary Natura 2000. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Kęty obejmującego 
miasto Kęty oraz 
sołectwa: Bielany, 
Bulowice, Łęki, Malec, 
Nową Wieś i Witkowice 
z wyłączeniem terenów 
objętych zmianami planu 
uchwalonymi po 
01.01.1995 r., Uchwała 
nr XXX/243/2005 Rady 
Miejskiej w Kętach z 
dnia 29 czerwca 2005 r. 

Urząd Miasta i 
Gminy Kęty (brak 
strategicznej 
oceny 
oddziaływania na 
środowisko) 

W Miejscowym planie widnieje zapis: „Dolina rzeki Soły, którego część 
południowa [w granicach Gminy] wchodzi w skład Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych GZWP "Dolina rzeki Soły", wymagającego szczególnej 
ochrony - podlega obowiązkowi uporządkowania gospodarki ściekowej, 
głównie poprzez jej skanalizowanie zakończone urządzeniami 
oczyszczającymi o wysokim stopniu redukcji zanieczyszczeń.” 

Pośrednio 
pozytywny wpływ 
na wszystkie 
przedmioty 
ochrony. 

brak 

Miasto i Gmina Oświęcim  
Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego terenu 
osiedla Stare Stawy w 

Urząd Miasta 
Oświęcim 

Brak zapisów bezpośrednio odnoszących się do obszaru. - - 
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Oświęcimiu, Uchwała nr 
XXIII/274/04 rady 
Miasta w Oświęcimiu z 
dnia 30 czerwca 2004 r. 
Studium Uwarunkowań  
i Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta 
Oświęcim. Uchwała nr 
LIX/594/06 Rady Miasta 
Oświęcim z dnia 29 
marca 2006 r. 

Urząd Miasta 
Oświęcim 

Fragment ostoi położony jest w strefie specjalnej P2, obejmującej obszar 
doliny Soły, stanowiącej korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym, 
chroniony jako Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy, z czterema użytkami 
ekologicznymi. 
Ustalenie studium: 
„W strefie P2 prace powinny być ograniczone do napraw wyrw brzegowych 
rzeki, wymiany i wzbogacenia gatunkowego drzewostanów łęgowych, a w 
bezpośrednim otoczeniu koryta rzeki – do utrzymania powierzchni 
łąkowych” 

91E0, ryby — 

Gmina Wilamowice 
Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
obszaru gminy 
Wilamowice 
obejmującego sołectwo 
Zasole Bielańskie, 
Uchwała nr 
XVIII/145/04 Rady 
Miejskiej w 
Wilamowicach z dnia 7 
maja 2004 r. 

Urząd Miasta i 
Gminy 
Wilamowice 

Brak zapisów bezpośrednio odnoszących się do obszaru. — — 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
obszaru gminy 
Wilamowice 
obejmującego sołectwo 
Hecznarowice, Uchwała 
nr XVIII/143/04 Rady 
Miejskiej w 
Wilamowicach z dnia 14 
lipca 2004 r. 

Urząd Miasta i 
Gminy 
Wilamowice 

Brak zapisów bezpośrednio odnoszących się do obszaru. — — 
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2.6. Informacja o przedmiotach ochrony objętych planem wraz z zakresem prac terenowych – dane 
zweryfikowane 

  
1 2 3 4 5 6 7 

Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna Powierzchnia Liczba stanowisk 

Rozmieszczenie 
w obszarze Stopień rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 
terenowych 

Siedliska przyrodnicze 

3150 Starorzecza i 
naturalne eutroficzne 
zbiorniki wodne ze 
zbiorowiskami z 

Nympheion, Potamion  

C 0,21 ha 

3 zbiorniki wód stojących 
mieszczą się w definicji 
siedliska przyrodniczego 
(spośród kilkudziesięciu 
istniejących w obszarze) 

Załącznik 3 
(Rys 2) 

Wysoki. Przeanalizowano 
istniejące zbiorniki wód 
stojących pod względem 

struktury roślinności 
(warunek zaliczenia do 

typu siedliska 
przyrodniczego) 

Na potrzeby projektu PZO 
przeprowadzono 

szczegółową inwentaryzację 
terenową siedliska 

przyrodniczego „Starorzecza 
i naturalne eutroficzne 

zbiorniki wodne ze 
zbiorowiskami z 

Nympheion, Potamion” 
(3150) 

3220 Pionierska roślinność 
na kamieńcach górskich 

potoków 
A 60,62 ha 

56 płatów. Rozmieszczone 
one są w km od 7+500 do 

24+000 (optymalne warunki 
trwałości siedliska 

przyrodniczego w km od 
7+500 do 15+000 i od 
19+000 do 22+000) 

Załącznik 3 
(Rys 2) 

Wysoki. Płaty siedliska 
przyrodniczego rozwijają 
się  w km od 7+500 do 

24+000 (optymalne 
warunki trwałości siedliska 
przyrodniczego w km od 
7+500 do 15+000 i od 
19+000 do 22+000) 

Na potrzeby projektu PZO 
przeprowadzono 

szczegółową inwentaryzację 
terenową siedliska 

przyrodniczego 3220 
Pionierska roślinność na 

kamieńcach górskich 
potoków w aktualnych 

granicach obszaru 



 

 
DOKUMENTACJA PLANU ZADA Ń OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  

DOLNA SOŁA PLH120083 W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚLĄSKIM  
 
 

 
59 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia Liczba stanowisk 
Rozmieszczenie 

w obszarze 
Stopień rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 
terenowych 

6430 Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

C 10,28 ha 

49 zinwentaryzowanych 
płatów. Nie zamyka to z 
pewnością możliwości 
istnienia większej ilości 
płatów (zbiorowisko ma 

charakter 
drobnopowierzchniowy, 
cechuje się jednocześnie 

dużą dynamiką) 

Załącznik 3 
(Rys 2) 

Wysoki 

Na potrzeby projektu PZO 
przeprowadzono 

szczegółową inwentaryzację 
terenową siedliska 

przyrodniczego 6430 
Ziołorośla górskie 

(Adenostylion alliariae) i 
ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) w 
aktualnych granicach 

obszaru 

6510 Niżowe i górskie 
świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris) 

C 1,90 ha 
2 płaty w aktualnych 
granicach obszaru 

Załącznik 3 
(Rys 2) 

Wysoki. W granicach 
obszaru obecne 2 płaty 

siedliska przyrodniczego. 
Ochrona pełnych zasobów 
siedliska przyrodniczego w 

dolinie Soły jako  
przedmiotu ochrony 

obszaru  wymaga korekty 
granic obszaru 

Na potrzeby projektu PZO 
przeprowadzono 

szczegółową inwentaryzację 
terenową siedliska 

przyrodniczego 3220 
Pionierska roślinność na 

kamieńcach górskich 
potoków w aktualnych 

granicach obszaru 

91E0 Łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 
albae, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-
incanae, olsy źródliskowe) 

C 166,67 ha 
23 płaty rozmieszczone na 

całej długości ostoi 
Załącznik 3 

(Rys 2) 

Wysoki. Cechy łęgu 
wierzbowego posiadają 

drzewostany znajdujące się 
w granicach strefy 

regularnie zalewanej. Do 
typu nie zaliczono postaci 

inicjalnych łegów 
wierzbowych (zarośli 

wiklinowych Salicetum 
triandro-viminalis) 

Na potrzeby projektu PZO 
przeprowadzono 

szczegółową inwentaryzację 
terenową siedliska 

przyrodniczego 91E0 Łęgi 
wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe 

(Salicetum albae, Populetum 
albae, Alnenion glutinoso-
incanae, olsy źródliskowe) 



 

 
DOKUMENTACJA PLANU ZADA Ń OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  

DOLNA SOŁA PLH120083 W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚLĄSKIM  
 
 

 
60 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia Liczba stanowisk 
Rozmieszczenie 

w obszarze 
Stopień rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 
terenowych 

91F0 Łęgowe lasy 
dębowo-wiązowo-
jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

C 20,08 ha 
5 płatów siedliska 
przyrodniczego  

Załącznik 3 
(Rys 2) 

Wysoki. Cechy łęgu 
wiązowo-jesionowego 

posiadają najwyżej 
wyniesione fragmenty 

doliny Soły w granicach 
obszaru, pokryte 

naturalnymi lasami 

Na potrzeby projektu PZO 
przeprowadzono 

szczegółową inwentaryzację 
terenową siedliska 

przyrodniczego 91F0 
Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe 
(Ficario-Ulmetum) 

Gatunki zwierząt 

1130 Boleń Aspius aspius C — 

2 spośród pięciu 
wyznaczonych stanowisk 
badawczych. Obecność 

gatunku możliwa na całym 
odcinku  objętym granicami 

obszaru (od km 5+400 do km 
24+000), a także poza jego 
granicami (od km 0+000 do 

km 31+000) 

Rzeka Soła w 
granicach 

obszaru Natura 
2000  

Średni 

Przeprowadzono dokładne 
badania ichtiofaunistyczne  

Soły na odcinku 
miejscowości Kęty do 
miejscowości Zasole 

(kwiecień 2013). Złowiono 
1252 szt. ryb o łącznej masie 
21,658 kg. Zidentyfikowano 

14 gatunków ryb, w tym 
bolenia (Aspius aspius) 

5320 Głowacz białopłetwy 
Cottus microstomus 

C — 

Badania nie potwierdziły 
obecności gatunku  wiosną 

2013. Nie rozstrzyga to 
jednak o całkowitym zaniku 

jego populacji. 

Rzeka Soła w 
granicach 

obszaru Natura 
2000 

Niewystarczający 

Przeprowadzono dokładne 
badania ichtiofaunistyczne  

Soły na odcinku 
miejscowości Kęty do 
miejscowości Zasole 

(kwiecień 2013). Złowiono 
1252 szt. ryb o łącznej masie 
21,658 kg. Zidentyfikowano 
14 gatunków ryb. Nie udało 

się potwierdzić 
występowania głowacza 
białopłetwego (Cottus 

microstomus). 



 

 
DOKUMENTACJA PLANU ZADA Ń OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  

DOLNA SOŁA PLH120083 W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚLĄSKIM  
 
 

 
61 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia Liczba stanowisk 
Rozmieszczenie 

w obszarze 
Stopień rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 
terenowych 

5264 Brzanka Barbus 
carpathicus 

C — 

5 spośród pięciu 
wyznaczonych stanowisk 
badawczych. Obecność 

gatunku możliwa na całym 
odcinku  objętym granicami 

obszaru (od km 5+400 do km 
24+000), a także poza jego 
granicami (od km 0+000 do 

km 31+000) 

Rzeka Soła w 
granicach 

obszaru Natura 
2000 

Wystarczający 

Przeprowadzono dokładne 
badania ichtiofaunistyczne  

Soły na odcinku 
miejscowości Kęty do 
miejscowości Zasole 

(kwiecień 2013). Złowiono 
1252 szt. ryb o łącznej masie 
21,658 kg. Zidentyfikowano 

14 gatunków ryb, w tym 
brzankę (Barbus 

carpathicus) 

1166 Traszka grzebieniasta 
Triturus cristatus 

C — 

Cały odcinek łożyska 
bezpośredniego otoczenia i 

rzeki objęty granicami 
obszaru, tj. od km 5+400 do 

km 24+000 stanowi 
potencjalne siedlisko 

gatunku. Brak istotnych 
barier migracyjnych 

Dolina rzeki 
Soły w 

granicach 
obszaru Natura 

2000 

Słaby 
W trakcie badań skupiono 

się na analizie jakości 
siedliska gatunku 

1188 Kumak nizinny 
Bombina bombina 

C — 

Cały odcinek łożyska 
bezpośredniego otoczenia i 

rzeki objęty granicami 
obszaru, tj. od km 5+400 do 

km 24+000 stanowi 
potencjalne siedlisko 

gatunku. Brak istotnych 
barier migracyjnych 

Dolina rzeki 
Soły w 

granicach 
obszaru Natura 

2000 

Słaby 
W trakcie badań skupiono 

się na analizie jakości 
siedliska gatunku 
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1 2 3 4 5 6 7 

Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia Liczba stanowisk 
Rozmieszczenie 

w obszarze 
Stopień rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 
terenowych 

1355 Wydra Lutra lutra C — 

Cały odcinek łożyska 
bezpośredniego otoczenia i 

rzeki objęty granicami 
obszaru, tj. od km 5+400 do 

km 24+000 stanowi 
potencjalne siedlisko 

gatunku. Brak istotnych 
barier migracyjnych 

Dolina rzeki 
Soły w 

granicach 
obszaru Natura 

2000 

Słaby 
W trakcie badań skupiono 

się na analizie jakości 
siedliska gatunku 
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2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 

 

2.6.1.1. Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion (3150) 
 

Ogólna charakterystyka siedliska przyrodniczego 
 

Definicja siedliska przyrodniczego  wg „Interpretation manual… (2007)” brzmi: “Jeziora i inne drobne zbiorniki wodne z wodą o 
zabarwieniu od brudno-szarego do niebiesko-zielonego, mniej lub bardziej mętne, szczególnie bogate w  jony zasadowe (pH zwykle> 7), z 
wolno pływającymi zbiorowiskami  ze związku Hydrocharition lub, w przypadku głębszych wód otwartych, ze zbiorowiskami rdestnic 
(Magnopotamion)” Gatunki roślin: Hydrocharition - Lemna spp., Spirodela spp., Wolffia spp., Hydrocharis morsus-ranae,.Stratiotes aloides, 
Utricularia vulgaris, U. australis, Aldrovanda vesiculosa, [paprocie (Azolla)] Wątrobowce: (Riccia spp., Ricciocarpus spp.).; Magnopotamion - 
Potamogeton lucens, P. praelongus, P. zizii, P. perfoliatus. 
 

Klimaszyk (2004) przedstawia następujące ogólne informacje o siedlisku przyrodniczym 3150: „Naturalne jeziora i stałe niewielkie 
zbiorniki wodne oraz odcięte fragmenty koryt rzecznych z wolno pływającymi w toni wodnej makrofitami (Potamion i częściowo Nymphaeion), 
makrofitami zakorzenionymi w dnie oraz o liściach pływających (część Nymphaeion), a także prymitywnymi skupieniami drobnych roślin 
pływających po powierzchni wody (Lemnetea). Mezo-eutroficzne lub eutroficzne jeziora, drobne zbiorniki wodne i starorzecza stanowią ponad 
95% wód stojących Polski. Zgrupowane są one głównie w obrębie pojezierzy: Mazurskiego, Pomorskiego, Wielkopolskiego, Łęczyńsko-
Włodawskiego i innych, choć licznie występują (zwłaszcza zbiorniki o mniejszej powierzchni) na terenie całego kraju. Pod względem 
hydrologicznym wykazują one olbrzymie zróżnicowanie – od zbiorników nieprzepływowych, do takich, gdzie dopływy i odpływy stanowią istotny 
procent w bilansie hydrologicznym. Zaopatrywane w wodę mogą być ze źródeł powierzchniowych (opad atmosferyczny, spływ powierzchniowy, 
dopływy rzeczne) lub ze źródeł podziemnych – dopływ gruntowy. Udział poszczególnych dróg dostawy wody jest cechą charakterystyczną dla 
każdego zbiornika. Najbliższe otoczenie (zlewnia) starorzeczy i innych naturalnych, eutroficznych zbiorników wodnych to zazwyczaj obszar w 
mniejszym lub większym stopniu poddany antropopresji. Wzrastający udział obszarów przekształconych przez człowieka pól uprawnych, terenów 
zabudowanych itp.) w zlewni powoduje, iż zbiorniki ulegają przyspieszonej eutrofizacji Najbliższe otoczenie zbiorników eutroficznych budowane 
jest przez trzcinowiska – zbiorowiska z klasy Phragmitetea – można tu wyróżnić dwa pasy: znajdujący się od strony wody szuwar wysoki 
(Phragmitetum i in.) i występujący w głąb lądu szuwar turzycowy. Szuwar turzycowy składa się ze zbiorowisk wysokich turzyc (Caricetum 
acutiformis, Caricetum gracilis, C. rostratae, C. elatae) zaliczanych do związku  Magnocaricion. Dalej mogą występować zbiorowiska mszysto–
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turzycowe (klasa Scheuchzerio–Caricetea nigrae) lub wilgotne łąki (Molinio–Arrhenatheretea), na które wkracza łozowisko Salicetum 
pentandro–cinereae. Najdalszą strefę roślinności związaną z eutroficznymi zbiornikami wodnymi stanowią zbiorowiska leśne z klas Alnetea 
glutinosae lub Querco–Fagetea. Przedstawiony pasowy układ roślinności występującej wokół zbiorników ulega znacznym modyfikacjom. 
Starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne są bardzo zróżnicowane pod względem powierzchni (od jezior o powierzchni ponad 
100 ha, do drobnych zbiorników o powierzchni kilkuset metrów kwadratowych) i głębokości (od zbiorników głębokich na ponad 80 m – Jezioro 
Drawskie, do takich, gdzie głębokość maksymalna nie przekracza 1 m). Woda charakteryzuje się umiarkowanymi i wysokimi koncentracjami 
pierwiastków biogennych – azotu i fosforu, choć ich stężenia w poszczególnych zbiornikach mogą mieścić się w szerokim zakresie. 
Charakterystyczna jest także wysoka koncentracja rozpuszczonych soli mineralnych (wysokie przewodnictwo elektrolityczne właściwe). Odczyn 
wód od obojętnego do alkalicznego – pH najczęściej >7. Ze względu na dużą zasobność w związki biogenne w wodzie występują masowe pojawy 
fitoplanktonu, które wywołują niebiesko–zieloną barwę wody i niewielką widzialność. Przezroczystość wód i zasięg strefy fotycznej mieści się w 
szerokich granicach od kilkudziesięciu centymetrów dla zbiorników o większej żyzności do nawet kilku metrów w zbiornikach będących na 
pograniczu mezotrofii i eutrofii. Morfologia mis zbiorników silnie różnorodna, od zbiorników płytkich o łagodnie opadających stokach do 
głębokich o znacznym nachyleniu stoków misy jeziornej, możliwe jest także istotne zróżnicowanie morfologii misy w obrębie jednego zbiornika. 
Zróżnicowanie morfologiczne zbiorników, cech fizyczno-chemicznych wód i osadów dennych mają decydujący wpływ na wykształcanie się 
poszczególnych typów roślinności. Zbiorniki podobne pod względem typu troficznego i morfologicznego wykazują podobieństwa w typie 
roślinności. Różnice między nimi ujawniają się tylko w większej lub mniejszej frekwencji płatów określonych zespołów roślin”. 
Podział na podtypy 
3150–1 Jeziora eutroficzne 
3150–2 Eutroficzne starorzecza i drobnezbiorniki wodne. 
Podtyp 3150-2, reprezentowany w obszarze, Klimaszyk (2004) charakteryzuje w sposób następujący: „Stałe zbiorniki wodne o powierzchni od 
kilkuset metrów kwadratowych do kilku hektarów i niewielkiej głębokości maksymalnej (nie przekraczajàcej zazwyczaj 3 m). W ich obrębie 
najczęściej nie wyróżnia się stref charakterystycznych dla jezior: pelagialu i profundalu. Niewielka głębokość, a co za tym idzie – objętość wody 
skutkuje tym, że zbiorniki te szybciej reagują na zmiany temperatury otoczenia – w skrajnych przypadkach występują zauważalne dobowe 
wahania temperatury ich wód. W okresie letnim nagrzewają się silniej od dużych jezior i zazwyczaj nie są stratyfikowane. W przypadku 
zbiorników głębszych może wykształcać się warstwa skoku termicznego – niepełna stratyfikacja. Stan wód w drobnych zbiornikach i 
starorzeczach może ulegać w ciągu roku i w wieloleciach znacznym wahaniom, są one bowiem bardzo wrażliwe na zmiany stosunków wodnych 
otaczających je terenów. Ruch wód w obrębie misy zbiornika (falowania i prądy) zwykle ograniczony – ze względu na niewielką powierzchnię. 
 

Charakterystyka siedliska przyrodniczego w obszarze 
W aktualnych granicach obszaru znajduje się szacunkowo kilkadziesiąt drobnych zbiorników wód stojących wykształconych w łożysku 

rzeki, z czego większość nie mieści się w definicji siedliska przyrodniczego 3150 „Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze 
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zbiorowiskami z Nympheion, Potamion” (z uwagi na regularne zajęcie przez wezbrane wody Soły i brak typowej roślinności). Uznano, że tylko 
3 zbiorniki reprezentują siedlisko (podtyp: 3150–2 Eutroficzne starorzecza i drobne zbiorniki wodne).  Położone są one w km 13+500, brzeg 
lewy, 19+600, brzeg prawy i 21+000, brzeg prawy). 

Proponowana korekta granic (por. rozdz. 10) wiązała by się z włączeniem do obszaru szeregu kolejnych drobnych zbiorników wodnych. 
 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu 
 

Zasoby siedliska przyrodniczego 3150 w obszarach Natura 2000 w Polsce wynoszą 93 200 ha (siedlisko występuje w 283 obszarach), co 
oznacza, że w obszarze Dolna Soła PLH12008  znajduje się poniżej 0,01% zasobów krajowych (0,2 ha).  

Oceniono, że w 29 monitorowanych w latach 2009-2011 obszarach Natura 2000, siedlisko przyrodnicze w 62% badanych obszarów 
wykazało stan niezadowalający (U1), w 21% stan właściwy (FV) i w 17% stan zły (U2). Monitoring obejmował jednak zaledwie około 10% 
obszarów Natura 2000, w których notuje się występowanie siedliska. 
 

Ranga w obszarze 
Przyjmując trzystopniową skalę rangi przedmiotów ochrony w analizowanym obszarze Natura 2000:  

 
I – ranga najwyższa; 
II – ranga wysoka; 
III – ranga średnia, 

 
uznano, że siedlisko przyrodnicze 3150 posiada rangę III (średnią). 
 
Przyjęty porządek priorytetu ochrony przedmiotów ochrony obszaru przedstawia poniższe zestawienie:  
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1 2 3 
Ranga najwyższa (I) Ranga wysoka (II) Ranga średnia (III) 

   

3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich 
potoków 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 
Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae 
 

1130 Boleń Aspius aspius 
91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe 

(Ficario-Ulmetum) 
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 
wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 

5320 Głowacz białopłetwy Cottus microstomus 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus 
6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i 
ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 

5264 Brzanka Barbus carpathicus 1188 Kumak nizinny Bombina bombina  
 1355 Wydra Lutra lutra   
   

Uzasadnienie: Utrzymanie warunków kształtowania się 
siedliska przyrodniczego 3220 poprzez wyznaczenie 

korytarza swobodnej migracji rzeki wpływa pośrednio 
pozytywnie na inne przedmioty ochrony (ryby – 
zróżnicowanie mikrosiedliskowe rzeki, płazy – 

obecność drobnych zbiorników wodnych w łożysku 
rzeki). Możliwy też wpływ negatywny (w skali 

lokalnej): 
— niszczenie fragmentów łęgów oraz płatów ziołorośli, 
zajmowanie starorzeczy i fragmentów łąk przez koryto 

rzeki (erozja brzegowa).  
Równie ważne jest udrożnienie rzeki, pod kątem 

umożliwienia swobodnej migracji ryb – przedmiotów 
ochrony obszaru (1130, 5320, 5264) 

Uzasadnienie: Dla przedmiotów ochrony z tej grupy 
przewiduje się głównie ochronę zachowawczą (jedynie 

w przypadku łęgów 91E0 zaproponowano działania 
ochrony czynnej zmierzające do eliminacji inwazyjnych 

kenofitów runa oraz obcych geograficznie gatunków 
drzew). Należy liczyć się ze zniszczeniami 

przykorytowych  fragmentów płatów łęgów w wyniku 
procesów erozji bocznej (ochrona tych procesów jest 
kluczowa ze względu na priorytet ochrony siedliska 

przyrodniczego 3220) 

Uzasadnienie: Ochrona przedmiotów ochrony 
zaliczonych do tej grupy powinna być 

podporządkowana ochronie pozostałych przedmiotów 
ochrony (niewysoki stopień reprezentatywności 

siedliska przyrodniczego 3150, nie do końca jasny 
statut ziołorośli;zgodność z definicją w Interpretation 
manual.. 2007, ale nie uwzględnienie lokalnej postaci 

siedliska w literaturze krajowej) 

 

Stan zachowania w obszarze 
W obszarze „Dolna Soła” występuje nieznaczący odsetek zasobów krajowych siedliska przyrodniczego (pon. 0,01%). W aktualnych 

granicach siedlisko przyrodnicze reprezentowane jest przez 3 zbiorniki wodne o łącznej powierzchni 0,2 ha. Stan zachowania tych zbiorników 
odbiega od stanu doskonałego (reprezentacja gatunków typowych grup makrofitów występuje, lecz jest uboga — liczne gatunki poszczególnych 
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form życiowych występują natomiast w zbiornikach powyrobiskowych, często większych i stabilniejszych, na obrzeżach obszaru; zbiorniki 
reprezentujące siedlisko często są zacienione – posiadają małą powierzchnie i otoczone są drzewostanami łęgowymi). 
 

Zagrożenia 
Zbiorniki wodne  reprezentujące siedlisko przyrodnicze 3150 w obszarze narażone są na szybko przebiegające procesy lądowania (ze 

względu na niewielką powierzchnię), co koresponduje z głównymi zagrożeniami siedliska (podtypu 3150-2) w skali kraju. Ponadto możliwe jest 
ich fizyczne niszczenie wskutek zajmowania przez koryto rzeczne. 
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2.6.1.2. Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków (kod: 3220) 
 

Definicja i ogólny opis siedliska przyrodniczego w Polsce 
 

Definicja siedliska przyrodniczego  wg „Interpretation manual… (2007)” brzmi: „Otwarte zbiorowiska pionierskich roślin zielnych i 
półkrzewów, ze znaczącym udziałem gatunków górskich, kolonizujących żwirowiska potoków charakteryzujących się wysokim stanem wód w 
okresie letnim (Epilobion fleischeri p., Calamagrostion pseudophragmitis) (…). Rośliny: { Astragalus sempervirens} 12, [Dryas octopetala]13,  
{ Epilobium fleischeri}, Rhacomitrium canescens, Rumex scutatus, [Saxifraga aizoides, S. bryoides], { S. caerulea, Trifolium palescens}, 
{ Chondrilla chondrilloides} , Calamagrostis pseudophragmites, { Erucastrum nasturtiifolium} , Gypsophila repens, { Aethionema saxatile} , 
Epilobium dodonaei, Erigeron acris, { Leontodon berinii, Buphthalmum salicifolium} , Euphorbia cyparissias, { Fumana procumbens} , Agrostis 
gigantea, [Anthyllis alpestris], Campanula cochleariifolia, Hieracium piloselloides, Conyza canadensis, [Pritzelago alpina], młode okazy Salix 
elaeagnos, Salix purpurea, Salix daphnoides i Myricaria germanica”. 
 

Perzanowska i Mróz (2004) przedstawiają następujące ogólne informacje o siedlisku przyrodniczym 3220 w Polsce: 
„ Żwirowiska i kamieńce nad karpackimi potokami i rzekami, o nieuregulowanych korytach, podlegające okresowym zalewom, zmianom poziomu 
wody i przemieszczającym się materiale skalnym. Tworząca się tu gleba charakteryzowana jest jako inicjalna mada górska. W miejscach tych 
rozwijają się pionierskie zbiorowiska stanowiące wczesne stadia sukcesyjne prowadzące w kierunku zarośli wierzbowych (3230).Podstawowe 
cechy warunków siedliskowych to: niestabilny materiał skalny o różnej średnicy ziarna, zmienne uwilgotnienie, duże nasłonecznienie. Skład 
gatunkowy jest silnie zróżnicowany, często przypadkowy; oprócz gatunków żwirowiskowych (trzcinnik szuwarowy Calamagrostis 
pseudophragmites, wierzbówka nadrzeczna Chamaenerion palustre, wierzba siwa Salix eleagnos, kostrzewa czerwona Festuca rubra subsp. 
vulgaris, rezeda żółta Reseda lutea, brodawnik zwyczajny Leontodon hispidus, lnica zwyczajna Linaria vulgaris, lniczka mała Chaenorhinum 
minus, lepnica rozdęta Silene vulgaris subsp. prostrata, podbiał pospolity Tussilago farfara) pojawiają się tu gatunki górskie: naskalne, łąkowe, 
a nawet zaroślowe, często przynoszone wraz z falą powodziową z górnego biegu rzeki. Zwarcie roślinności jest niewielkie, zwykle 5%–30%, choć 
niekiedy może osiągać wyższe wartości, nawet do 70–80%. 
Podział na podtypy: 
— 3220–1 Kamieńce górskich potoków z trzcinnikiem szuwarowym i kostrzewą czerwoną 

                                                 
12 W klamrze „{…} taksony nie występujące w Polsce 
13 W nawiasie […]  taksony występujące w Polsce  w innych układach (ekosystemach, fitocenozach) 
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— 3220–2 Zarośla wrześni pobrzeżnej” 
 

Charakterystyka siedliska przyrodniczego w obszarze 
 

W obszarze „Dolna Soła” obserwuje się głównie inicjalne postaci siedliska, które występują w postaci płatów lub pasów biegnących 
wzdłuż koryta rzecznego oraz wysepek i łach żwirowych. Zajmuje znaczne powierzchnie, rozwijając się na świeżo powstałych, żwirowo-
piaskowych osadach naniesionych przez wodę tuż nad powierzchnią jej lustra. Gleby, na których występuje zbiorowisko, zaliczane są do mad 
inicjalnych, bez wykształconego profilu, bez lub z niewielką ilością próchnicy, o odczynie obojętnym lub słabo alkalicznym. Siedlisko 3220 
reprezentowane jest w granicach obszaru Natura 2000 Dolna Soła PLH 120083  przez podtyp 3220–1 Kamieńce górskich potoków z 
trzcinnikiem szuwarowym i kostrzewą czerwoną. Płaty siedliska przyrodniczego rozwijają się w obszarze w km od 7+500 do 24+000 rzeki Soły 
(kilometraż wg „Studium określającego granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią … 2004”; optymalne warunki trwałości siedliska 
przyrodniczego istnieją w km od 7+500 do 15+000 i od 19+000 do 22+000). 

Poza aktualnymi granicami obszaru, w proponowanych jego granicach (por. rozdz. 10) siedlisko rozwija optymalnie się ponadto w km od 
24+000 do 26+800. 
 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – na podstawie danych GIOŚ: 
 

Zasoby siedliska przyrodniczego 3220 w obszarach Natura 2000 w Polsce wynoszą około 856 ha (siedlisko występuje w 27 obszarach, 
GDOŚ 2013), co oznacza, że w obszarze Dolna Soła PLH120083 znajduje się około 7,07% zasobów krajowych (60,62 ha; stąd ocena kryterium 
względnej powierzchni: B). 

Siedlisko przyrodnicze było monitorowane na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska w roku 2010. Wyznaczono 29 stanowisk 
monitoringowych na 18 rzekach, z czego 20 stanowisk znajdowało się w 11 obszarach Natura 2000 (Perzanowska 2012). 

Ogólna ocena stanu zachowania siedliska przyrodniczego 3220 w obszarach Natura 2000 przedstawia się następująco: w 5 obszarach stan 
zachowania był właściwy (FV), w 3 obszarach stan zachowania był niezadowalający (U1), a w 3 obszarach stan zachowania był zły (U2). 

Siedlisko przyrodnicze nie było monitorowane w obszarze Natura 2000 Dolna Soła, ale jedno ze stanowisk monitoringowych założono na 
odcinku koryta Soły bezpośrednio powyżej obszaru (w miejscowości Kobiernice). W tym wypadku ogólna ocena stanu zachowania siedliska na 
stanowisku została określona jako U2 (zła), pomimo właściwej oceny powierzchni siedliska (FV) i niezadowalającej oceny struktury i funkcji 
(U1) i nieokreślonej ocenie perspektyw ochrony (XX). 
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Ranga w obszarze 
 
Przyjmując trzystopniową skalę rangi przedmiotów ochrony w analizowanym obszarze Natura 2000:  

 
I – ranga najwyższa; 
II – ranga wysoka; 
III – ranga średnia, 

 
uznano, że siedlisko przyrodnicze 3220 posiada rangę I (najwyższą).  
Przyjęty porządek priorytetu ochrony przedmiotów ochrony obszaru przedstawia poniższe zestawienie: 
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1 2 3 

Ranga najwyższa (I) Ranga wysoka (II) Ranga średnia (III) 
   

3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich 
potoków 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 
Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae 
 

1130 Boleń Aspius aspius 
91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe 

(Ficario-Ulmetum) 
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 
wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 

5320 Głowacz białopłetwy Cottus microstomus 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus 
6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i 
ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 

5264 Brzanka Barbus carpathicus 1188 Kumak nizinny Bombina bombina  
 1355 Wydra Lutra lutra   
   

Uzasadnienie: Utrzymanie warunków kształtowania się 
siedliska przyrodniczego 3220 poprzez wyznaczenie 

korytarza swobodnej migracji rzeki wpływa pośrednio 
pozytywnie na inne przedmioty ochrony (ryby – 
zróżnicowanie mikrosiedliskowe rzeki, płazy – 

obecność drobnych zbiorników wodnych w łożysku 
rzeki). Możliwy też wpływ negatywny (w skali 

lokalnej): 
— niszczenie fragmentów łęgów oraz płatów ziołorośli, 
zajmowanie starorzeczy i fragmentów łąk przez koryto 

rzeki (erozja brzegowa).  
Równie ważne jest udrożnienie rzeki, pod kątem 

umożliwienia swobodnej migracji ryb – przedmiotów 
ochrony obszaru (1130, 5320, 5264) 

Uzasadnienie: Dla przedmiotów ochrony z tej grupy 
przewiduje się głównie ochronę zachowawczą (jedynie 

w przypadku łęgów 91E0 zaproponowano działania 
ochrony czynnej zmierzające do eliminacji inwazyjnych 

kenofitów runa oraz obcych geograficznie gatunków 
drzew). Należy liczyć się ze zniszczeniami 

przykorytowych  fragmentów płatów łęgów w wyniku 
procesów erozji bocznej (ochrona tych procesów jest 
kluczowa ze względu na priorytet ochrony siedliska 

przyrodniczego 3220) 

Uzasadnienie: Ochrona przedmiotów ochrony 
zaliczonych do tej grupy powinna być 

podporządkowana ochronie pozostałych przedmiotów 
ochrony (niewysoki stopień reprezentatywności 

siedliska przyrodniczego 3150, nie do końca jasny 
statut ziołorośli;zgodność z definicją w Interpretation 
manual.. 2007, ale nie uwzględnienie lokalnej postaci 

siedliska w literaturze krajowej) 

 

Stan zachowania w obszarze 
W obszarze występuje znaczący odsetek zasobów krajowych siedliska przyrodniczego, objętych ochroną w formie obszarów Natura 2000 

(7,07% zasobów krajowych). Należy uznać, że stan zachowania siedliska przyrodniczego w obszarze jest właściwy (FV) — siedlisko zachowane 
jest na znacznej powierzchni, kompozycja gatunków reprezentatywnych dla siedliska przyrodniczego jest właściwa (choć zróżnicowana w 
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poszczególnych płatach), perspektywy ochrony wyglądają nie najgorzej (duża długość odcinków rzeki w których panują korzystne warunki dla 
rozwoju siedliska przyrodniczego). 

Zagrożenia 
Do podstawowych, potencjalnych zagrożeń dla siedliska przyrodniczego w obszarze należą: zamierzenia inwestycyjne dotyczące 

regulacji naturalnych, erodowanych  brzegów rzeki, nielegalne pozyskiwanie żwiru.  
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2.6.1.3. Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium; kod: 6430) 
 

Definicja i ogólny opis siedliska przyrodniczego w Polsce 
 

Definicja siedliska przyrodniczego  wg „Interpretation manual… (2007)” definiuje dwie odmiany siedliska przyrodniczego 6430: (1) 
„Wilgociolubne i nitrofilne zbiorowiska wysokich bylin wzdłuż cieków wodnych i obrzeży lasów należące do rzędów Glechometalia hederaceae i 
Convolvuletalia sepium (związki: Senecion fluviatilis, Aegopodion podagrariae, Convolvulion sepium, Filipendulion). (2) Zbiorowiska wysokich, 
wilgociolubnych bylin w piętrach roślinnych gór, należące do klasy Betulo-Adenostyletea . 
Reprezentatywne gatunki roślin: (1) Glechoma hederacea, Epilobium hirsutum, Senecio fluviatilis, Filipendula ulmaria, Angelica archangelica, 
Petasites hybridus, Cirsium oleraceum, Chaerophyllum hirsutum, Aegopodium podagraria, Alliaria petiolata, Geranium robertianum, Silene 
dioica, Lamium album, Lysimachia punctata, Lythrum salicaria, Crepis paludosa; (2) Aconitum lycoctonum , A. napellus, Geranium sylvaticum, 
Trollius europaeus, Adenostyles alliariae, Peucedanum ostruthium, Cicerbita alpina, Digitalis grandiflora, Calamagrostis arundinacea, Cirsium 
helenioides”. 
 

Mróz (2004) przedstawia następujące ogólne informacje o siedlisku przyrodniczym 6430 w Polsce: 
„Typ ten obejmuje niewielkie płaty fitocenoz nieleśnych składających się z eutroficznych, wysokich bylin, a na niżu także pnączy. Głównym 
czynnikiem warunkującym tworzenie się takiej roślinności jest duża wilgotność podłoża, dostęp do światła oraz kamienistość podłoża i rzeźba 
terenu. Ziołorośla są rozpowszechnione we wszystkich piętrach górskich, lecz optymalnie rozwijają się w  piętrze subalpejskim oraz azonalnie – 
wzdłuż˝ górskich potoków. Typowe rośliny bardzo bogatych florystycznie, górskich ziołorośli to duże byliny o rozłożystych liściach – miłosna 
górska Adenostyles alliariae, modrzyk górski Cicerbita alpina, omieg górski Doronicum austriacum, tojad mocny Aconitum firmum, wietlica 
alpejska Athyrium distentifolium, a na kamieńcach wzdłuż potoków w piętrach reglowych – lepiężnik wyłysiały Petasites kablikianus oraz 
lepiężnik biały Petasites albus. Górskie ziołorośla mają często strukturą dwu- lub trzywarstwową, bowiem zwarta warstwa liści bylin znacznie 
ogranicza warunki świetlne w dolnej warstwie, gdzie w związku z tym występują rośliny cienioznośne. Zaliczane tu również ziołorośla niżowe 
tworzą charakterystyczne zbiorowiska welonowe – czyli wąskie okrajki roślin czepnych pomiędzy nadrzecznymi szuwarami, a zaroślami 
wiklinowymi oraz łęgami wierzbowymi w dolinach rzecznych. W skład tych słabo jeszcze rozpoznanych fitocenoz wchodzą przede wszystkim 
kielisznik zaroślowy Calystegia sepium, kanianka pospolita Cuscuta europea, przytulia czepna Galium aparine, rdestówka zaroślowa Fallopia 
dumetorum, zaznacza się również duży udział roślin nitrofilnych, m.in. pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica. 
 
Poddział na podtypy 
— 6430-1: Ziołorośla subalpejskie i reglowe 
— 6430-2: Górskie, nadpotokowe ziołorośla lepiężnikowe 
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— 6430-3: Niżowe, nadrzeczne zbiorowiska okrajkowe 
 

Charakterystyka siedliska przyrodniczego w obszarze 
 

Siedlisko przyrodnicze w obszarze reprezentuje podtyp 6430-3 (niżowe, nadrzeczne zbiorowiska okrajkowe) oraz postaci nie 
uwzględnione w opracowaniu Mroza (2004), a mieszczące się w definicji 1 podtypu siedliska przyrodniczego z Interpretation manual… (2007), 
która brzmi: „nitrofilne zbiorowiska wysokich bylin wzdłuż cieków wodnych i obrzeży lasów” (stały udział następujących gatunków roślin: 
Glechoma hederacea, Epilobium hirsutum, Filipendula ulmaria, Petasites hybridus, Cirsium oleraceum, Chaerophyllum hirsutum, Aegopodium 
podagraria, Alliaria petiolata, Geranium robertianum, Melandrium rubrum, Lamium album, Lythrum salicaria, lokalizacja płatów na obrzeżach 
lasów i zarośli, lub w strefie pomiędzy zaroślami a wodą płynącą).  
 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – na podstawie danych GIOŚ: 
 

Zasoby siedliska przyrodniczego 6410 w obszarach Natura 2000 w Polsce wynoszą około 11 231 ha (siedlisko występuje w 222 
obszarach), co oznacza, że w obszarze Dolna Soła PLH120083 znajduje się około 0,09% zasobów krajowych (10,28 ha; stąd ocena kryterium 
względnej powierzchni: C). 

Siedlisko przyrodnicze było monitorowane na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska w roku 2011. W obszarze 
kontynentalnym wyznaczono 55 stanowisk monitoringowych zlokalizowanych w 15 obszarach Natura 2000 (Mróz 2012). 

Ogólna ocena stanu zachowania siedliska przyrodniczego 6430 w obszarach Natura 2000 przedstawia się następująco: w 29 obszarach 
stan zachowania był właściwy (FV), w 24 obszarach stan zachowania był niezadowalający (U1), a w 2 obszarach stan zachowania był zły (U2). 

Siedlisko przyrodnicze nie było monitorowane w obszarze Natura 2000 Dolna Soła. 
 

Ranga w obszarze 
 
Przyjmując trzystopniową skalę rangi przedmiotów ochrony w analizowanym obszarze Natura 2000:  

 
I – ranga najwyższa; 
II – ranga wysoka; 
III – ranga średnia, 
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uznano, że siedlisko przyrodnicze 6430 posiada rangę III (średnią)  
 
Przyjęty porządek priorytetu ochrony przedmiotów ochrony obszaru przedstawia poniższe zestawienie:  
 

1 2 3 
Ranga najwyższa (I) Ranga wysoka (II) Ranga średnia (III) 

   

3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich 
potoków 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 
Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae 
 

1130 Boleń Aspius aspius 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe 
(Ficario-Ulmetum) 

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 
wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 

5320 Głowacz białopłetwy Cottus microstomus 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus 
6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i 
ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 

5264 Brzanka Barbus carpathicus 1188 Kumak nizinny Bombina bombina  
 1355 Wydra Lutra lutra   
   

Uzasadnienie: Utrzymanie warunków kształtowania się 
siedliska przyrodniczego 3220 poprzez wyznaczenie 

korytarza swobodnej migracji rzeki wpływa pośrednio 
pozytywnie na inne przedmioty ochrony (ryby – 
zróżnicowanie mikrosiedliskowe rzeki, płazy – 

obecność drobnych zbiorników wodnych w łożysku 
rzeki). Możliwy też wpływ negatywny (w skali 

lokalnej): 
— niszczenie fragmentów łęgów oraz płatów ziołorośli, 
zajmowanie starorzeczy i fragmentów łąk przez koryto 

rzeki (erozja brzegowa).  
Równie ważne jest udrożnienie rzeki, pod kątem 

umożliwienia swobodnej migracji ryb – przedmiotów 
ochrony obszaru (1130, 5320, 5264) 

Uzasadnienie: Dla przedmiotów ochrony z tej grupy 
przewiduje się głównie ochronę zachowawczą (jedynie 

w przypadku łęgów 91E0 zaproponowano działania 
ochrony czynnej zmierzające do eliminacji inwazyjnych 

kenofitów runa oraz obcych geograficznie gatunków 
drzew). Należy liczyć się ze zniszczeniami 

przykorytowych  fragmentów płatów łęgów w wyniku 
procesów erozji bocznej (ochrona tych procesów jest 
kluczowa ze względu na priorytet ochrony siedliska 

przyrodniczego 3220) 

Uzasadnienie: Ochrona przedmiotów ochrony 
zaliczonych do tej grupy powinna być 

podporządkowana ochronie pozostałych przedmiotów 
ochrony (niewysoki stopień reprezentatywności 

siedliska przyrodniczego 3150, nie do końca jasny 
statut ziołorośli;zgodność z definicją w Interpretation 
manual.. 2007, ale nie uwzględnienie lokalnej postaci 

siedliska w literaturze krajowej) 
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Stan zachowania w obszarze 
Siedlisko przyrodnicze jest w obszarze Dolna Soła reoprezentowane przez: 
a) zbiorowiska z dominacją lepiężnika różowego Petasites hybridus (48 sposród 49 zinwentaryzowanych płatów), z rzedu Glechometalia 

hederaceae, który to gatunek jest często składnikiem runa łęgów (91E0), ale o niewielkim znaczeniu. Znaczący udział w fitocenozach mają 
lokalnie następujące gatunki roślin: podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, świerząbek korzenny Chaerophyllum aromaticum, trybula 
lśniąca Anthriscus nitida, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica. Stałymi komponentami zbiorowisk tego typu są gatunki charakterystyczne dla 
rzędu Convolvuletalia sepium: kielisznik zaroślowy Calystegia sepium, przytulia czepna Galium aparine, wyżpin jagodowy Cucubalus baccifer i 
in. Ziołorośla tego typu są w obszarze w dużej mierze opanowane przez inwazyjne kenofity (gatunki roślin obcego pochodzenia, zagrażające 
bioróżnorodności z powodu zdolności do wypierania rodzimych gatunków roślin): głównie rotacznicę nagą Rudbeckia laciniata, rdestowiec 
japoński Reynoutria japonica, północnoamerykańskie gatunki z rodzaju Aster, nawłoć późną Solidago gigantea, kolczurkę klapowaną 
Echinocystis lobata, co decyduje o złym (U2) stanie zachowania siedliska przyrodniczego. 

b) podtyp 6430-3 „Niżowe, nadrzeczne zbiorowiska okrajkowe” (1 płat – 6430_W13) — zbiorowiska welonowe z dominacja kanianki 
pospolitej Cuscuta europaea, kielisznika zaroślowego Calystegia sepium z udziałem licznych gatunków charakterystycznych dla rzędu 
Convolvuletalia sepium. Podobnie, jak w przypadku wyżej scharakteryzowanej postaci siedliska przyrodniczego, stan zachowania siedliska jest 
zły (U2) z uwagi na inwazję gatunków roślin obcego pochodzenia (w tym konkretnym przypadku kolczurki klapowanej Echinocystis lobata i 
rdestowca japońskiego Reynoutria japonica). 

Zagrożenia 
Głównym zagrożeniem dla siedliska przyrodniczego w obszarze jest inwazja gatunków obcego pochodzenia (ogranicza to zasięg dobrze 

rozwiniętych płatów, choć nie powoduje ryzyka eliminacji gatunków charakterystycznych dla typowych zbiorowisk roślinnych reprezentujących 
siedlisko). Poszczególne płaty mogą też ulegać fizycznemu zniszczeniu wskutek zmian przebiegu koryta Soły. 
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2.6.1.4. Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe, kod: 91E0) 
 

Definicja i ogólny opis siedliska przyrodniczego w Polsce 
 

Definicja siedliska przyrodniczego  wg „Interpretation manual… (2007)” brzmi: „Lasy łęgowe z Fraxinus excelsior i Alnus glutinosa 
związane z ciekami terenów nizinnych i wyżynnych Europy w zasięgu klimatu umiarkowanego i borealnego (Alno-Padion), lasy łęgowe z Alnus 
incana związane z  górskimi i podgórskimi rzekami Alp i Apenin północnych (Alnion incanae); lasy zbudowane z wysokich wierzb i topól Salix 
alba, S. fragilis i Populus nigra wzdłuż środkowoeuropejskich nizinnych, wyżynnych i podgórskich rzek (Salicion albae). Wszystkie podtypy 
siedliska przyrodniczego występują na glebach ciężkich (aluwialnych, na ogół żyznych) okresowo zalewanych przez coroczne wezbrania rzek i 
potoków. Warstwę roślin zielnych budują gatunki dużych rozmiarach (Filipendula ulmaria, Angelica sylvestris, Cardamine spp., Rumex 
sanguineus, Carex spp.., Cirsium oleraceum), możliwe jest występowanie wiosennych geofitów, jak Ficaria verna, Anemone nemorosa, A. 
ranunculoides, Corydalis solida. Siedlisko przyrodnicze obejmuje szereg podtypów, m.in.: podgórski łęg jesionowy Carici remotae-Fraxinetum, 
łęg olszowy gwiazdnicowy Stellario-Alnetum glutinosae, łegi wierzbowo-topolowe Salicioon albae (…)”. Reprezentartywne gatunki roślin: 
Warstwa drzew - Alnus glutinosa, Alnus incana, Fraxinus excelsior; Populus nigra, Salix alba, S.fragilis; Betula pubescens, Ulmus glabra; 
Warstwa roślin zielnych - Angelica sylvestris, Cardamine amara, C.pratensis, Carex acutiformis, C. pendula, C. remota, C. strigosa, C. sylvatica, 
Cirsium oleraceum, Equisetum telmateia, Equisetum spp., Filipendula ulmaria, Geranium sylvaticum, Geum rivale, Lycopus europaeus, 
Lysimachia nemorum, Rumex sanguineus, Stellaria nemorum, Urtica dioica”. 
 

Wg Borysiak i Pawlaczyka (2004) „[Łęgi reprezentujące siedlisko przyrodnicze 91E0] wykształcają się na glebach zalewanych wodami 
rzecznymi, o wysokim poziomie wód gruntowych, głównie klasyfikowanych jako pobagienne lub napływowe aluwialne. Zgodnie z definicją należy 
tu kilka istotnie różniących się podtypów drzewostanów, a mianowicie od jesionowo-olszowych na obszarach źródlisk i związanych z nimi 
cieków, przez olszowe w dolinach szybko płynących rzek, olszyny nad wolno płynącymi strumieniami, górskie olszynki olszy szarej, po 
nadbrzeżne lasy wierzbowe i topolowe nad dużymi rzekami. Definicja ta niemal dokładnie obejmuje: 
— Lasy łęgowe z klasy Querco-Fagetea, rzędu Fagetalia sylvaticae, związku Alno-Ulmion i podzwiązku Alnenion glutinoso-incanae (ale nie 
podzwiązku Ulmenion minoris, gdyż umieszczone w nim drzewostany stanowią odrębną jednostkę 91F0). 
— Lasy łęgowe z klasy Salicetea purpureae, rzędu Salicetalia purpureae, związku Salicion albae. 
Włączono tu także nizinne lasy olszowe obszarów źródliskowych, chociaż z syntaksonomicznego punktu widzenia nie stanowią jednolitej grupy, a 
niektóre ich postaci powinny być klasyfikowane jako fitocenony z klasy Alnetea glutinosae, ze względu na przewagę w nich gatunków olsowych 
nad lasowymi z Querco-Fagetea. Niezależnie od systematycznego ujęcia, ekologiczne związki tych ekosystemów z płynącą wodą i dolinami 
rzecznymi uprawniają do takiego rozwiązania. W jednostce 91E0 nie ujęto przybałtyckich łęgów opisanych przez H. Piotrowską jako zespół 
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Pruno-Fraxinetum ze związku Alno-Ulmion i podzwiązku Alnenion glutinoso-incanae. W ekologii tych lasów podstawową rolę´ wydają się 
odgrywać czynniki związane z nadmorskim położeniem drzewostanów, w tym z dynamiką wydm. Lasy takie powinny być postacią siedliska 
przyrodniczego 2180. Biocenozy, wchodzące w skład tak doprecyzowanego typu 91E0, występują w całej Polsce (…). Biotopy omawianej grupy 
mają wysoką wartość przyrodniczą. Jako podstawowy element nadrzecznych krajobrazów roślinnych mają wpływ na retencję wód i 
funkcjonowanie korytarzy ekologicznych sieci hydrograficznej. Wszystkie odznaczają się ponadprzeciętnym bogactwem związanej z nimi flory i 
fauny. 

Zamieszczony niżej podział siedliska przyrodniczego 91E0 na podtypy nawiązuje do polskiej tradycji fitosocjologicznej i do wyróżnianych 
w Polsce zespołów łęgów. Nie wyodrębniono zbiorowiska Stellario-Alnetum opisanego z dolin szybko płynących rzek i strumieni krajobrazów 
młodoglacjalnych (strukturą nawiązującego do nizinnych drzewostanów jesionowo-olszowych Fraxino-Alnetum), ze względu na występowanie 
postaci przejściowych między tymi typami lasu i trudności ich identyfikacji w terenie. Nie ujęto też asocjacji Astrantio-Fraxinetum, praktycznie u 
nas nieudokumentowanej. Przyjęto następujący podział na podtypy: 
— *91E0-1 — łęg wierzbowy Salicetum albae wraz z wiklinami nadrzecznymi Salicetum triandro-viminalis14; 
— *91E0-2 — łęg topolowy Populetum albae; 
— *91E0-3 — niżowy łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum; 
— *91E0-4 — źródliskowe lasy olszowe na niżu (grupa niejednorodna fitosocjologicznie, zbiorowiska ujmowane jako Cardamino-Alnetum 
glutinosae lub źródliskowe podzespoły Fraxino-Alnetum); 
— 91E0-5 — podgórski łęg jesionowy Carici remotae-Fraxinetum; 
— 91E0-6 — nadrzeczna olszyna górska Alnetum incanae; 
— 91E0-7 — bagienna olszyna górska Caltho laetae-Alnetum”. 
 

Poniżej przedstawiono opis podtypu *91E0-1 — łęg wierzbowy Salicetum albae wraz z wiklinami nadrzecznymi Salicetum triandro-
viminalis, do którego w największym stopniu nawiązują łęgi reprezentujące siedlisko przyrodnicze 91E0 w obszarze Natura 2000 Dolna Soła 
PLH120083, zaczerpnięty z opracowania Borysiak i Pawlaczyka (2004): „Ł ęg wierzbowy Salicetum albae wykształca się na terasach 
zalewowych dolin dużych i średnich rzek, gdzie zachodzą procesy madotwórcze, a gleby cechuje odpowiednio wysoki poziom wody gruntowej. 
Jego siedliska zwykle przylegają do koryta właściwego. Są nisko położone w stosunku do nurtu, podsiąkają wodami korytowymi, są najczęściej 
podtapiane, a po powodzi najpóźniej odsłaniane, zarazem najsilniej namulane. Jest to strefa najwilgotniejszych i najżyźniejszych mad.  

Fizjonomia i struktura zbiorowiska: 
Jest to las, którego fizjonomię określają drzewiaste wierzby – biała Salix alba i krucha S. fragilis, charakterystyczne dla Salicetum albae. Na 

                                                 
14 Fraza „wraz z wiklinami nadrzecznymi” w nazwie podtypu *91E0-1 wskazuje na nadinterpretację. W definicji siedliska przyrodniczego w „Interpretation manual… 
(2007)” wyraźnie pisze się o lasach, podczas gdy Salicetum triandro-viminalis stanowią formację zaroślową. Podobnego zdania są  autorzy przewodnika „Zbiorowiska 
roślinne Polski. Lasy i zarośla”. Matuszkiewicz i in. (2008); w opisie wiklin nadrzecznych  nie przyporządkowują ich do siedliska przyrodniczego 91E0. 
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pogórzu ta druga jest częstsza. Florystyczny zrąb tworzą gatunki następujących klas: Salicetea purpureae, Bidentetea, Phragmitetea, Molinio-
Arrhenatheretea oraz Artemisietea (przede wszystkim Convolvuletalia sepium). W dojrzalej fazie rozwojowej lasu zwarcie drzewostanu zwykle 
dochodzi do 60–80 %, warstwa krzewów jest słabo rozwinięta, a pokrycie runa waha się w granicach 70–100%. Stadia inicjalne cechuje często 
duże podszycie z udziałem wierzb, przeważnie trójpręcikowej Salix triandra, będących reliktem po wiklinach nadrzecznych. Nigdy nie wykształca 
się warstwa mszysta. Swoistą cechą łęgu jest występowanie, na jego obrzeżu, welonowych okrajków z udziałem roślin wijących się: kielisznika 
zaroślowego Calystegia sepium, kanianki pospolitej Cuscuta europaea, k. wielkiej C. lupuliformis i rdestówki zaroślowej Fallopia dumetorum. W 
płatach średnio występuję 15–30 gatunków. 

Reprezentatywne gatunki: 
Obok wierzb białej Salix alba i kruchej S. fragilis do względnie stałych składników łęgu należą: kielisznik zaroślowy Calystegia sepium, przytulia 
lepczyca Galium aparine, tojeść pospolita Lysimachia vulgaris, mozga trzcinowata Phalaris arundinacea, rzepicha ziemnowodna Rorippa 
amphibia, jaskier rozłogowy Ranunculus repens, jeżyna sina Rubus caesius, wierzba trójpręcikowa Salix triandra, żywokost lekarski 
Symphytum officinale i pokrzywa zwyczajna Urtica dioica. Pokrzywa i jeżyna często tworzą facje. 

Odmiany: 
W środkowych i dolnych biegach większych rzek Salicetum albae rozwija się w dwóch podzespołach – S. a. rorippetosum amphibiae i S. a. 
typicum. Fitocenozy pierwszego z nich, szerzej rozpowszechnionego, notuje się na madach wilgotniejszych i żyźniejszych od drugiego; m.in. w 
najniżej położonych rejonach aluwiów wypukłych stron zakoli meandrów, wokół przymulisk, w obniżeniach za wałami przykorytowymi, na 
brzegach starorzeczy i w głębszych smugach w obrębie równin zalewowych. Zwykle są bogatsze w gatunki związane z nadrzecznymi namuliskami 
(Bidentetea), szuwarami (Phragmitetea) i łąkami (Molinio-Arrhenatheretea). Z obszarów, gdzie procesy madotwórcze współwystępują z 
bagiennymi, został opisany podzespół S. a. phragmitetosum. Wyróżnia go obecność: olszy czarnej Alnus glutinosa, turzycy błotnej Carex 
acutiformis, przytulii błotnej Galium palustre, kosaćca żółtego Iris pseudacorus, trzciny pospolitej Phragmites australis, psianki słodkogórz 
Solanum dulcamara i in. W obrębie pastwisk można obserwować młodociane (juwenilne) postaci łęgu. 
 

Charakterystyka siedliska przyrodniczego w obszarze 
 

Łęgi wierzbowe są dominującym zbiorowiskiem leśnym w obszarze. Ich charakter jest zasadniczo zgodny z opisem Borysiak (2004).  
Różnice polegają na udziale w runie roślin typowych dla klasy Querco-Fagetea (m.in. Geranium phaeum. Pulmonaria obscura, Anemone 
nemorosa, A. ranunculoides) oraz olszy szarej Alnus incana w drzewostanie, co wskazuje na nawiązania do podtypu 91E0-6 — nadrzecznej 
olszyny górskiej Alnetum incanae, zwłaszcza w południowej części obszaru w aktualnych granicach (w km od 22+000 do 24+000 rzeki Soły). 
Fitocenozy w fazie dojrzałej (o niepełnym zwarciu drzewostanu) charakteryzują się znaczącym udziałem obcych gatunków w runie (głównie 
rudbekii Rudbeckia laciniata i nawłoci późnej Solidago gigantea). 
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Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – na podstawie danych GIOŚ: 
 

Zasoby siedliska przyrodniczego 91E0 w obszarach Natura 2000 w Polsce wynoszą około 100 500 ha (siedlisko występuje w 476 
obszarach), co oznacza, że w obszarze Dolna Soła PLH120083 znajduje się około 0,11% zasobów krajowych (116,67 ha; stąd ocena kryterium 
względnej powierzchni: C). 

Siedlisko przyrodnicze było monitorowane w latach 2006-2008 na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska. Badania 
przeprowadzono na 254 stanowiskach w obszarach Natura 2000, położonych zarówno regionie biogeograficznym kontynentalnym, jak i 
alpejskim (Monitoring gatunków i siedlisk…). Oceniono, że w regionie biogeograficznym kontynentalnym siedlisko przyrodnicze na 55% 
stanowisk wykazało stan niezadowalający (U1), na 23% stanowisk stan zły (U2) i na 21% stanowisk stan właściwy (FV). Dane z 1% stanowisk 
nie dały wyników, które pozwoliłyby na ocenę stanu siedliska (XX). 

Siedlisko przyrodnicze 6510 nie było monitorowane w obszarze Natura 2000 Dolna Soła. 

Ranga w obszarze 
 
Przyjmując trzystopniową skalę rangi przedmiotów ochrony w analizowanym obszarze Natura 2000:  

 
I – ranga najwyższa; 
II – ranga wysoka; 
III – ranga średnia, 

 
uznano, że siedlisko przyrodnicze 91E0 posiada rangę II (wysoką) 
Przyjęty porządek priorytetu ochrony przedmiotów ochrony obszaru przedstawia poniższe zestawienie:  
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1 2 3 
Ranga najwyższa (I) Ranga wysoka (II) Ranga średnia (III) 

   

3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich 
potoków 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 
Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae 
 

1130 Boleń Aspius aspius 
91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe 

(Ficario-Ulmetum) 
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 
wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 

5320 Głowacz białopłetwy Cottus microstomus 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus 
6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i 
ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 

5264 Brzanka Barbus carpathicus 1188 Kumak nizinny Bombina bombina  
 1355 Wydra Lutra lutra   
   

Uzasadnienie: Utrzymanie warunków kształtowania się 
siedliska przyrodniczego 3220 poprzez wyznaczenie 

korytarza swobodnej migracji rzeki wpływa pośrednio 
pozytywnie na inne przedmioty ochrony (ryby – 
zróżnicowanie mikrosiedliskowe rzeki, płazy – 

obecność drobnych zbiorników wodnych w łożysku 
rzeki). Możliwy też wpływ negatywny (w skali 

lokalnej): 
— niszczenie fragmentów łęgów oraz płatów ziołorośli, 
zajmowanie starorzeczy i fragmentów łąk przez koryto 

rzeki (erozja brzegowa).  
Równie ważne jest udrożnienie rzeki, pod kątem 

umożliwienia swobodnej migracji ryb – przedmiotów 
ochrony obszaru (1130, 5320, 5264) 

Uzasadnienie: Dla przedmiotów ochrony z tej grupy 
przewiduje się głównie ochronę zachowawczą (jedynie 

w przypadku łęgów 91E0 zaproponowano działania 
ochrony czynnej zmierzające do eliminacji inwazyjnych 

kenofitów runa oraz obcych geograficznie gatunków 
drzew). Należy liczyć się ze zniszczeniami 

przykorytowych  fragmentów płatów łęgów w wyniku 
procesów erozji bocznej (ochrona tych procesów jest 
kluczowa ze względu na priorytet ochrony siedliska 

przyrodniczego 3220) 

Uzasadnienie: Ochrona przedmiotów ochrony 
zaliczonych do tej grupy powinna być 

podporządkowana ochronie pozostałych przedmiotów 
ochrony (niewysoki stopień reprezentatywności 

siedliska przyrodniczego 3150, nie do końca jasny 
statut ziołorośli;zgodność z definicją w Interpretation 
manual.. 2007, ale nie uwzględnienie lokalnej postaci 

siedliska w literaturze krajowej) 

 

Stan zachowania w obszarze 
 

W obszarze występuje nieznaczący odsetek zasobów krajowych siedliska przyrodniczego, objętych ochroną w formie obszarów Natura 
2000 (0,11% zasobów krajowych). Należy uznać, że stan zachowania siedliska przyrodniczego w obszarze jest zły (U2) — siedlisko zachowane 
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jest wprawdzie na znacznej powierzchni, kompozycja gatunków reprezentatywnych dla siedliska przyrodniczego jest właściwa (choć 
zróżnicowana w poszczególnych płatach), perspektywy ochrony wyglądają nie najgorzej (duża długość odcinków rzeki w których panują 
korzystne warunki dla rozwoju siedliska przyrodniczego), ale runo zajęte jest w znacznym stopniu przez inwazyjne gatunki roślin obcego 
pochodzenia. 

Zagrożenia 
Do podstawowych zagrożeń dla siedliska przyrodniczego 91E0 w skali kraju należą: regulacja koryt rzecznych, budowle 

hydrotechniczne, konserwacja wałów przeciwpowodziowych; inwazja obcych gatunków roślin zielnych. Zagrożenia dotyczą również 
prtzedmiotowego obszaru. Dotakowym zagrożeniem jest zjawsko lokalnego obniżania się koryta rzeki. W związku z tym dochodzi do procesu 
zmian stosunków wodnych i powstawaniu warunków dogodnych do ewolucji łegów zaliczanych do typu 91E0 w kierunku łęgów zalicznych do 
typu 91F0. 
 

2.6.1.5. Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum, kod: 91F0) 
 

Definicja i ogólny opis siedliska przyrodniczego w Polsce 
 

Definicja siedliska przyrodniczego wg „Interpretation manual… (2007)” brzmi: Lasy liściaste znajdujące warunki rozwoju w większości 
dolin rzecznych, które mogą być zatapiane podczas regularnego wzrostu poziomu wody lub lasy położone w obniżeniach terenu podatnych na 
zalanie wskutek zmian poziomu wód gruntowych. Lasy te rozwijają się na aluwiach najbardziej oddalonych od koryta rzeki (na skraju dolin). 
Dominujące w drzewostanach gatunki drzew na leżą do rodzajów Fraxinus, Ulmus i Quercus. Runo jest dobrze rozwinięte. Reprezentatywne 
gatunki roślin: Quercus robur, Ulmus laevis, U. minor, U.glabra, Fraxinus excelsior, { Fraxinus angustifolia} 15, Populus nigra, P. canescens, P. 
tremula, Alnus glutinosa, Prunus padus, Humulus lupulus, { Vitis vinifera ssp. sylvestris, Tamus communis} , Hedera helix, Phalaris arundinacea, 
Corydalis solida, Gagea lutea, Ribes spicatum. 

 
Wg Danielewicza i Pawlaczyka (2004) siedlisko przyrodnicze 91F0 w Polsce to: Liściaste lasy o drzewostanie budowanym przez dąb, 

jesion, lub wiąz, związane z siedliskami pozostającymi pod wpływem wód płynących, jednak nieco mniej wilgotnymi niż łęgi jesionowo-olszowe 
oraz wierzbowe i topolowe, (…). Spośród wszystkich lasów łęgowych stanowią postaci najbardziej zbliżające się do grądów. Definicja ta 
obejmuje niemal dokładnie lasy zaliczane do zespołu roślinnego łęgu jesionowo-wiązowego Ficario-Ulmetum. Lasy te zajmują w Polsce albo 

                                                 
15 W klamrze {…}, gatunki nie występujące w Polsce na stanowiskach naturalnych 
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siedliska poddane okresowym zalewom w dolinach wielkich rzek, albo siedliska wilgotnych zagłębień poza dolinami rzecznymi, fragmenty teras 
jeziornych, doliny małych nizinnych rzek i strumieni lub rynny terenowe, którymi zachodzi okresowy spływ powierzchniowy. Drzewostan w 
Polsce najczęściej budowany jest przez dąb, rzadziej jesion; wiąz jest gatunkiem dominującym tylko sporadycznie. Runo jest budowane przez 
eutroficzne gatunki lasowe i zazwyczaj nie zawiera w swoim składzie gatunków bagiennych. Do jednostki tej należy zaliczyć też lasy opisane 
dotychczas z dwóch miejsc w Polsce jako zespół Astrantio-Fraxinetum, w naszej opinii niedostatecznie jeszcze z naszego kraju udokumentowany. 
 

Charakterystyka siedliska przyrodniczego w obszarze 
 

Łęgi, które zaliczono do siedliska przyrodniczego 91F0 rozwijają się w miejscach stosunkowo wysoko położonych względem koryta 
rzecznego (zasadniczo poza zasięgiem wody stuletniej wskazanym w „Studium określającym granice obszarów bezpośredniego zagrożenia 
powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni Soły (2004)”, z runem typowym dla runa lasów z klasy Querco-Fagetea, z dominacją Ficaria 
verna w wiosennym aspekcie fenologicznym. Niektóre płaty wyróżniają się masowym występowaniem czosnku niedźwiedziego Allium ursinum. 
W drzewostanie zaznacza się dominacja jesionu wyniosłego Fraxinus excelsior w typowych płatach siedliska. Sporo jest płatów nietypowych 
pod względem składu drzewostanu w odniesieniu do polskiej charakterystyki siedliska przyrodniczego (Danielewicz, Pawlaczyk 2004), 
charakteryzujących się obecnością pojedynczych starych i dużych okazów topoli czarnej Populus nigra lub ich skupień (choć zgodne to jest z 
definicją siedliska przyrodniczego w „Interpretation manual…2007”). W drzewostanie łęgów zaliczonych do 91F0 występują ponadto dąb 
szypułkowy Quercus robur, lipa drobnolistna Tilia cordata, wiąz polny Ulmus minor, olsza czarna Alnus glutinosa, miejscami gatunki obce, 
przynajmniej na niektórych stanowiskach wprowadzone celowo (robinia akacjowa Robinia pseudoacaccia, dąb czerwony Quercus rubra). 
 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – na podstawie danych GIOŚ: 
 

Zasoby siedliska przyrodniczego 91E0 w obszarach Natura 2000 w Polsce wynoszą około 30 400 ha (siedlisko występuje w 165 
obszarach), co oznacza, że w obszarze Dolna Soła PLH120083 znajduje się około 0,07% zasobów krajowych (20,08 ha; stąd ocena kryterium 
względnej powierzchni: C). 

Siedlisko przyrodnicze było monitorowane w latach 2009-2010 na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska. Badania 
przeprowadzono na 113 stanowiskach w obszarach Natura 2000, położonych w regionie biogeograficznym kontynentalnym (Pawlaczyk 2012). 
Oceniono, że siedlisko przyrodnicze na 10% stanowisk (12 stanowisk) wykazało stan właściwy (FV), na 58% stanowisk (65 stanowisk) stan 
niezadowalający (U1) i na 32% stanowisk (36 stanowisk) stan zły (U2). Siedlisko przyrodnicze 91F0 nie było monitorowane w obszarze Natura 
2000 Dolna Soła. 
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Ranga w obszarze 
 
Przyjmując trzystopniową skalę rangi przedmiotów ochrony w analizowanym obszarze Natura 2000:  

 
I – ranga najwyższa; 
II – ranga wysoka; 
III – ranga średnia, 

 
uznano, że siedlisko przyrodnicze 91F0 posiada rangę II (wysoką) 
Przyjęty porządek priorytetu ochrony przedmiotów ochrony obszaru przedstawia poniższe zestawienie:  
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1 2 3 
Ranga najwyższa (I) Ranga wysoka (II) Ranga średnia (III) 

   

3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich 
potoków 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 
Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae 
 

1130 Boleń Aspius aspius 
91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe 

(Ficario-Ulmetum) 
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 
wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 

5320 Głowacz białopłetwy Cottus microstomus 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus 
6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i 
ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 

5264 Brzanka Barbus carpathicus 1188 Kumak nizinny Bombina bombina  
 1355 Wydra Lutra lutra   
   

Uzasadnienie: Utrzymanie warunków kształtowania się 
siedliska przyrodniczego 3220 poprzez wyznaczenie 

korytarza swobodnej migracji rzeki wpływa pośrednio 
pozytywnie na inne przedmioty ochrony (ryby – 
zróżnicowanie mikrosiedliskowe rzeki, płazy – 

obecność drobnych zbiorników wodnych w łożysku 
rzeki). Możliwy też wpływ negatywny (w skali 

lokalnej): 
— niszczenie fragmentów łęgów oraz płatów ziołorośli, 
zajmowanie starorzeczy i fragmentów łąk przez koryto 

rzeki (erozja brzegowa).  
Równie ważne jest udrożnienie rzeki, pod kątem 

umożliwienia swobodnej migracji ryb – przedmiotów 
ochrony obszaru (1130, 5320, 5264) 

Uzasadnienie: Dla przedmiotów ochrony z tej grupy 
przewiduje się głównie ochronę zachowawczą (jedynie 

w przypadku łęgów 91E0 zaproponowano działania 
ochrony czynnej zmierzające do eliminacji inwazyjnych 

kenofitów runa oraz obcych geograficznie gatunków 
drzew). Należy liczyć się ze zniszczeniami 

przykorytowych  fragmentów płatów łęgów w wyniku 
procesów erozji bocznej (ochrona tych procesów jest 
kluczowa ze względu na priorytet ochrony siedliska 

przyrodniczego 3220) 

Uzasadnienie: Ochrona przedmiotów ochrony 
zaliczonych do tej grupy powinna być 

podporządkowana ochronie pozostałych przedmiotów 
ochrony (niewysoki stopień reprezentatywności 

siedliska przyrodniczego 3150, nie do końca jasny 
statut ziołorośli;zgodność z definicją w Interpretation 
manual.. 2007, ale nie uwzględnienie lokalnej postaci 

siedliska w literaturze krajowej) 

 

Stan zachowania w obszarze 
W obszarze występuje nieznaczący odsetek zasobów krajowych siedliska przyrodniczego, objętych ochroną w formie obszarów Natura 

2000 (0,07% zasobów krajowych). Należy uznać, że stan zachowania siedliska przyrodniczego w obszarze jest zły (U2) — ze wzdlędu na złe 
(U2) wartości wskaźników stanu zachowania siedliska „wiek drzewostanu” i „gatunki obce geograficznie w drzewostanie”. Cechą znamienną 
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siedliska w obszarze jest tendencja wzrostowa zajmowanej powierzchni (w wyniku procesu lokalnego obniżania się koryta Soły tereny 
stanowiące potencjalne i rzeczywiste siedliska  łęgów typu 91E0 przekształcają się w siedliska właściwe dla łęgów typu 91F0). Łęgi zaliczane do 
typu 91F0 wyróżniaja się względem łęgów wierzbowych (91E0) brakiem udziału obcych, inwazyjnych gatunków runa. 
 

Zagrożenia 
Najważniejsze zagrożania dla siedliska przyrodniczego w skali Polski wynikają z oddziaływań związanych z gospodarka leśną. 

Gospodarkę leśną jako taką ocenian się  negatywnie albo neutralnie, jednoznacznie negatywne są natomiast takie jej elementy, jak usuwanie 
drzew martwych i zamierających oraz „plantacyjne” nasadzenia gatunkami niezgodnymi ze składem naturalnych zbiorowisk (w tym plantacje 
topolowe). Druga pod względem pospolitości grupa oddziaływań to rozmaitego rodzaju „modyfikacje wód” w tym regulacje rzek oraz zmiany 
ich naturalnego reżimu wodnego. Trzecią istotną grupą oddziaływań są szlaki komunikacyjne oraz ścieżki i szlaki, choć negatywne ich 
oddziaływanie jest na ogół słabsze (Pawlaczyk 2012). W skali obszaru najważniejszym czynnikiem obniżającym ocenę stanu zachowania 
siedliska jest nasadzanie obcych gatunków drzew (topole mieszańcowe, robinia akacjowa).  
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2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 
W obszarze Natura 2000 Dolna Soła PLH120083 brak jest gatunków roślin z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, będących 

przedmiotami ochrony. 
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2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

2.6.3.1. Boleń Aspius aspius (kod:1130) 
 

Ogólna charakterystyka gatunku 
 

Boleń jest jedną z najszybciej rosnących ryb karpiowatych. Średnio ryby te żyją 7-8 lat, osiągając długość 60-80 cm i masę 4-8 kg. Ciało 
bolenia jest wydłużone, nieznacznie ścieśnione bocznie. Pokryte jest stosunkowo dużymi, cykloidalnymi łuskami o zabarwieniu srebrzystym. 
Głowa bolenia jest duża, ścieśniona bocznie. Otwór gębowy półgórny, duży, głęboko wcięty. Płetwy parzyste i odbytowa są czerwonawe, zaś 
grzbietowa i ogonowa szare lub szaroniebieskie z ciemniejszymi obwódkami. 

Typowym biotopem bolenia są nizinne wody płynące, ale spotyka się go również w wodach słonawych, ujściach rzek, lagunach jak i 
w niektórych dużych i małych jeziorach połączonych z rzekami. Lubi wody czyste, dobrze natlenione, o dnie piaszczystym lub piaszczysto-
żwirowym. Przebywa najczęściej w pobliżu powierzchni wody, tylko na zimę ściąga na głębię. Boleń jest rybą odporną na zasolenie. Tarło 
odbywa od marca do maja. Temperatura ok. 13°C jest najkorzystniejsza dla wykluwania się jego larw. Dorosłe ryby są bardzo wrażliwe na 
uszkodzenia podczas manipulacji w wylęgarniach i transporcie, a powstałe uszkodzenia sprzyjają inwazji bakterii i grzybów (Brylińska 2000). 
Boleń należy do gatunków „niższego ryzyka”. Pod względem kategorii zagrożeń uważany jest za gatunek bliski zagrożenia (NT – near 
threatened) (Witkowski i in. 1999, Witkowski i in. 2009). W Polsce nie jest prawnie chroniony i jest przedmiotem amatorskiego połowu ryb. 
 

Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ 
 

Zasoby gatunku 1130 boleń Aspius aspius w obszarach Natura 2000 w Polsce nie są dobrze poznane ani właściwie udokumentowane. 
GIOŚ nie prowadził własnych badań dotyczących monitoringu ryb, ani monitoringu stanu środowiska na podstawie struktury ichtiofauny. 
Aktualnie realizowane jest zlecone przez GIOŚ zadanie pod nazwą: „Badania ichtiofauny w latach 2010-2012 dla potrzeb oceny stanu 
ekologicznego wód wraz z udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym – rzeki”, które ma być zakończone do 30 listopada 2013r. 
Celem zadania jest opracowanie metody oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie badań ichtiofauny oraz opracowanie i wdrożenie systemu 
monitoringu ryb w rzekach. Dlatego w chwili obecnej nierealne jest rzetelne określenie stanu zachowania siedlisk dla bolenia Gatunek występuje 
w 68 obszarach, ale dla większości z nich dane o wielkości populacji mają charakter szacunkowy i są nieporównywalne, często o charakterze 
historycznym. Podkreślić należy, że jest rybą płochliwą i trudną do złowienia co szczególnie utrudnia szacowanie jego liczebności w naturalnych 
dużych rzekach. 
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Ranga w obszarze 
 
Przyjmując trzystopniową skalę rangi przedmiotów ochrony w analizowanym obszarze Natura 2000:  

 
I – ranga najwyższa; 
II – ranga wysoka; 
III – ranga średnia, 

 
uznano, że boleń Aspius aspius (kod:1130) posiada rangę III (najwyższą) 
Przyjęty porządek priorytetu ochrony przedmiotów ochrony obszaru przedstawia poniższe zestawienie:  
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1 2 3 
Ranga najwyższa (I) Ranga wysoka (II) Ranga średnia (III) 

   

3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich 
potoków 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 
Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae 
 

1130 Boleń Aspius aspius 
91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe 

(Ficario-Ulmetum) 
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 
wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 

5320 Głowacz białopłetwy Cottus microstomus 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus 
6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i 
ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 

5264 Brzanka Barbus carpathicus 1188 Kumak nizinny Bombina bombina  
 1355 Wydra Lutra lutra   
   

Uzasadnienie: Utrzymanie warunków kształtowania się 
siedliska przyrodniczego 3220 poprzez wyznaczenie 

korytarza swobodnej migracji rzeki wpływa pośrednio 
pozytywnie na inne przedmioty ochrony (ryby – 
zróżnicowanie mikrosiedliskowe rzeki, płazy – 

obecność drobnych zbiorników wodnych w łożysku 
rzeki). Możliwy też wpływ negatywny (w skali 

lokalnej): 
— niszczenie fragmentów łęgów oraz płatów ziołorośli, 
zajmowanie starorzeczy i fragmentów łąk przez koryto 

rzeki (erozja brzegowa).  
Równie ważne jest udrożnienie rzeki, pod kątem 

umożliwienia swobodnej migracji ryb – przedmiotów 
ochrony obszaru (1130, 5320, 5264) 

Uzasadnienie: Dla przedmiotów ochrony z tej grupy 
przewiduje się głównie ochronę zachowawczą (jedynie 

w przypadku łęgów 91E0 zaproponowano działania 
ochrony czynnej zmierzające do eliminacji inwazyjnych 

kenofitów runa oraz obcych geograficznie gatunków 
drzew). Należy liczyć się ze zniszczeniami 

przykorytowych  fragmentów płatów łęgów w wyniku 
procesów erozji bocznej (ochrona tych procesów jest 
kluczowa ze względu na priorytet ochrony siedliska 

przyrodniczego 3220) 

Uzasadnienie: Ochrona przedmiotów ochrony 
zaliczonych do tej grupy powinna być 

podporządkowana ochronie pozostałych przedmiotów 
ochrony (niewysoki stopień reprezentatywności 

siedliska przyrodniczego 3150, nie do końca jasny 
statut ziołorośli;zgodność z definicją w Interpretation 
manual.. 2007, ale nie uwzględnienie lokalnej postaci 

siedliska w literaturze krajowej) 

 
  



 

 
DOKUMENTACJA PLANU ZADA Ń OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  

DOLNA SOŁA PLH120083 W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚLĄSKIM  
 
 

 
91 

 

 

Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze 
  

W standardowym formularzu danych dla obszaru Dolna Soła boleniowi przyznano ocenę stanu populacji gatunku w obszarze w randze 
„C”. Analiza wyników badań terenowych sporządzonych na potrzeby planu zadań ochronnych sugeruje przyznanie ogólnej oceny stanu ochrony 
siedliska bolenia w obszarze na poziomie U2. Ocenę w obszarze obniżają: brak transportu rumoszu z góry rzeki oraz wybitnie negatywny wpływ 
na bolenia działalności kaskady zbiorników na Sole (Zbiornik Żywiecki, Międzybrodzki i Czaniec).  Kaskada zbiorników powoduje nienaturalne 
dobowe wahania poziomu wody. W korycie rzeki zupełnie znikome są ilości drobnych frakcji rumoszu, piasku i drobnego żwiru. Cały ten 
materiał istotny dla bytowania ryb i organizmów stanowiących ich bazę pokarmową jest wypłukiwany i transportowany w dół rzeki. Dno rzeki 
stanowi żwir o bardzo grubej granulacji i kamienie. Silnie porośnięte nienaturalnie grubą warstwą glonów (skutek zrzutu  zeutrofizowanych wód 
ze zbiorników retencyjnych i niżówek zwiększających strefę fotyczną). Ponadto utrudniona jest boczna migracja koryta, a charakter brzegów i 
terasy zalewowej odbiega od naturalnego na skutek trwającego od wielu lat procederu legalnego i nielegalnego poboru żwiru. Prawdopodobnie 
populacja podlega silnej presji wędkarskiej oraz naturalnej presji drapieżnika kormorana czarnego zimującego w obszarze 

 
Boleń został stwierdzony tylko na dwóch spośród 5 badanych stanowisk i łącznie odłowiono tylko 2 osobniki bolenia spośród 1252 ryb 

pozyskanych w trakcie badań terenowych sporządzonych na potrzeby sporządzenia planu zadań ochronnych (Klich 2013). Prawdopodobnie 
boleń liczniej występuje w dolnym  biegu Soły (na odcinku nie objętym aktualnymi granicami obszaru). Liczna populacja bolenia historycznie 
zasiedlała dolną Sołą oraz była zasilana populacją bolenia z Wisły. Obecnie jest to niemożliwe na skutek istnienia bariery uniemożliwiającej 
migrację ryb z Wisły (próg w Broszkowicach). 

 
Rzeka Soła ma charakter wybitnie górski i jako taka odznacza się dużymi amplitudami poziomów wody. Ogólna powierzchnia dorzecza 

Soły wynosi 1390,6 km2, z czego na obszar górski przypada ponad 80% a zaledwie 20 % na nizinny. Długość Soły wynosi 88,9 km, zalesienie w 
górnym biegu wynosi  45,5%, a w dolnym tylko 14,2% (Bartnik i in. 2011, Skóra i Włodek 1988). Na środkowym odcinku Soły usytuowaną 
pierwszą tego typu w Polsce kaskadę rzeki (zespół zbiorników wodnych). Pierwszym od góry zbiornikiem retencyjnym jest wybudowany w 
latach 1967-1968 zbiornik Tresna (Jezioro Żywieckie) o powierzchni około 1000 ha. Zbiornik zaczyna się w Żywcu (km 49+500) a kończy 
zaporą w Tresnej w km 41+900 rzeki Soły. Poniżej niego znajduje się oddany do użytku w roku 1935 zbiornik Porąbka (Jezioro Międzybrodzkie) 
o powierzchni około 400 ha, zaczynający się w Tresnej, a kończący zaporą w Porąbce w km 34+500 rzeki Soły. Bezpośrednio poniżej zbiornika 
Międzybrodzkiego usytuowany jest zbiornik „Czaniec” oddany do użytku w latach 1969-1970. Zbiornik ten ma zaledwie 50 ha a jego zapora 
usytuowana jest w km 31+000 rzeki Soły. Zapory w Tresnej i w Porąbce pozbawione są  przepławek dla ryb. Z kolei w miejscowości 
Broszkowice w km 0+750 znajduje się całkowicie niedrożny próg, uniemożliwiający  naturalną komunikację dolnego odcinka Soły z 
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recypientem – rzeką Wisłą. W konsekwencji Soła w granicach obszaru Natura 2000 Dolna Soła PLH120083 stanowi siedlisko dla populacji ryb 
całkowicie odcięte od innych populacji z górnej części rzeki oraz z dolnej części rzeki i rzeki Wisły o około 30-kilometrowej długości.  

Najistotniejszym czynnikiem negatywnym dla populacji bolenia w obszarze jest istnienie kaskady zbiorników na Sole. Najistotniejszym 
czynnikami, które realnie można wyeliminować są dwa niedrożne progi piętrzące, które w pierwszej kolejności wymagają udrożnienia: 

1) nieprawidłowo skonstruowana zabudowa dna pod mostem w Zasolu Łęskim (km 12+930), 
2) niedrożny próg betonowy w Broszkowicach poniżej Oświęcimia (km 0+750), 
 
Na wybranych odcinkach rzeki Soła siedliska gatunku zachowane są właściwie, jednak przekształcenia antropogeniczne koryta 

powodujące zmiany w dystrybucji rumoszu oraz zmiany warunków przepływu wody w rzece każą stwierdzić, że stan zachowania siedlisk nie 
jest zadowalający. Brak natomiast informacji dotyczących kondycji populacji (zbyt mała liczba osobników w odłowach, brak właściwych 
narzędzi do rzetelnej oceny kondycji populacji. Reasumując, stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze uznać należy jako zły. 

Zagrożenia 
Do podstawowych zagrożeń dla bolenia w skali kraju zalicza się:  

a) zabudowę rzek — konstrukcje do nawigacji i urządzenia hydroelektryczne bez przepławek (blokowanie dostępu do tarlisk i przemieszczania 
się ryb w środowisku wodnym),  
b) regulacje koryt rzecznych,  
c) melioracje dolin rzecznych,  
d) obniżanie poziomu wód gruntowych, 
e) eksploatację żwiru.  
f) degradację środowiska rzecznego w wyniku zanieczyszczeń ściekami bytowymi i przemysłowymi. 
g) izolację populacji lokalnych w wyniku fragmentacji siedlisk, 
h) ograniczoną bazę pokarmowa w wyniku  wyginięcia licznych ryb rzecznych stanowiących pokarm bolenia. 
 W skali obszaru Natura 2000 „Dolna Soła” najistotniejszym spośród znanych negatywnych oddziaływań jest  izolacja populacji lokalnych 
w wyniku fragmentacji siedlisk (niedrożne odcinki w km 0+750 – próg w Broszkowicach i w km 12+930 (nieprawidłowo skonstruowana 
zabudowa dna pod mostem w Zasolu Łęskim).  
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2.6.3.2. Głowacz białopłetwy Cottus microstomus (kod:5320) 
 

Ogólna charakterystyka gatunku 
 

Głowacz białopłetwy to niewielka ryba, osiągająca zazwyczaj całkowitą długość ciała do 12 cm, maksymalnie do 17 cm. Jest rybą ściśle 
związaną z przydennym trybem życia. Przystosowaniem do tego jest grzbietobrzuszne spłaszczenie ciała oraz brak pęcherza pławnego oraz 
kryptyczne ubarwienie upodabniające go do przydennego siedliska. Na grzbiecie i bokach ciała dominuje kolor szarobrązowy; ciemniejsze 
plamki często układają się w poprzeczne pasma. Brzuch i płetwy brzuszne są białe lub biało żółte. Głowa jest duża i stanowi około 25% długości 
ciała, na jej wierzchu osadzone są  stosunkowo duże oczy. Pysk jest szeroki, duży. Na grzbiecie głowacza białopłetwego znajdują się dwie 
płetwy; pierwsza osiąga około połowę wysokości drugiej. Płetwa ogonowa jest zaokrąglona, odbytowa, o podobnej długości i kształcie jak druga 
płetwa grzbietowa. Płetwy piersiowe są duże, wachlarzowate, a tuż pod ich nasadą znajdują się płetwy brzuszne. Są one stosunkowo krótkie, tj. 
krótsze niż u głowacza pręgopłetwego i nie przekraczają otworu odbytowego. Głowacz nie jest dobrym pływakiem, chętnie poszukuje kryjówek 
między kamieniami czy pod ich wystającymi krawędziami. Słynnie z bardzo małych możliwości migracyjnych przez poprzeczne przeszkody. 
Głowacz białopłetwy pod względem kategorii zagrożeń uważany jest za gatunek narażony na wyginięcie (VU – vulnerable) (Witkowski i in. 
1999, Witkowski i in. 2009). W Polsce jest prawnie chroniony. Do niedawna określany jako Cottus gobio (kod 1163) 

 

Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ 
  

Zasoby gatunku 5320 w obszarach Natura 2000 w Polsce nie są dobrze poznane ani właściwie udokumentowane. GIOŚ nie prowadził 
własnych badań dotyczących monitoringu ryb, ani monitoringu stanu środowiska na podstawie struktury ichtiofauny. Aktualnie realizowane jest 
zlecone przez GIOŚ zadanie pod nazwą: „Badania ichtiofauny w latach 2010-2012 dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód wraz z udziałem 
w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym – rzeki”, które ma być zakończone do 30 listopada 2013 r. Celem zadania jest opracowanie metody 
oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie badań ichtiofauny oraz opracowanie i wdrożenie systemu monitoringu ryb w rzekach. Dlatego w 
chwili obecnej nierealne jest rzetelne określenie stanu zachowania siedlisk dla głowacza białopłetwego. Gatunek występuje w 94 obszarach, ale 
dla większości z nich dane o wielkości populacji mają charakter szacunkowy i są nieporównywalne, często o charakterze historycznym. Analiza 
danych literaturowych, z całą pewnością pozwala stwierdzić wycofywanie się głowacza białopłetwego zasiedlanych przez niego areałów. 
Znacząco zmalał zasięg tego gatunku jak również jego liczebność. 
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Ranga w obszarze 
Przyjmując trzystopniową skalę rangi przedmiotów ochrony w analizowanym obszarze Natura 2000:  

 
I – ranga najwyższa; 
II – ranga wysoka; 
III – ranga średnia, 

 
uznano, że głowacz białopłetwy Cottus microstomus (kod:5320) posiada rangę I (najwyższą). 
Przyjęty porządek priorytetu ochrony przedmiotów ochrony obszaru przedstawia poniższe zestawienie:  
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1 2 3 
Ranga najwyższa (I) Ranga wysoka (II) Ranga średnia (III) 

   

3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich 
potoków 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 
Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae 
 

1130 Boleń Aspius aspius 
91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe 

(Ficario-Ulmetum) 
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 
wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 

5320 Głowacz białopłetwy Cottus microstomus 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus 
6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i 
ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 

5264 Brzanka Barbus carpathicus 1188 Kumak nizinny Bombina bombina  
 1355 Wydra Lutra lutra   
   

Uzasadnienie: Utrzymanie warunków kształtowania się 
siedliska przyrodniczego 3220 poprzez wyznaczenie 

korytarza swobodnej migracji rzeki wpływa pośrednio 
pozytywnie na inne przedmioty ochrony (ryby – 
zróżnicowanie mikrosiedliskowe rzeki, płazy – 

obecność drobnych zbiorników wodnych w łożysku 
rzeki). Możliwy też wpływ negatywny (w skali 

lokalnej): 
— niszczenie fragmentów łęgów oraz płatów ziołorośli, 
zajmowanie starorzeczy i fragmentów łąk przez koryto 

rzeki (erozja brzegowa).  
Równie ważne jest udrożnienie rzeki, pod kątem 

umożliwienia swobodnej migracji ryb – przedmiotów 
ochrony obszaru (1130, 5320, 5264) 

Uzasadnienie: Dla przedmiotów ochrony z tej grupy 
przewiduje się głównie ochronę zachowawczą (jedynie 

w przypadku łęgów 91E0 zaproponowano działania 
ochrony czynnej zmierzające do eliminacji inwazyjnych 

kenofitów runa oraz obcych geograficznie gatunków 
drzew). Należy liczyć się ze zniszczeniami 

przykorytowych  fragmentów płatów łęgów w wyniku 
procesów erozji bocznej (ochrona tych procesów jest 
kluczowa ze względu na priorytet ochrony siedliska 

przyrodniczego 3220) 

Uzasadnienie: Ochrona przedmiotów ochrony 
zaliczonych do tej grupy powinna być 

podporządkowana ochronie pozostałych przedmiotów 
ochrony (niewysoki stopień reprezentatywności 

siedliska przyrodniczego 3150, nie do końca jasny 
statut ziołorośli;zgodność z definicją w Interpretation 
manual.. 2007, ale nie uwzględnienie lokalnej postaci 

siedliska w literaturze krajowej) 

 
 
 

Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze 
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W standardowym formularzu danych dla obszaru Dolna Soła głowaczowi białopłetwemu przyznano ocenę stanu populacji gatunku w 
obszarze w randze „C”. Analiza wyników badań terenowych sporządzonych na potrzeby PZO sugeruje przyznanie ogólnej oceny stanu ochrony 
siedliska głowacza białopłetwego w obszarze na poziomie U2, dlatego ocena „C” w SDF wydaje się być właściwa.  

 
Ocenę w obszarze obniżają: brak transportu rumoszu z góry rzeki oraz wybitnie negatywny wpływ na głowacza białopłetwego 

działalności kaskady zbiorników na Sole (Zbiornik Żywiecki, Międzybrodzki i Czaniec).  Kaskada zbiorników powoduje nienaturalne dobowe 
wahania poziomu wody. W korycie rzeki występują znikome ilości drobnych frakcji rumoszu, piasku i drobnego żwiru. Cały ten istotny dla 
bytowania ryb i organizmów stanowiących ich bazę pokarmową materiał jest wypłukiwany i transportowany w dół rzeki. Dno rzeki stanowi żwir 
o bardzo grubej granulacji i kamienie. Silnie porośnięte nienaturalnie grubą warstwą glonów (skutek zrzutu  zeutrofizowanych wód ze 
zbiorników  i niżówek zwiększających strefę fotyczną). Wszystkie te czynniki są szczególnie szkodliwe dla populacji głowacza białopłetwego. 
Ponadto utrudniona jest boczna migracja koryta, a charakter brzegów i terasy zalewowej odbiega od naturalnego na skutek trwającego od wielu 
lat procederu legalnego i nielegalnego poboru żwiru. Na żadnym z badanych stanowisk (Klich 2013) nie złowiono głowacza białopłetwego, 
pomimo, że w trakcie badań terenowych na potrzeby niniejszej dokumentacji odłowiono 1252 ryb reprezentujących 14 gatunków. 

 
Siedliska gatunku są odkształcone antropogenicznie w sposób opisany powyżej. Najistotniejszym czynnikiem negatywnym dla populacji 

głowacza są zaburzenia reżimu wodnego wynikające z funkcjonowania kaskady zbiorników rzeki Soły. 
 
Rzeka Soła ma charakter wybitnie górski i jako taka odznacza się dużymi amplitudami poziomów wody. Ogólna powierzchnia dorzecza 

Soły wynosi 1390,6 km2, z czego na obszar górski przypada ponad 80% a zaledwie 20 % na nizinny. Długość Soły wynosi 88,9 km, zalesienie w 
górnym biegu wynosi  45,5%, a w dolnym tylko 14,2% (Bartnik i in. 2011, Skóra i Włodek 1988). Na środkowym odcinku Soły usytuowaną 
pierwszą tego typu w Polsce kaskadę rzeki (zespół zbiorników wodnych). Pierwszym od góry zbiornikiem retencyjnym jest wybudowany w 
latach 1967-1968 zbiornik Tresna (Jezioro Żywieckie) o powierzchni około 1000 ha. Zbiornik zaczyna się w Żywcu (km 49+500) a kończy 
zaporą w Tresnej w km 41+900 rzeki Soły. Poniżej niego znajduje się oddany do użytku w roku 1935 zbiornik Porąbka (Jezioro Międzybrodzkie) 
o powierzchni około 400 ha, zaczynający się w Tresnej, a kończący zaporą w Porąbce w km 34+500 rzeki Soły. Bezpośrednio poniżej zbiornika 
Międzybrodzkiego usytuowany jest zbiornik „Czaniec” oddany do użytku w latach 1969-1970. Zbiornik ten ma zaledwie 50 ha a jego zapora 
usytuowana jest w km 31+000 rzeki Soły. Zapory w Tresnej i w Porąbce pozbawione są  przepławek dla ryb. Z kolei w miejscowości 
Broszkowice w km 0+750 znajduje się całkowicie niedrożny próg, uniemożliwiający  naturalną komunikację dolnego odcinka Soły z 
recypientem – rzeką Wisłą. W konsekwencji Soła w granicach obszaru Natura 2000 Dolna Soła PLH120083 stanowi siedlisko dla populacji ryb 
całkowicie odcięte od innych populacji z górnej części rzeki oraz z dolnej części rzeki i rzeki Wisły o około 30-kilometrowej długości. 
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Zagrożenia 
Jako podstawowe zagrożenia dla gatunku w kraju wymienia się: zanieczyszczenia, regulacje oraz brak drożności cieków (z racji słabych 

zdolności lokomotorycznych).  
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2.6.3.3. Brzanka Barbus carpathicus (kod:5264) 
 

Ogólna charakterystyka gatunku 
 

Brzanka to niewielka prądolubna ryba zamieszkująca strefę przydenną. Siedlisko jej bytowania determinuje morfologię gatunku:  ciało 
jest wydłużone, niskie, lekko spłaszczone bocznie, brzuch płaski. Głowa jest wydłużona, pysk dolny z dwoma parami wąsów. Gatunek może być 
mylony z młodymi osobnikami osiągającej dużo większe rozmiary brzany (Barbus barbus). Ubarwienie grzbietu i boków jest złocisto-
oliwkowo-brązowe z ciemniejszymi plamkami, brzuch kremowy. Płetwy nie odbiegają kolorem od barwy ciała. Ostatni twardy promień płetwy 
grzbietowej jest elastyczny i pozbawiony piłkowania czym różni się od brzany. 

Największe okazy mogą osiągać długość około 30 cm i masę ciała 250 g. Najstarsze złowione brzanki według Brylińskiej (2000) miały 6 
lat. Brzanka zasiedla górne biegi rzek o dużym spadku, wynoszącym 5,5 – 8,5 ‰. Preferuje podłoże kamieniste i żwirowate. Wymaga dużej 
zawartości tlenu w wodzie i jest bardzo wrażliwa na zanieczyszczenia (Gestmeier i Roming 2002). Według „Czerwonej listy słodkowodnych 
minogów i ryb Polski” zaliczana jest do kategorii „NT” czyli gatunku bliskiego zagrożenia (Witkowski i in. 2009). W Polsce brzanka od roku 
2011 jest gatunkiem prawnie chronionym, wcześniej mogła być obiektem amatorskiego połowu ryb.  

Do niedawna gatunek określany jako Barbus peloponessius (kod 2503) lub B. meridionalis (kod: 1138). 
 

Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ 
 
Zasoby gatunku 5264 w obszarach Natura 2000 w Polsce nie są dobrze poznane ani właściwie udokumentowane. GIOŚ nie prowadził 

własnych badań dotyczących monitoringu ryb, ani monitoringu stanu środowiska na podstawie struktury ichtiofauny. Aktualnie realizowane jest 
zlecone przez GIOŚ zadanie pod nazwą: „Badania ichtiofauny w latach 2010-2012 dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód wraz z udziałem 
w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym – rzeki”, które ma być zakończone do 30 listopada 2013r. Celem zadania jest opracowanie metody 
oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie badań ichtiofauny oraz opracowanie i wdrożenie systemu monitoringu ryb w rzekach. Dlatego w 
chwili obecnej nierealne jest rzetelne określenie stanu zachowania siedlisk dla brzanki. Gatunek występuje zaledwie w 31 obszarach, ale dla 
większości z nich dane o wielkości populacji mają charakter szacunkowy i są nieporównywalne, często o charakterze historycznym. Analiza 
danych literaturowych, z całą pewnością pozwala stwierdzić wycofywanie się brzanki z zasiedlanych przez nią areałów. Znacząco zmalał zasięg 
tego gatunku jak również liczebność. 
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Ranga w obszarze 
Przyjmując trzystopniową skalę rangi przedmiotów ochrony w analizowanym obszarze Natura 2000:  

 
I – ranga najwyższa; 
II – ranga wysoka; 
III – ranga średnia, 

 
uznano, że brzanka Barbus carpathicus (5264)  posiada rangę I (najwyższą). 
 
Przyjęty porządek priorytetu ochrony przedmiotów ochrony obszaru przedstawia poniższe zestawienie:  
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1 2 3 
Ranga najwyższa (I) Ranga wysoka (II) Ranga średnia (III) 

   

3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich 
potoków 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 
Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae 
 

1130 Boleń Aspius aspius 
91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe 

(Ficario-Ulmetum) 
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 
wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 

5320 Głowacz białopłetwy Cottus microstomus 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus 
6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i 
ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 

5264 Brzanka Barbus carpathicus 1188 Kumak nizinny Bombina bombina  
 1355 Wydra Lutra lutra   
   

Uzasadnienie: Utrzymanie warunków kształtowania się 
siedliska przyrodniczego 3220 poprzez wyznaczenie 

korytarza swobodnej migracji rzeki wpływa pośrednio 
pozytywnie na inne przedmioty ochrony (ryby – 
zróżnicowanie mikrosiedliskowe rzeki, płazy – 

obecność drobnych zbiorników wodnych w łożysku 
rzeki). Możliwy też wpływ negatywny (w skali 

lokalnej): 
— niszczenie fragmentów łęgów oraz płatów ziołorośli, 
zajmowanie starorzeczy i fragmentów łąk przez koryto 

rzeki (erozja brzegowa).  
Równie ważne jest udrożnienie rzeki, pod kątem 

umożliwienia swobodnej migracji ryb – przedmiotów 
ochrony obszaru (1130, 5320, 5264) 

Uzasadnienie: Dla przedmiotów ochrony z tej grupy 
przewiduje się głównie ochronę zachowawczą (jedynie 

w przypadku łęgów 91E0 zaproponowano działania 
ochrony czynnej zmierzające do eliminacji inwazyjnych 

kenofitów runa oraz obcych geograficznie gatunków 
drzew). Należy liczyć się ze zniszczeniami 

przykorytowych  fragmentów płatów łęgów w wyniku 
procesów erozji bocznej (ochrona tych procesów jest 
kluczowa ze względu na priorytet ochrony siedliska 

przyrodniczego 3220) 

Uzasadnienie: Ochrona przedmiotów ochrony 
zaliczonych do tej grupy powinna być 

podporządkowana ochronie pozostałych przedmiotów 
ochrony (niewysoki stopień reprezentatywności 

siedliska przyrodniczego 3150, nie do końca jasny 
statut ziołorośli;zgodność z definicją w Interpretation 
manual.. 2007, ale nie uwzględnienie lokalnej postaci 

siedliska w literaturze krajowej) 
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Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze 
 
W standardowym formularzu danych dla obszaru Dolna Soła brzance przyznano ocenę stanu populacji gatunku w obszarze w randze „C”. 

Analiza wyników badań terenowych sporządzonych na potrzeby PZO sugeruje przyznanie ogólnej oceny stanu ochrony brzanki w obszarze na 
poziomie U2, przy czym ocena „C” w SDF wydaje się być określona prawidłowo.  

Ocenę w obszarze zaniżają: brak transportu rumoszu z góry rzeki, wybitnie negatywny wpływ na brzankę ma działalność kaskady 
zbiorników na Sole (Zbiornik Żywiecki, Międzybrodzki i Czaniec). Kaskada zbiorników powoduje nienaturalne dobowe wahania poziomu 
wody. W korycie rzeki występują znikome ilości drobnych frakcji rumoszu, piasku i drobnego żwiru. Cały ten materiał istotny dla bytowania ryb 
i organizmów stanowiących ich bazę pokarmową materiał jest wypłukiwany i transportowany w dół rzeki. Dno rzeki stanowi żwir o bardzo 
grubej granulacji i kamienie. Silnie porośnięte nienaturalnie grubą warstwą glonów (skutek zrzutu zeutrofizowanych wód ze zbiorników 
i niżówek zwiększających strefę fotyczną). Wszystkie te czynniki są szczególnie szkodliwe dla populacji brzanki. Ponadto utrudniona jest boczna 
migracja koryta, a charakter brzegów i terasy zalewowej odbiega od naturalnego na skutek trwającego od wielu lat procederu legalnego i 
nielegalnego poboru żwiru.  
 Brzanka została stwierdzona  na wszystkich spośród 5 badanych stanowisk i łącznie odłowiono 49 osobników brzanki spośród 1252 ryb 
pozyskanych w trakcie badań terenowych sporządzonych na potrzebę PZO (Klich 2013). Liczna populacja brzanki historycznie zasiedlała Sołę, 
aż do Oświęcimia (Skóra i Włodek 1988). 

Rzeka Soła ma charakter wybitnie górski i jako taka odznacza się dużymi amplitudami poziomów wody. Ogólna powierzchnia dorzecza 
Soły wynosi 1390,6 km2, z czego na obszar górski przypada ponad 80% a zaledwie 20 % na nizinny. Długość Soły wynosi 88,9 km, zalesienie w 
górnym biegu wynosi  45,5%, a w dolnym tylko 14,2% (Bartnik i in. 2011, Skóra i Włodek 1988). Na środkowym odcinku Soły usytuowaną 
pierwszą tego typu w Polsce kaskadę rzeki (zespół zbiorników wodnych). Pierwszym od góry zbiornikiem retencyjnym jest wybudowany w 
latach 1967-1968 zbiornik Tresna (Jezioro Żywieckie) o powierzchni około 1000 ha. Zbiornik zaczyna się w Żywcu (km 49+500) a kończy 
zaporą w Tresnej w km 41+900 rzeki Soły. Poniżej niego znajduje się oddany do użytku w roku 1935 zbiornik Porąbka (Jezioro Międzybrodzkie) 
o powierzchni około 400 ha, zaczynający się w Tresnej, a kończący zaporą w Porąbce w km 34+500 rzeki Soły. Bezpośrednio poniżej zbiornika 
Międzybrodzkiego usytuowany jest zbiornik „Czaniec” oddany do użytku w latach 1969-1970. Zbiornik ten ma zaledwie 50 ha a jego zapora 
usytuowana jest w km 31+000 rzeki Soły. Zapory w Tresnej i w Porąbce pozbawione są  przepławek dla ryb. Z kolei w miejscowości 
Broszkowice w km 0+750 znajduje się całkowicie niedrożny próg, uniemożliwiający  naturalną komunikację dolnego odcinka Soły z 
recypientem – rzeką Wisłą. W konsekwencji Soła w granicach obszaru Natura 2000 Dolna Soła PLH120083 stanowi siedlisko dla populacji ryb 
całkowicie odcięte od innych populacji z górnej części rzeki oraz z dolnej części rzeki i rzeki Wisły o około 30-kilometrowej długości.  
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Najistotniejszym czynnikiem negatywnym dla populacji brzanki w obszarze jest istnienie kaskady zbiorników na Sole. Najistotniejszym 
czynnikami, które realnie można wyeliminować są dwa niedrożne progi piętrzące, które w pierwszej kolejności wymagają udrożnienia:  

1) nieprawidłowo skonstruowana zabudowa dna pod mostem w Zasolu Łęskim (km 12+930), 
2) niedrożny próg betonowy w Broszkowicach poniżej Oświęcimia (km 0+750). 
 
Na wybranych, badawczych odcinkach rzeki Soła siedliska gatunku zachowane są właściwie, jednak przekształcenia antropogeniczne 

koryta powodujące zmiany w dystrybucji rumoszu oraz zmiany warunków przepływu wody w rzece każą stwierdzić, że stan zachowania siedlisk 
nie jest zadowalający.  

Zagrożenia 
  

Główną przyczyną zagrożenia gatunku w skali kraju jest przede wszystkim budowa zapór i zbiorników zaporowych, które spowalniają 
bieg rzek, zmieniają ich charakter i powodują zanikanie typowych habitatów oraz zanieczyszczenia wód. Z badań wynika, że brzanka jest 
wrażliwa na zmianę przepływu wody i związaną z tym przebudową strukturalną podłoża. Jest również mało odporna na zanieczyszczenia wód 
(Boroń 2004). 
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2.6.3.4. Traszka grzebieniasta Triturus cristatus (kod: 1166) 

Ogólna charakterystyka gatunku 
 
Charakterystykę gatunku przedstawił w następujący sposób Zieliński (2004): 
Opis gatunku – cechy diagnostyczne 
Największa traszka krajowa. Dojrzałe płciowo samce mają długość 85–150 mm, a samice 95–165 mm. Skóra na grzbiecie i bokach ciała 
wyraźnie ziarnista. Grzbiet ubarwiony jednolicie, szaro lub czarno. Na bokach ciała (w dolnej części) i na podgardlu, na ciemnym tle, wyraźne 
białe kropki. Brzuszna strona ciała ubarwiona żółto lub pomarańczowo, z wyraźnymi czarnymi plamami. Układ plam jest odmienny u różnych 
osobników i może być wykorzystywany do ich identyfikacji. Dymorfizm płciowy jest wyraźnie zaznaczony u  dorosłych osobników w okresie 
godowym. U samca wykształca się wtedy wysoki na kilkanaście milimetrów fałd skórny (grzebień godowy), ciągnący się po stronie grzbietowej 
od głowy do końca ogona, z przerwą nad nasadą ogona. Fałd ten jest głęboko i nieregularnie powycinany. Ponadto po bokach ogona pojawiają 
się opalizujące, perłowe smugi. Wargi kloakalne samca są wówczas nabrzmiałe i czarne. Poza okresem rozrodczym grzebień godowy samca 
zmniejsza się do niewysokiej listwy ciągnącej się wzdłuż grzbietu. U samicy brak grzebienia godowego, wargi kloakalne są płaskie i żółte. Ciało 
samicy jest masywniejsze od ciała samca. 
Rozmnażanie 
[Traszka grzebieniasta] rozmnaża się od marca do czerwca, najchętniej w niewielkich zbiornikach wody stojącej. Samce godują na tokowiskach 
(zgrupowania godujących samców odwiedzane przez samice szukające partnera do rozrodu). Na wykonywanie złożonego tańca godowego samce 
wybierają fragmenty zbiornika w niewielkim stopniu porośnięte roślinnością zanurzoną i dlatego preferują zbiorniki większe niż traszka 
zwyczajna. Samica w kilku etapach składa pojedynczo ok. 200 dużych (dł. 4–6 mm), ˝żółtozielonych jaj. Każde jajo jest od razu zawijane w jeden 
liść. Na 1000 złożonych jaj do dojrzałości płciowej średnio dożywa zaledwie 5 osobników. Rozwój larw w wodzie do momentu metamorfozy 
(przeobrażenia) trwa 70–90 dni. Po metamorfozie (koniec lata) większość osobników opuszcza zbiorniki wodne i przebywa w ich pobliżu. 
Nieliczne mogą zimować w wodzie. Przeżywalność dojrzałych osobników w skali roku wynosi ok. 65%. Dojrzałość płciową osiągają w wieku 2–3 
lat. Najstarsze osobniki dożywają kilkunastu lat. 
Aktywność 
W okresie ż̋ycia lądowego zajmuje silnie wilgotne siedliska. Aktywna przede wszystkim w nocy, a w ciągu dnia jedynie w czasie ciepłej, 
deszczowej pogody albo w wodzie, podczas pory godowej. Dzień spędza zwykle ukryta w schronieniach ziemnych lub pod rozmaitymi 
przedmiotami (kamienie, kora itd.). W sen zimowy zapada z końcem października, po pierwszych przymrozkach. Zimuje w norach ziemnych, pod 
stertami drewna, kamieni, liści, a nawet w piwnicach domów. Ze snu zimowego budzi się najczęściej w marcu i udaje się do wody wkrótce po 
ustąpieniu lodu ze zbiornika. W wodzie pierwsze pojawiają się samce, po nich samice. Po godach i złożeniu jaj większość osobników dorosłych 
opuszcza zbiorniki. Samce przebywają w wodzie dłużej niż samice i mogą być tam znajdywane nawet jesienią. 
Sposób odżywiania 
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Zarówno larwy, jak i osobniki dorosłe są aktywnymi drapieżnikami. Na lądzie odżywiają się głównie dżdżownicami, ślimakami i owadami. W 
wodzie polują na wszelkie małe organizmy wodne, jak skorupiaki, pajęczaki, owady i ich larwy, ślimaki i larwy płazów. 

Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ 
 
Zasoby traszki grzebieniastej w obszarach Natura 2000 w Polsce nie są dobrze poznane ani właściwie udokumentowane. W 

standardowych formularzach danych dla obszarów Natura 2000, w których podaje się występowanie traszki grzebieniastej, operuje się 
nieporównywalnymi danymi dotyczącymi liczebności (skale opisowe, liczba stanowisk, szacunkowa liczba osobników). Gatunek został 
odnotowany w 221 obszarach. 

Stwierdzono, że w monitorowanych w latach 2007-2008 i 2010 stanowiskach wyznaczonych dla monotoringu płazów na potrzeby 
Państwowego Monitoringu Środowiska, traszka grzebieniasta wystąpiła w 112 na 351 (z czego 175 to stanowiska, na których panuja warunki 
korzystne dla funkcjonowania metapopulacji gatunku) badanych stanowisk (Klimaszewski 2012).  

Spośród 175 stanowisk „traszkowych” 75 wykazało najwyższą (FV) ocenę zbiorczego wskaźnika jakości siedliska przyrodniczego, 110 
ocenę niezadowalającą (U1), a 28 ocenę złą (U2). 

Należy zaznaczyć, że monitoring obejmował tylko 5 obszarów Natura 2000 (32 stranowiska), położonych w regionie kontynentalnym 
(większość stanowisk położona była poza siecią Natura 2000). 
 

Ranga w obszarze 
 
Przyjmując trzystopniową skalę rangi przedmiotów ochrony w analizowanym obszarze Natura 2000:  

 
I – ranga najwyższa; 
II – ranga wysoka; 
III – ranga średnia, 

 
uznano, że traszka grzebieniasta Triturus cristatus (kod: 1166) posiada rangę II (wysoką). 
 
Przyjęty porządek priorytetu ochrony przedmiotów ochrony obszaru przedstawia poniższe zestawienie:  
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1 2 3 
Ranga najwyższa (I) Ranga wysoka (II) Ranga średnia (III) 

   

3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich 
potoków 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 
Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae 
 

1130 Boleń Aspius aspius 
91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe 

(Ficario-Ulmetum) 
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 
wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 

5320 Głowacz białopłetwy Cottus microstomus 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus 
6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i 
ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 

5264 Brzanka Barbus carpathicus 1188 Kumak nizinny Bombina bombina  
 1355 Wydra Lutra lutra   
   

Uzasadnienie: Utrzymanie warunków kształtowania się 
siedliska przyrodniczego 3220 poprzez wyznaczenie 

korytarza swobodnej migracji rzeki wpływa pośrednio 
pozytywnie na inne przedmioty ochrony (ryby – 
zróżnicowanie mikrosiedliskowe rzeki, płazy – 

obecność drobnych zbiorników wodnych w łożysku 
rzeki). Możliwy też wpływ negatywny (w skali 

lokalnej): 
— niszczenie fragmentów łęgów oraz płatów ziołorośli, 
zajmowanie starorzeczy i fragmentów łąk przez koryto 

rzeki (erozja brzegowa).  
Równie ważne jest udrożnienie rzeki, pod kątem 

umożliwienia swobodnej migracji ryb – przedmiotów 
ochrony obszaru (1130, 5320, 5264) 

Uzasadnienie: Dla przedmiotów ochrony z tej grupy 
przewiduje się głównie ochronę zachowawczą (jedynie 

w przypadku łęgów 91E0 zaproponowano działania 
ochrony czynnej zmierzające do eliminacji inwazyjnych 

kenofitów runa oraz obcych geograficznie gatunków 
drzew). Należy liczyć się ze zniszczeniami 

przykorytowych  fragmentów płatów łęgów w wyniku 
procesów erozji bocznej (ochrona tych procesów jest 
kluczowa ze względu na priorytet ochrony siedliska 

przyrodniczego 3220) 

Uzasadnienie: Ochrona przedmiotów ochrony 
zaliczonych do tej grupy powinna być 

podporządkowana ochronie pozostałych przedmiotów 
ochrony (niewysoki stopień reprezentatywności 

siedliska przyrodniczego 3150, nie do końca jasny 
statut ziołorośli;zgodność z definicją w Interpretation 
manual.. 2007, ale nie uwzględnienie lokalnej postaci 

siedliska w literaturze krajowej) 
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Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze 
 
W chwili obecnej nie są znane szczegóły rozmieszczenia stanowisk gatunku w obszarze Dolna Soła. Na potrzeby opracowania dokonano 

oceny jakości siedliska gatunku (ocena U1, głównie ze względu na zbyt małe zagęszczenie optymalnych dla rozrodu zbiorników wodnych) 
 

Zagrożenia 
 Największym zagrożeniem dla tego gatunku jest niszczenie stanowisk rozrodczych (odwadnianie terenu, zasypywanie lub 
zanieczyszczanie niewielkich zbiorników wodnych) przez człowieka. Pogłębia to izolację istniejących lokalnych populacji i w konsekwencji 
może doprowadzić do ich zaniku (Zieliński 2004). W obszarze Natura 2000 Dolna Soła część ze zbiorników rozrodczych gatunku jest narażona 
na niszczenie wskutek wezbrań Soły. 
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2.6.3.5. Kumak nizinny Bombina bombina (kod:1188) 
 

Ogólna charakterystyka gatunku 
 
Charakterystykę gatunku przedstawił w następujący sposób Szymura (2004): 
Opis gatunku – cechy diagnostyczne 
Obie płcie podobnych rozmiarów; dojrzale płciowo samce mają długość 26–55 mm, samice 30–57 mm. Masa dojrzałych osobników w okresie 
godowym: samce 7,0–13,9 g, samice 2,2–8,8 g. Większa masa samców w tym okresie wynika z gromadzenia płynów ustrojowych w ciele. Zmiany 
te po godach znikają. Ciało spłaszczone grzbietobrzusznie, o krępych kończynach; przednie są czteropalczaste, tylne pięciopalczaste i spięte 
błoną pławną. Głowa płaska, pysk zaokrąglony. Język przyrośnięty całkowicie do dna jamy gębowej. Źrenica sercowata, brak błony bębenkowej i 
wyraźnych gruczołów przyusznych (parotyd). Skórę grzbietu pokrywają drobne, płaskie, brązowoczarne brodawki rogowe. Tło grzbietu szare lub 
brązowe, na nim wyraźne, ciemniejsze, oliwkowe plamy. Na ogół są one rozmieszczone symetrycznie i nad łopatkami mają kształt łuków. 
Zdarzają się osobniki o grzbiecie zielonkawym. Odcień grzbietu u tego samego osobnika waha się w zależności od warunków i tła otoczenia. 
Brzuszna strona ciała z jaskrawymi plamami na ciemnym tle pozwala błyskawicznie odróżnić kumaki od innych płazów, a układ plam 
zidentyfikować gatunek. Spód ciała jest szaroniebieski w okolicy podgardla i piersi brzuch ciemnogranatowy lub czarny. Plamy (pomarańczowe 
lub czerwone, o różnych rozmiarach i kształcie) oraz białe kropki tworzą charakterystyczny dla tego gatunku, ale odmienny w szczegółach, 
niepowtarzalny u każdego osobnika wzór. U kumaka nizinnego plamy barwne zajmują mniej niż 50% powierzchni brzusznej strony ciała. 
Dymorfizm płciowy dostrzegalny jest wyraźnie jedynie w okresie rozrodu. Objętość ciała samców wzrasta wówczas wskutek gromadzenia płynów 
w podskórnych workach limfatycznych i jamie ciała. Skóra samców staje się cieńsza, a boki i brzuch obwisłe. Położony na dłoni samiec wydaje 
się wypełniony galaretą. Zmiany te mają istotne znaczenie przy wydawaniu głosu i podczas prowadzenia walk terytorialnych. Samce posiadają w 
tym okresie na spodniej stronie przedramienia, nasadzie kciuka i przyśrodkowej stronie palców 1–3 szorstkie, brązowoczarne modzele godowe. 
Dłonie samców są ponadto bardziej masywne, a palce grubsze niż u samic. W czasie wydawania głosów (kumkania) uwidaczniają się również 
parzyste wewnętrzne worki powietrzne podgardla. Po rozrodzie zmiany uwsteczniają się i dymorfizm zanika. Ciało kijanki jest pękate; grzbietowy 
fałd wysklepionej płetwy ogonowej sięga głowy. Płetwę i ostro zakończony ogon pokrywa gęsta sieć ciemnych komórek barwnikowych – 
melanoforów. Wzdłuż tułowia biegną dwa szerokie, ciemnobrązowe pasma. Przez przezroczyste powłoki brzucha prześwieca ciemoniebieska 
wyściółka jamy ciała (otrzewna) o metalicznym połysku. Otwór oddechowy na spodniej stronie, zlokalizowany pośrodku (medialnie) w okolicy 
serca. Kijanki osiągają długość 45–55 mm. 
Rozmnażanie 
Po wyjściu z lądowych kryjówek zimowych kumaki nizinne pojawiają się w zbiornikach wodnych na początku kwietnia. Gody, którym towarzyszy 
wydawanie głosów, rozpoczynają się później, gdy temperatura wody osiągnie ok. 15°C, co zwykle następuje w połowie kwietnia. Łączenie się w 
pary i składanie jaj zachodzi w nieco wyższej temperaturze i jest często związane z opadami deszczu. Gody trwają ok. 3 miesięcy – do końca 
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lipca, niekiedy nieco dłużej. W czasie godów samce wydają głosy unosząc się na powierzchni wody. Rozpoczynają od pompowania powietrza do 
płuc, które rozdymają ciało, nadając mu kształt balonika. Następnie napełniają obszerne worki powietrzne dna jamy gębowej. Te, kurcząc się 
przy zamkniętych nozdrzach, przepychają powietrze do płuc. Monotonne kum powstaje na wdechu, gdy powietrze przechodzi przez krtań do płuc. 
Stamtąd wraca do worków, które kurcząc się tłoczą je z powrotem do płuc. Cykl ten powtarza się, wielokrotnie. Głos kumaka nizinnego, tzw. 
kumkanie, jest o wiele głośniejszy od pojękiwania kumaka górskiego dzięki obecności umięśnionych worków powietrznych i obszernym płucom 
pełniącym rolę rezonatorów. Chóry kumaków słychać z daleka. Kumkanie zlewa się w żałosne jęki, co opisał Adam Mickiewicz w VIII księdze 
„Pana Tadeusza”. Samce wydają głosy w małych grupach, na przemian z najbliższymi sąsiadami. Ustalają w ten sposób terytoria, których 
bronią przed intruzami. Szczegóły łączenia się w pary nie są znane. Zapewne głosy wabią samice, które podążają do wybranych przez siebie 
samców. Uścisk godowy, tzw. amplexus, jest typu inguinalnego, tzn. samiec obejmuje samicę w okolicy bioder. Składanie jaj następuje po kilku 
godzinach od utworzenia pary. Skrzek składany jest w małych kłębach liczących 9–76 jaj (średnio 32). Przyczepiany jest do pionowych 
podwodnych łodyg roślin kilkanaście cm poniżej powierzchni wody. Średnica jaj z brunatnym biegunem wynosi 1,4 mm, a wraz z galaretowatymi 
osłonkami – 8 mm. Zależnie od swej wielkości, samica składa od kilkuset do ponad tysiąca jaj. Nie wiadomo, czy samica powtarza gody w tym 
samym roku. Rozwój jaj w osłonkach trwa, przy różnej temperaturze, 5–10 dni. Po opuszczeniu osłonek jajowych kijanki o długości 5–7 mm 
zwisają przez kilka dni przyczepione do podwodnych przedmiotów nitkami śluzu wydzielanego przez parzyste gruczoły cementowe, umieszczone 
za otworem gębowym. W tym czasie następuje resorpcja resztek żółtka oraz m.in. wykształcenie oczu, rogowych okryw szczęk i ząbków wokół 
pyska, wieczka skrzelowego oraz spiralnego jelita. Następnie kijanki zaczynają aktywne życie – odżywiają się glonami, które zeskrobują ząbkami 
z powierzchni roślin lub dna zbiornika. Maksymalną długość osiągają po ok. 3 miesiącach od złożenia jaj. Tempo ich rozwoju i ostateczna 
wielkość, która rzutuje na rozmiary świeżo przeobrażonych kumaczków (długości 11–15 mm), zależą od temperatury i obfitości pokarmu. 
Kijanki, które nie ukończyły metamorfozy przed zimą, nie mają zdolności zimowania i giną. Młode kumaczki gromadzą się w paśmie 
przybrzeżnym, na płyciznach zbiorników macierzystych, gdzie intensywnie żerują. Jesienią opuszczają zbiorniki wodne i wędrują na ląd w 
poszukiwaniu kryjówek. Zimują zagrzebane w ziemi, w wykrotach, norach gryzoni, pod kamieniami itp., często w towarzystwie osobników 
dorosłych i innych płazów. Dojrzałość płciową kumaki nizinne osiągają prawdopodobnie po dwu zimowaniach, w trzecim roku życia. 
Aktywność 
Kumak nizinny jest mocno związany z wodą, której prawie nigdy nie opuszcza. Nie wygrzewa się jak żaby zielone, toteż w okresie godów jego 
aktywność jest uzależniona od  temperatury i przypada na dzień, a wydawanie głosów wyraźnie nasila się wieczorem. W razie wyschnięcia wody 
podejmuje kilkusetmetrowe wędrówki do innych zbiorników, jeśli sprzyja temu wysoka wilgotność czy opady deszczu. Przemieszcza się także do 
nowo powstałych rozlewisk na łąkach lub wypełnionych wodą rowów i zagłębień terenu, gdzie również może godować i składać jaja. W czasie 
godów odżywia się intensywnie. Skład pokarmu jest urozmaicony i zależy od rodzaju zbiornika. Duży udział mają w nim małe, ściśle wodne 
bezkręgowce. Dominują dorosłe owady i ich larwy (np. ochotki, komary, wodne chrząszcze), ale kumaki nie gardzą także wioślarkami, 
ślimakami, pająkami, skorupiakami czy pierścienicami. Przebywając w płytkich wodach, zjadają też narybek i faunę denną, gdyż mogą pobierać 
pokarm pod wodą. Ciekawostką jest odżywianie się kumaków podczas uścisku godowego (in amplexus). 
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Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ 
 
Zasoby kumaka nizinnego w obszarach NATURA 2000 w Polsce nie są dobrze poznane ani właściwie udokumentowane. W 

standardowych formularzach danych dla obszarów Natura 2000, w których podaje się występowanie kumaka nizinnego, operuje się 
nieporównywalnymi danymi dotyczącymi liczebności (skale opisowe, liczba stanowisk, szacunkowa liczba osobników). Gatunek został 
odnotowany w 303 obszarach. 

Stwierdzono, że w monitorowanych w latach 2007-2008 i 2010 stanowiskach wyznaczonych dla monotoringu płazów na potrzeby 
Państwowego Monitoringu Środowiska, traszka grzebieniasta wystąpiła w 112 na 351 (z czego 175 to stanowiska, na których panują warunki 
korzystne dla funkcjonowania metapopulacji gatunku) badanych stanowisk (Klimaszewski 2012).  

Spośród 175 stanowisk „kumakowych” 75 wykazało najwyższą (FV) ocenę zbiorczego wskaźnika jakości siedliska przyrodniczego, 110 
ocenę niezadowalającą (U1), a 28 ocenę złą (U2). 

Należy zaznaczyć, że monitoring obejmował tylko 5 obszarów Natura 2000 (32 stanowiska), położonych w regionie kontynentalnym 
(większość stanowisk położona była poza siecią Natura 2000). 

Ranga w obszarze 
Przyjmując trzystopniową skalę rangi przedmiotów ochrony w analizowanym obszarze Natura 2000:  

 
I – ranga najwyższa; 
II – ranga wysoka; 
III – ranga średnia, 

 
uznano, że kumak nizinny Bombina bombina (kod:1188) posiada rangę II (wysoką). 
 
Przyjęty porządek priorytetu ochrony przedmiotów ochrony obszaru przedstawia poniższe zestawienie:  
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1 2 3 
Ranga najwyższa (I) Ranga wysoka (II) Ranga średnia (III) 

   

3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich 
potoków 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 
Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae 
 

1130 Boleń Aspius aspius 
91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe 

(Ficario-Ulmetum) 
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 
wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 

5320 Głowacz białopłetwy Cottus microstomus 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus 
6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i 
ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 

5264 Brzanka Barbus carpathicus 1188 Kumak nizinny Bombina bombina  
 1355 Wydra Lutra lutra   
   

Uzasadnienie: Utrzymanie warunków kształtowania się 
siedliska przyrodniczego 3220 poprzez wyznaczenie 

korytarza swobodnej migracji rzeki wpływa pośrednio 
pozytywnie na inne przedmioty ochrony (ryby – 
zróżnicowanie mikrosiedliskowe rzeki, płazy – 

obecność drobnych zbiorników wodnych w łożysku 
rzeki). Możliwy też wpływ negatywny (w skali 

lokalnej): 
— niszczenie fragmentów łęgów oraz płatów ziołorośli, 
zajmowanie starorzeczy i fragmentów łąk przez koryto 

rzeki (erozja brzegowa).  
Równie ważne jest udrożnienie rzeki, pod kątem 

umożliwienia swobodnej migracji ryb – przedmiotów 
ochrony obszaru (1130, 5320, 5264) 

Uzasadnienie: Dla przedmiotów ochrony z tej grupy 
przewiduje się głównie ochronę zachowawczą (jedynie 

w przypadku łęgów 91E0 zaproponowano działania 
ochrony czynnej zmierzające do eliminacji inwazyjnych 

kenofitów runa oraz obcych geograficznie gatunków 
drzew). Należy liczyć się ze zniszczeniami 

przykorytowych  fragmentów płatów łęgów w wyniku 
procesów erozji bocznej (ochrona tych procesów jest 
kluczowa ze względu na priorytet ochrony siedliska 

przyrodniczego 3220) 

Uzasadnienie: Ochrona przedmiotów ochrony 
zaliczonych do tej grupy powinna być 

podporządkowana ochronie pozostałych przedmiotów 
ochrony (niewysoki stopień reprezentatywności 

siedliska przyrodniczego 3150, nie do końca jasny 
statut ziołorośli;zgodność z definicją w Interpretation 
manual.. 2007, ale nie uwzględnienie lokalnej postaci 

siedliska w literaturze krajowej) 
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Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze 
 
W chwili obecnej nie są znane szczegóły rozmieszczenia stanowisk gatunku w obszarze „Dolna Soła”. Na potrzeby opracowania 

dokonano oceny jakości siedliska gatunku (ocena U1, głównie ze względu na zbyt małe zagęszczenie optymalnych dla rozrodu zbiorników 
wodnych). 

Zagrożenia 
  
Główne zagrożenia dla gatunku w skali kraju to: 
— zanik miejsc odpowiednich do rozrodu: osuszanie mokradeł, likwidacja starorzeczy i regulacja rzek,  
— sypanie wałów ograniczających okresowe wylewy rzek, 
— zasypywanie małych przydomowych sadzawek. 
— fragmentacja krajobrazu i powstawanie barier utrudniających lub uniemożliwiających dyspersję osobników i kolonizowanie nowo 
powstających zbiorników. 

Niekorzystny wpływ na populacje kumaków ma praktyka zarybiania drobnych zbiorników wodnych. Na wczesnym etapie rozwoju 
zarodki kumaków i wylęgłe ze skrzeku kijanki sà bezbronne. Wprowadzenie ryb może w krótkim czasie doprowadzić do zaniku likalnych 
populacji tych płazów (Szymura 2004). 

W przypadku obszaru Natura 2000 Dolna Soła dotatkowym czynnikiem zagrażającym gatunkowi mogą być wezbrania powodziowe rzeki 
(zbiorniki stanowiące potencjalne i rzeczywiste siedliska rozrodcze znajduja się w sąsiedztwie migrującego koryta Soły).  
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2.6.3.6. Wydra Lutra lutra (kod:1355) 

Ogólna charakterystyka gatunku 
 
Charakterystykę gatunku przedstawił w następujący sposób Sikora (2004): 
 
„Opis gatunku 
Wydra jest ssakiem drapieżnym wybitnie przystosowanym do ziemnowodnego trybu życia. Jej tułów i ogon są wydłużone, o niewielkim 
grzbietowobrzusznym spłaszczeniu, głowa natomiast jest wyraźnie spłaszczona. Krótki odcinek szyjny tego zwierzęcia cechuje się bardzo 
mocnym umięśnieniem oraz silnym połączeniem kręgów z częścią tułowiową i czaszką. Całe ciało wydry jest gibkie, co stwarza możliwości 
sprawnego pływania i wykonywania skomplikowanych ruchów w wodzie oraz swobodnego poruszania się na lądzie. Krótkie kończyny przednie i 
tylne zbudowane są ze stosunkowo grubych kości i zaopatrzone w sprawne mięśnie. Wydra szczególnie w czasie pływania i nurkowania często 
wykorzystuje całe umięśnienie i kształt swego ciała. Za pomocą mocnych kończyn i sprężystych ruchów ciała może wykonywać skoki na wysokość 
do około 135 cm. Między palcami wszystkich kończyn wydra posiada błony pławne, co łącznie z małymi uszami i fałdami skórnymi zamakającymi 
otwory słuchowe i węchowe świadczy o jej ziemnowodnym trybie życia. Oglądając ślady kończyn wydry na mokrym gruncie, możemy stwierdzić, 
że w ogólnym zarysie są one okrągłe, z przeważnie wyraźnie odbitymi wszystkimi pięcioma palcami oraz często także błonami pławnymi. 
Wszystkie kończyny wydry, a szczególnie przednie, są chwytne. Te ostatnie zaopatrzone w stosunkowo szerokie przytępione pazury służą również 
do kopania nor. Wydra dzięki swej sprawności może wdrapywać się na niektóre drzewa, a także pokonywać terenowe pionowe przeszkody. 
Uzębienie wydry składa się łącznie z 36 zębów. Posiada dobrze rozwinięte długie kły, drobne siekacze oraz różnej szerokości zęby przedtrzonowe 
i trzonowe (…). Ubarwienie wydry jest wyraźnie niejednolite i uzależnione wyłącznie od gęstych włosów ościstych. Grzbiet i boki ciała tego 
ssaka wykazują zabarwienie brązowe. W Polsce, co wynika z obserwacji i badań osobników odłowionych oraz znalezionych martwych, spotyka 
się przeważnie 2 typy zabarwień tych fragmentów ciała. Jedna część osobników posiada barwę ciemnobrązową, natomiast druga wyraźnie 
jaśniejszą. Podgardle u wydr jest zdecydowanie jaśniejsze, srebrzystobiaławe, a brzuszna część tułowia srebrzysta. Przeważnie białe są 
natomiast brzegi grubych warg, podbródek oraz część włosów okalających małe uszy. Stosunkowo krótkie i wyrównane włosy ościste zasłaniają 
szczelnie wyraźnie krótsze włosy wełniste. Te ostatnie bardzo gęsto wypełniają pola między włosami ościstymi. (…) Wśród wydr odłowionych na 
terenie Polski obok typowego ubarwienia spotkano się z jednolicie białym i prawie jednolicie czarnym ubarwieniem. Poza tym w terenie 
obserwowano wydry z dużymi białymi plamami. Wydry po urodzeniu pokryte są włosami o zabarwieniu szarostalowym. Młode wychodzące z nor 
posiadają już typowe dla wydr dorosłych zabarwienie grzbietu i boków ciała, chociaż ich włos nie wykazuje jeszcze pełnego połysku. Dorosłe 
wydry cechują się wyraźnym dymorfizmem płciowym. Samce są zdecydowanie większe od samic, ich głowa jest szersza, a kark i wargi silniej 
umięśnione. Masa ciała największego odłowionego w Wielkopolsce dorosłego samca wynosiła 12,6 kg. W Wielkopolsce znaleziono również 
dużego martwego samca, którego masa ciała wynosiła 12,7 kg. Z literatury wynika, że wydry mogą być jeszcze większe. Długość ciała samca o 
ciężarze 10,0 kg z okolic Piły wynosiła 119,8 cm, natomiast podstawowe wymiary odłowionego w Zaborówcu w Wielkopolsce samca wynosiły: 
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długość ciała 124 cm, w tym ogona 45 cm i głowy 15 cm. Wydra posiada 4 sutki. Nabrzmiewają i zaznaczają się one u samic w czasie pływania 
wyraźnie dopiero około 5 dni przed porodem. Kość prąciowa u tego zwierzęcia osiąga długość ok. 7 cm. Obecność wydry w środowisku 
zdradzają pozostawiane na brzegach charakterystyczne zielonkawe odchody, w których znajdujemy przeważnie łuski i kości ryb, względnie 
pancerze chitynowe raków. Obok odchodów w miejscach wyeksponowanych oraz na ścieżkach zwierzęta te pozostawiają ciemnozielone, nieraz 
prawie czarne galaretowate wydzieliny gruczołów przyodbytniczych. Zimą na ośnieżonych przybrzeżnych skarpach widoczne są poza tym 
charakterystyczne dla tych zwierząt ślizgi. 
 
Rozmnażanie 
Wydry przeważnie żyją samotnie i tylko samiec okresowo, głównie w czasie rui, zbliża się do samicy, aby towarzyszyć jej przez pewien czas. 
Razem wykonają różne harce na lądzie i w wodzie. Wyraźny terytorializm zaznacza się u samic, które po osiągnięciu dojrzałości płciowej 
przynajmniej w pobliżu swej nory nie tolerują obecności innych samic. Samce jednak, cechujące się większą tendencją do wędrówek często 
przechodzą swobodnie i nawet polują na terytoriach samic. W końcowej fazie ciąży i po urodzeniu młodych samice zachowują się ostrożniej i 
wykazują wtedy agresję także w stosunku do samców. Potomstwem opiekują się samice do 9 miesięcy od ich urodzenia. Kopulacja odbywa się w 
wodzie. Samica po 59–62 dniach ciąży rodzi 2–4 młode. Młode wydry rozwijają się wolno i dopiero po 30 dniach otwierają oczy. Poród może 
nastąpić w odpowiednio wymoszczonej norze względnie w wybudowanym z sitowia, traw i innych roślin szałasie. Wydry, przynajmniej w niewoli, 
żyją nawet ponad 18 lat. Samica odłowiona w 1981 r. w okolicach Tarnowa w dobrej kondycji została uwolniona z ZOO w Poznaniu 20 kwietnia 
1999 r. 
 
Aktywność 
Wydra jest zwierzęciem charakteryzującym się głównie nocnym trybem życia. Potrafi nocą pod lodem, nawet pokrytym grubą warstwą śniegu, 
łowić ryby. Z pewnością ułatwiają jej to długie i sztywne włosy czuciowe. W orientacji pod wodą istotną rolę odgrywa także słuch. Wydry mogą 
okresowo, w sprzyjających warunkach, być aktywne również w dzień. Zwierzęta te śpią, względnie wypoczywają w czasie dnia w różnych 
schronieniach, natomiast nocą także na półkach przy brzegach zbiorników wodnych. Po śnie i wyjściu o zmroku ze schronienia wydry zdobywają 
pożywienie. Po zaspokojeniu głodu resztki ofiar pozostawiają przy brzegu. Często jednak nadmiar przykrywają specjalnie zerwaną roślinnością. 
Dorosłe wydry w niewoli zjadają około 1200 g ryb. Przemieszczające się wydry często znacznie oddalają się od zbiorników wodnych. 
Napotykając psa, starają się prędko dotrzeć do wody. Widząc zaś człowieka, reagują różnie – np. uchodzą do lasu, gdy pobliski zbiornik nie 
zapewnia im bezpieczeństwa. Szczególnie liczne różne ślady obecności wydr spotyka się pod mostami. Wydry wiele czasu poświęcają zabawom. 
Najczęściej bawią się w wodzie w grupach rodzinnych i w parach. Przy zabawach indywidualnych wykorzystywana jest złowiona ryba, względnie 
różne przedmioty, np. kamienie. Pod wodą wydra może przebywać około 1 minuty. Płynąc w pełnym zanurzeniu, stopniowo wydycha pobrane 
powietrze. Osobniki spłoszone takich „śladów” nie pozostawiają. Wydry wydają różne dźwięki Ogólnie znany jest głos nawoływania – ostry 
gwizd. Spłoszone nie wydają głosów ostrzegawczych, lecz gwałtownie starają się ukryć pod wodą. Poszczególne osobniki, np. należące do grupy 
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rodzinnej, czynią to całkowicie indywidualnie. Matka, gdy minie niebezpieczeństwo, gwizdem przywołuje potomstwo. Nieraz czynią to również 
młode wydry. 
 
Pokarm 
Podstawowym pożywieniem wydr są ryby. W związku z tym, że zwierzęta te, ze względu na grożący im paraliż Chasteka, w ograniczonym zakresie 
mogą pobierać ryby karpiowate, muszą urozmaicać dietę w pokarm bez tiaminazy. Wydry bardzo chętnie łowią raki, duże  owady wodne, a w 
niektórych środowiskach także szczeżuje oraz żaby. Dość rzadko zjadają ptaki, natomiast ssaki sporadycznie. Z małży odrzucają muszle, z ptaków 
przeważnie odcinają pióra, z dużych ryb twarde pokrywy skrzelowe i większe łuski, natomiast z łososiowatych często także ikrę. Ogólnie można 
stwierdzić, że dieta wydr jest i musi być urozmaicona. Uzależniona jest jednak wyraźnie od składu gatunkowego i liczebności potencjalnych ofiar. 
Dlatego też łowione są głównie małe ryby i dieta zmienia się wyraźnie po zamarznięciu większości zbiorników. Wydry na swobodzie ponad 1 kg 
pokarmu dziennie zdobywają w wodzie. Występując na stawach hodowlanych, pokarm pozyskują także w rzekach, różnych rowach i 
niezagospodarowanych innych zbiornikach. Z pewnością jednak odżywiając się nawet tylko w około 30% karpiem, mogą wyrządzać szkody 
gospodarcze. Problem ten ostrzej rysuje się na stawach zarybianych pstrągiem. W związku z tym, że dla wydr bardzo atrakcyjnym pożywieniem 
są raki, przede wszystkim hodowle tych skorupiaków muszą być odpowiednio zabezpieczane. 

 

Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ 
 
Zasoby wydry w obszarach NATURA 2000 w Polsce nie są dobrze poznane ani właściwie udokumentowane. W chwili obecnej brak 

wyników monitoringu gatunku na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska. Pomimo to wiadomo, że gatunek jest szeroko 
rozpowszechniony w Polsce, w tym w Karpatach i ich przedgórzu (Romanowski i in. 2011), a populacja wykazuje tendencje wzrostową. 

Stan ochrony gatunku w Polsce oceniono w sposób następujący (Romanowski i in. 2011): 
Zasięg: Stan właściwy (FV) 
Populacja Stan właściwy (FV) 
Siedlisko gatunku: Stan właściwy (FV) 
Możliwość zachowania: Stan właściwy (FV) 
Ocena ogólna stanu zachowania: Stan właściwy (FV) 

Ranga w obszarze 
Przyjmując trzystopniową skalę rangi przedmiotów ochrony w analizowanym obszarze Natura 2000:  

 
I – ranga najwyższa; 
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II – ranga wysoka; 
III – ranga średnia, 

 
uznano, że wydra Lutra lutra (kod:1355) posiada rangę II (wysoką). 
 
Przyjęty porządek priorytetu ochrony przedmiotów ochrony obszaru przedstawia poniższe zestawienie:  
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1 2 3 
Ranga najwyższa (I) Ranga wysoka (II) Ranga średnia (III) 

   

3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich 
potoków 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 
Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae 
 

1130 Boleń Aspius aspius 
91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe 

(Ficario-Ulmetum) 
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 
wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 

5320 Głowacz białopłetwy Cottus microstomus 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus 
6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i 
ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 

5264 Brzanka Barbus carpathicus 1188 Kumak nizinny Bombina bombina  
 1355 Wydra Lutra lutra   
   

Uzasadnienie: Utrzymanie warunków kształtowania się 
siedliska przyrodniczego 3220 poprzez wyznaczenie 

korytarza swobodnej migracji rzeki wpływa pośrednio 
pozytywnie na inne przedmioty ochrony (ryby – 
zróżnicowanie mikrosiedliskowe rzeki, płazy – 

obecność drobnych zbiorników wodnych w łożysku 
rzeki). Możliwy też wpływ negatywny (w skali 

lokalnej): 
— niszczenie fragmentów łęgów oraz płatów ziołorośli, 
zajmowanie starorzeczy i fragmentów łąk przez koryto 

rzeki (erozja brzegowa).  
Równie ważne jest udrożnienie rzeki, pod kątem 

umożliwienia swobodnej migracji ryb – przedmiotów 
ochrony obszaru (1130, 5320, 5264) 

Uzasadnienie: Dla przedmiotów ochrony z tej grupy 
przewiduje się głównie ochronę zachowawczą (jedynie 

w przypadku łęgów 91E0 zaproponowano działania 
ochrony czynnej zmierzające do eliminacji inwazyjnych 

kenofitów runa oraz obcych geograficznie gatunków 
drzew). Należy liczyć się ze zniszczeniami 

przykorytowych  fragmentów płatów łęgów w wyniku 
procesów erozji bocznej (ochrona tych procesów jest 
kluczowa ze względu na priorytet ochrony siedliska 

przyrodniczego 3220) 

Uzasadnienie: Ochrona przedmiotów ochrony 
zaliczonych do tej grupy powinna być 

podporządkowana ochronie pozostałych przedmiotów 
ochrony (niewysoki stopień reprezentatywności 

siedliska przyrodniczego 3150, nie do końca jasny 
statut ziołorośli;zgodność z definicją w Interpretation 
manual.. 2007, ale nie uwzględnienie lokalnej postaci 

siedliska w literaturze krajowej) 
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Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze 
 
Na potrzeby niniejszego opracowania nie prowadzono szczegółowych badań stanu zachowania wydry w obszarze, stąd wiedza na ten 

temat jest niepełna (w szczególności w stosunku do parametrów populacji). Jednakże dokonano oceny wskaźników siedliska gatunku. Większość 
z możliwych do ocenienia wskaźników osiągnęło ocenę FV (poza lesistością – U1). Niezbędnym jest wykonanie obserwacji mających na celu 
ustalenie obecności gatunku w obszarze oraz określenia wskaźników populacji (wraz z ewentualnymi działaniami ochronnymi). 

Zagrożenia 
 Głównymi zagrożeniami dla gatunku są w skali kraju (Romanowski i in. 2011): 
— zanieczyszczenie środowiska, 
— niszczenie siedlisk, 
— celowe zabijanie ze względu na straty w gospodarstwach stawowych, 
— kolizje z pojazdami. 
 Żadne z ww. zagrożeń nie ma miejsca w skali obszaru (dobra jakość chemiczna wód Soły, stabilne siedlisko, brak gospodarstw 
stawowych w obszarze, korzystne warunki przy przekraczania mostów drogowych – właściwe zagospodarowanie brzegów rzeki pod mostami). 
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Moduł B 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Siedliska przyrodnicze 

3.1.1. Ocena poszczególnych płatów siedlisk przyrodniczych 
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Uwagi 

Starorzecza i naturalne 
eutroficzne zbiorniki wodne 

ze zbiorowiskami z 
Nympheion, Potamion  

3150 

3
15

0
_

W
1

 {
31

9B
} 

Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U1 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja 
zbiorowisk w obrębie transektu 

b.d. FV 
Reprezentowane są związki Potamion (Ceratophelletym 

demersi), Nymphaeion (Potametum natantis) i Lemnetalia 
minoris (Lemnetum trisulcae i in.) 

Gatunki wskazujące na degradację 
siedliska 

b.d. FV Brak 

Barwa wody b.d. FV Przezroczysta 
Konduktywność (przewodnictwo 

elektrolityczne) 
b.d. XX Nie badano 

Przezroczystość wody b.d. XX Nie badano 
Odczyn wody b.d. XX Nie badano 

Plankton: fitoplankton b.d. XX Nie badano 
Plankton: zooplankton b.d. XX Nie badano 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. U1 
Niewielka objętość zbiornika, możliwość zniszczenia wskutek 

zmian przebiegu koryta rzeki 

Starorzecza i naturalne 
eutroficzne zbiorniki wodne 

ze zbiorowiskami z 
Nympheion, Potamion  

3150 

3
15

0
_

W
2

 
[A

5
D

1
} 

Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U1 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja 
zbiorowisk w obrębie transektu 

b.d. FV 
Reprezentowane są związki Potamion (Ceratophelletym 

demersi), Nymphaeion (Potametum natantis) i Lemnetalia 
minoris (Lemnetum trisulcae i in.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Gatunki wskazujące na degradację 

siedliska 
b.d. FV Brak 

Barwa wody b.d. FV Przezroczysta 
Konduktywność (przewodnictwo 

elektrolityczne) 
b.d. XX Nie badano 

Przezroczystość wody b.d. XX Nie badano 
Odczyn wody b.d. XX Nie badano 

Plankton: fitoplankton b.d. XX Nie badano 
Plankton: zooplankton b.d. XX Nie badano 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. U1 
Niewielka objętość zbiornika, możliwość zniszczenia wskutek 

zmian przebiegu koryta rzeki 

Starorzecza i naturalne 
eutroficzne zbiorniki wodne 

ze zbiorowiskami z 
Nympheion, Potamion  

3150 

3
15

0
_

W
3

 {
0B

E
5

} 

Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U1 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja 
zbiorowisk w obrębie transektu 

b.d. FV 
Reprezentowane są związki Potamion (Ceratophelletum 

demersi), Nymphaeion (Potametum natantis) i Lemnetalia 
minoris (Lemnetum trisulcae i in.)  

Gatunki wskazujące na degradację 
siedliska 

b.d. FV Brak 

Barwa wody b.d. FV Przezroczysta 

Konduktywność (przewodnictwo 
elektrolityczne) 

b.d. XX Nie badano 

Przezroczystość wody b.d. XX Nie badano 

Odczyn wody b.d. XX Nie badano 

Plankton: fitoplankton b.d. XX Nie badano 

Plankton: zooplankton b.d. XX Nie badano 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. U1 
Niewielka objętość zbiornika, możliwość zniszczenia wskutek 

zmian przebiegu koryta rzeki, na dnie duża ilość nierozłożonych 
liści topól wielkolistnych rosnących w sąsiedztwie 
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Pionierska roślinność na 
kamieńcach górskich 

potoków 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. FV 

U1 

Rzeka na przedmiotowym odcinku stwarza optymalne warunki 
do rozwoju siedliska pomimo zaburzeń naturalnego reżimu wód 

będącego konsekwencją spiętrzenia wód (kilka zbiorników 
retencyjnych) powyżej obszaru 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne16 b.d. FV Powyżej 15 gatunków 

Szerokość kamieńców b.d. FV 
11,5 m 

Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, czyli 7-8 m 
(wartość średnia na odcinku rzeki o długości 1 km) 

Pokrycie kamieńców przez 
roślinność zielną 

b.d. FV Poniżej 30 procent (wartość graniczna dla oceny FV) 

Wysokość warstwy zielnej b.d. FV 
Poniżej 30 cm (poza kwiatostanami niektórych gatunków 

typowych dla kamieńców) 

Gatunki ekspansywnych roślin 
zielnych 

b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U1 

Pojedynczo pojawia się Solidago gigantea, późnym latem, w 
przykorytowych fragmentach płatów zaznacza sie udział 
Impatiens glandulifera. Lokalnie pojedyncze pedy i kepy 

Reynoutria japonica  

Gatunki krzewów b.d. FV 
Gatunki wierzb rodzimych, charakterystycznych dla łęgów, olsza 

szara 

Zwarcie krzewów na transekcie b.d. FV 
Kępy lub rozproszone pojedyncze osobniki na całej przestrzeni. 

Na części stanowisk brak 

                                                 
16 Wskaźnik nie uwzględniony w oficjalnej metodyce monitoringu siedliska przyrodniczego (Perzanowska 2011). Autorska propozycja przedstawia się następująco: Lista 
gatunków charakterystycznych: trzcinnik szuwarowy Calamagrostis pseudophragmites, wierzbówka nadrzeczna Chamaenerion palustre, września pobrzeżna Myricaria 
germanica, wierzba siwa Salix eleagnos, kostrzewa czerwona Festuca rubra subsp. vulgaris, rezeda żółta Reseda lutea, skrzyp pstry Equisetum variegatum, poziewnik 
wąskolistny Galeopsis angustifolia, poziewnik polny Galeopsis ladanum, brodawnik zwyczajny Leontodon hispidus, lnica zwyczajna Linaria vulgaris, lniczka mała 
Chaenorhinum minor, wiechlina granitowa Poa granitica, szczaw tarczolistny Rumex scutatus, lepnica rozdęta Silene vulgaris subsp. prostrata, podbiał pospolity Tussilago 
farfara, wilczomlecz sztywny Euphorbia serrulata, wilczomlecz sosnka Euphorbia cyparissias, gorczycznik pospolity Barbarea vulgaris, gorczycznik prosty Barbarea 
stricta, żmijowiec pospolity Echium vulgare, dziewanna wielkokwiatowa Verbascum densiflorum, piaskowiec macierzankowy Arenaria serpyllifolia, krwiściąg mniejszy 
Sanguisorba minor, groszek leśny Lathyrus sylvestris, traganek szerokolistny Astragalus glycyphyllos. Ocena FV dla odcinków rzeki gdzie występuje 15 i więcej gatunków z 
listy; ocena U1 dla odcinków rzeki gdzie występuje od 10 -14 gatunków, U2 – poniżej 10 gatunków 
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Udział gatunków drzewiastych 
(powyżej 1,5-2 m wys.) 

b.d. FV 
Pojedyncze kępy lub rozproszone pojedynczo osobniki na całej 

przestrzeni. Na części stanowisk brak 

Obecność kompleksu siedlisk 
nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 

91E017 
b.d. XX — 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV Brak istotnych zagrożeń 

Pionierska roślinność na 
kamieńcach górskich 

potoków 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. FV 

U1 

Rzeka na przedmiotowym odcinku stwarza optymalne warunki 
do rozwoju siedliska pomimo zaburzeń naturalnego reżimu wód 

będącego konsekwencją spiętrzenia wód (kilka zbiorników 
retencyjnych) powyżej obszaru 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV Powyżej 15 gatunków 

Szerokość kamieńców b.d. FV 
8,1 m 

Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, czyli 7-8 m 
(wartość średnia na odcinku rzeki o długości 1 km) 

Pokrycie kamieńców przez 
roślinność zielną 

b.d. FV Poniżej 30 procent (wartość graniczna dla oceny FV) 

Wysokość warstwy zielnej b.d. FV 
Poniżej 30 cm (poza kwiatostanami niektórych gatunków 

typowych dla kamieńców) 
Gatunki ekspansywnych roślin 

zielnych 
b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U1 

Pojedynczo pojawia się Solidago gigantea, późnym latem, w 
przykorytowych fragmentach płatów zaznacza sie udział 
Impatiens glandulifera. Lokalnie pojedyncze pedy i kepy 

Reynoutria japonica  

Gatunki krzewów b.d. FV 
Gatunki wierzb rodzimych, charakterystycznych dla łęgów, olsza 

szara 

Zwarcie krzewów na transekcie b.d. FV 
Kępy lub rozproszone pojedyncze osobniki na całej przestrzeni. 

Na części stanowisk brak 
Udział gatunków drzewiastych 

(powyżej 1,5-2 m wys.) 
b.d. FV 

Pojedyncze kępy lub rozproszone pojedynczo osobniki na całej 
przestrzeni. Na części stanowisk brak 

Obecność kompleksu siedlisk 
nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 

91E0 
b.d. XX — 

                                                 
17 Wskaźnik nie był oceniany. Na przedmiotowym odcinku rzeki brak siedlisk 3230 i 3240. (głównie z przyczyn biogeograficznych). Ocena wskaźnika musiałaby się wiązać z 
ocena stanu siedliska na poszczególnych stanowiskach i  w obszarze U2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Perspektywy 

ochrony 
— b.d. FV Brak istotnych zagrożeń 

Pionierska roślinność na 
kamieńcach górskich 

potoków 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. FV 

U1 

Rzeka na przedmiotowym odcinku stwarza optymalne warunki 
do rozwoju siedliska pomimo zaburzeń naturalnego reżimu wód 

będącego konsekwencją spiętrzenia wód (kilka zbiorników 
retencyjnych) powyżej obszaru 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 
 

Powyżej 15 gatunków 
 

Szerokość kamieńców b.d. FV 

 
30,0 m 

Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, czyli 7-8 m 
(wartość średnia na odcinku rzeki o długości 1 km) 

 
Pokrycie kamieńców przez 

roślinność zielną 
b.d. FV Poniżej 30 procent (wartość graniczna dla oceny FV) 

Wysokość warstwy zielnej b.d. FV 
Poniżej 30 cm (poza kwiatostanami niektórych gatunków 

typowych dla kamieńców) 
Gatunki ekspansywnych roślin 

zielnych 
b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U1 

Pojedynczo pojawia się Solidago gigantea, późnym latem, w 
przykorytowych fragmentach płatów zaznacza sie udział 
Impatiens glandulifera. Lokalnie pojedyncze pedy i kepy 

Reynoutria japonica  

Gatunki krzewów b.d. FV 
Gatunki wierzb rodzimych, charakterystycznych dla łęgów, olsza 

szara 

Zwarcie krzewów na transekcie b.d. FV 
Kępy lub rozproszone pojedyncze osobniki na całej przestrzeni. 

Na części stanowisk brak 
Udział gatunków drzewiastych 

(powyżej 1,5-2 m wys.) 
b.d. FV 

Pojedyncze kępy lub rozproszone pojedynczo osobniki na całej 
przestrzeni. Na części stanowisk brak 

Obecność kompleksu siedlisk 
nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 

91E0 
b.d. XX — 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV Brak istotnych zagrożeń 

                                                 
18 Fragment wydzielenia 
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Pionierska roślinność na 
kamieńcach górskich 

potoków 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. FV 

U1 

Rzeka na przedmiotowym odcinku stwarza optymalne warunki 
do rozwoju siedliska pomimo zaburzeń naturalnego reżimu wód 

będącego konsekwencją spiętrzenia wód (kilka zbiorników 
retencyjnych) powyżej obszaru 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV Powyżej 15 gatunków 

Szerokość kamieńców b.d. FV 
40,5 m 

Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, czyli 7-8 m 
(wartość średnia na odcinku rzeki o długości 1 km) 

Pokrycie kamieńców przez 
roślinność zielną 

b.d. FV Poniżej 30 procent (wartość graniczna dla oceny FV) 

Wysokość warstwy zielnej b.d. FV 
Poniżej 30 cm (poza kwiatostanami niektórych gatunków 

typowych dla kamieńców) 
 
 

Gatunki ekspansywnych roślin 
zielnych 

 
 

b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U1 

Pojedynczo pojawia się Solidago gigantea, późnym latem, w 
przykorytowych fragmentach płatów zaznacza sie udział 
Impatiens glandulifera. Lokalnie pojedyncze pedy i kepy 

Reynoutria japonica  

Gatunki krzewów b.d. FV 
Gatunki wierzb rodzimych, charakterystycznych dla łęgów, olsza 

szara 

Zwarcie krzewów na transekcie b.d. FV 
Kępy lub rozproszone pojedyncze osobniki na całej przestrzeni. 

Na części stanowisk brak 
Udział gatunków drzewiastych 

(powyżej 1,5-2 m wys.) 
b.d. FV 

Pojedyncze kępy lub rozproszone pojedynczo osobniki na całej 
przestrzeni. Na części stanowisk brak 

 
Obecność kompleksu siedlisk 

nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 
91E0 

 

b.d. XX — 

Perspektywy 
ochrony 

 
— 
 

b.d. FV Brak istotnych zagrożeń 

                                                 
19 Fragment wydzielenia 
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Pionierska roślinność na 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. FV 

U1 

Rzeka na przedmiotowym odcinku stwarza optymalne warunki 
do rozwoju siedliska pomimo zaburzeń naturalnego reżimu wód 

będącego konsekwencją spiętrzenia wód (kilka zbiorników 
retencyjnych) powyżej obszaru 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV Powyżej 15 gatunków 

Szerokość kamieńców b.d. FV 
14,5 m 

Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, czyli 7-8 m 
(wartość średnia na odcinku rzeki o długości 1 km) 

Pokrycie kamieńców przez 
roślinność zielną 

b.d. FV Poniżej 30 procent (wartość graniczna dla oceny FV) 

Wysokość warstwy zielnej b.d. FV 
Poniżej 30 cm (poza kwiatostanami niektórych gatunków 

typowych dla kamieńców) 
 
 

Gatunki ekspansywnych roślin 
zielnych 

 
 

b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U1 

Pojedynczo pojawia się Solidago gigantea, późnym latem, w 
przykorytowych fragmentach płatów zaznacza sie udział 
Impatiens glandulifera. Lokalnie pojedyncze pedy i kepy 

Reynoutria japonica  

Gatunki krzewów b.d. FV 
Gatunki wierzb rodzimych, charakterystycznych dla łęgów, olsza 

szara 

Zwarcie krzewów na transekcie b.d. FV 
Kępy lub rozproszone pojedyncze osobniki na całej przestrzeni. 

Na części stanowisk brak 
Udział gatunków drzewiastych 

(powyżej 1,5-2 m wys.) 
b.d. FV 

Pojedyncze kępy lub rozproszone pojedynczo osobniki na całej 
przestrzeni. Na części stanowisk brak 

Obecność kompleksu siedlisk 
nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 

91E0 
b.d. XX — 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV Brak istotnych zagrożeń 

                                                 
20 Fragment wydzielenia 
21 Fragment wydzielenia 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. FV 

U1 

Rzeka na przedmiotowym odcinku stwarza optymalne warunki 
do rozwoju siedliska pomimo zaburzeń naturalnego reżimu wód 

będącego konsekwencją spiętrzenia wód (kilka zbiorników 
retencyjnych) powyżej obszaru 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV Powyżej 15 gatunków 

Szerokość kamieńców b.d. FV 

7,7 m 
Wartość wskaźnika w okolicach wartości granicznej dla oceny 
FV, czyli 7-8 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 1 

km) 
Pokrycie kamieńców przez 

roślinność zielną 
b.d. FV Poniżej 30 procent (wartość graniczna dla oceny FV) 

Wysokość warstwy zielnej b.d. FV 
Poniżej 30 cm (poza kwiatostanami niektórych gatunków 

typowych dla kamieńców) 
 
 

Gatunki ekspansywnych roślin 
zielnych 

 
 

b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U1 

Pojedynczo pojawia się Solidago gigantea, późnym latem, w 
przykorytowych fragmentach płatów zaznacza sie udział 
Impatiens glandulifera. Lokalnie pojedyncze pedy i kepy 

Reynoutria japonica  

Gatunki krzewów b.d. FV 
Gatunki wierzb rodzimych, charakterystycznych dla łęgów, olsza 

szara 

Zwarcie krzewów na transekcie b.d. FV 
Kępy lub rozproszone pojedyncze osobniki na całej przestrzeni. 

Na części stanowisk brak 
Udział gatunków drzewiastych 

(powyżej 1,5-2 m wys.) 
b.d. FV 

Pojedyncze kępy lub rozproszone pojedynczo osobniki na całej 
przestrzeni. Na części stanowisk brak 

Obecność kompleksu siedlisk 
nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 

91E0 
b.d. XX — 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV Brak istotnych zagrożeń 

                                                 
22 Fragment wydzielenia 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U1 

Rzeka na przedmiotowym odcinku nie stwarza warunków do 
rozwoju siedliska – w km 17+350 próg piętrzący wodę na 

długości około 700 m wraz z urządzeniami zasilającymi w wodę 
„Młynówkę”. Pomimo to w rejonie progu obecne płaty siedliska 

przyrodniczego.  

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV Powyżej 15 gatunków 

Szerokość kamieńców b.d. FV 
10,4 m 

Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, czyli 7-8 m 
(wartość średnia na odcinku rzeki o długości 1 km) 

Pokrycie kamieńców przez 
roślinność zielną 

b.d. FV Poniżej 30 procent (wartość graniczna dla oceny FV) 

Wysokość warstwy zielnej b.d. FV 
Poniżej 30 cm (poza kwiatostanami niektórych gatunków 

typowych dla kamieńców) 
 
 

Gatunki ekspansywnych roślin 
zielnych 

 
 

b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U1 

Pojedynczo pojawia się Solidago gigantea, późnym latem, w 
przykorytowych fragmentach płatów zaznacza sie udział 
Impatiens glandulifera. Lokalnie pojedyncze pedy i kepy 

Reynoutria japonica  

Gatunki krzewów b.d. FV 
Gatunki wierzb rodzimych, charakterystycznych dla łęgów, olsza 

szara 

Zwarcie krzewów na transekcie b.d. FV 
Kępy lub rozproszone pojedyncze osobniki na całej przestrzeni. 

Na części stanowisk brak 
Udział gatunków drzewiastych 

(powyżej 1,5-2 m wys.) 
b.d. FV 

Pojedyncze kępy lub rozproszone pojedynczo osobniki na całej 
przestrzeni. Na części stanowisk brak 

Obecność kompleksu siedlisk 
nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 

91E0 
b.d. XX — 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV Brak istotnych zagrożeń 

                                                 
23 Fragment wydzielenia 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. FV 

U1 

Rzeka na przedmiotowym odcinku stwarza optymalne warunki 
do rozwoju siedliska pomimo zaburzeń naturalnego reżimu wód 

będącego konsekwencją spiętrzenia wód (kilka zbiorników 
retencyjnych) powyżej obszaru 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV Powyżej 15 gatunków 

Szerokość kamieńców b.d. U1 
3,3 m 

Wartość wskaźnika w zakresie właściwym dla oceny U1 (2-7 m) 
(wartość średnia na odcinku rzeki o długości 1 km) 

Pokrycie kamieńców przez 
roślinność zielną 

b.d. FV Poniżej 30 procent (wartość graniczna dla oceny FV) 

Wysokość warstwy zielnej b.d. FV 
Poniżej 30 cm (poza kwiatostanami niektórych gatunków 

typowych dla kamieńców) 
 
 

Gatunki ekspansywnych roślin 
zielnych 

 
 

b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U1 

Pojedynczo pojawia się Solidago gigantea, późnym latem, w 
przykorytowych fragmentach płatów zaznacza sie udział 
Impatiens glandulifera. Lokalnie pojedyncze pedy i kepy 

Reynoutria japonica  

Gatunki krzewów b.d. FV 
Gatunki wierzb rodzimych, charakterystycznych dla łęgów, olsza 

szara 

Zwarcie krzewów na transekcie b.d. FV 
Kępy lub rozproszone pojedyncze osobniki na całej przestrzeni. 

Na części stanowisk brak 
Udział gatunków drzewiastych 

(powyżej 1,5-2 m wys.) 
b.d. FV 

Pojedyncze kępy lub rozproszone pojedynczo osobniki na całej 
przestrzeni. Na części stanowisk brak 

Obecność kompleksu siedlisk 
nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 

91E0 
b.d. XX — 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV Brak istotnych zagrożeń 

                                                 
24 Fragment wydzielenia 
25 Fragment wydzielenia 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. FV 

U1 

Rzeka na przedmiotowym odcinku stwarza optymalne warunki 
do rozwoju siedliska pomimo zaburzeń naturalnego reżimu wód 

będącego konsekwencją spiętrzenia wód (kilka zbiorników 
retencyjnych) powyżej obszaru 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV Powyżej 15 gatunków 

Szerokość kamieńców b.d. FV 
16,6 m 

Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, czyli 7-8 m 
(wartość średnia na odcinku rzeki o długości 1 km) 

Pokrycie kamieńców przez 
roślinność zielną 

b.d. FV Poniżej 30 procent (wartość graniczna dla oceny FV) 

Wysokość warstwy zielnej b.d. FV 
Poniżej 30 cm (poza kwiatostanami niektórych gatunków 

typowych dla kamieńców) 
 
 

Gatunki ekspansywnych roślin 
zielnych 

 
 

b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U1 

Pojedynczo pojawia się Solidago gigantea, późnym latem, w 
przykorytowych fragmentach płatów zaznacza sie udział 
Impatiens glandulifera. Lokalnie pojedyncze pedy i kepy 

Reynoutria japonica  

Gatunki krzewów b.d. FV 
Gatunki wierzb rodzimych, charakterystycznych dla łęgów, olsza 

szara 

Zwarcie krzewów na transekcie b.d. FV 
Kępy lub rozproszone pojedyncze osobniki na całej przestrzeni. 

Na części stanowisk brak 
Udział gatunków drzewiastych 

(powyżej 1,5-2 m wys.) 
b.d. FV 

Pojedyncze kępy lub rozproszone pojedynczo osobniki na całej 
przestrzeni. Na części stanowisk brak 

Obecność kompleksu siedlisk 
nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 

91E0 
b.d. XX — 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV Brak istotnych zagrożeń 

                                                 
26 Fragment wydzielenia 
27 Fragment wydzielenia 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. FV 

U1 

Rzeka na przedmiotowym odcinku stwarza optymalne warunki 
do rozwoju siedliska pomimo zaburzeń naturalnego reżimu wód 

będącego konsekwencją spiętrzenia wód (kilka zbiorników 
retencyjnych) powyżej obszaru 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV Powyżej 15 gatunków 

Szerokość kamieńców b.d. FV 
38,2 m 

Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, czyli 7-8 m 
(wartość średnia na odcinku rzeki o długości 1 km) 

Pokrycie kamieńców przez 
roślinność zielną 

b.d. FV Poniżej 30 procent (wartość graniczna dla oceny FV) 

Wysokość warstwy zielnej b.d. FV 
Poniżej 30 cm (poza kwiatostanami niektórych gatunków 

typowych dla kamieńców) 
 
 

Gatunki ekspansywnych roślin 
zielnych 

 
 

b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U1 

Pojedynczo pojawia się Solidago gigantea, późnym latem, w 
przykorytowych fragmentach płatów zaznacza sie udział 
Impatiens glandulifera. Lokalnie pojedyncze pedy i kepy 

Reynoutria japonica  

Gatunki krzewów b.d. FV 
Gatunki wierzb rodzimych, charakterystycznych dla łęgów, olsza 

szara 

Zwarcie krzewów na transekcie b.d. FV 
Kępy lub rozproszone pojedyncze osobniki na całej przestrzeni. 

Na części stanowisk brak 
 

Udział gatunków drzewiastych 
(powyżej 1,5-2 m wys.) 

 

b.d. FV 
Pojedyncze kępy lub rozproszone pojedynczo osobniki na całej 

przestrzeni. Na części stanowisk brak 

Obecność kompleksu siedlisk 
nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 

91E0 
b.d. XX — 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV Brak istotnych zagrożeń 

                                                 
28 Fragment wydzielenia 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. FV 

U1 

Rzeka na przedmiotowym odcinku stwarza optymalne warunki 
do rozwoju siedliska pomimo zaburzeń naturalnego reżimu wód 

będącego konsekwencją spiętrzenia wód (kilka zbiorników 
retencyjnych) powyżej obszaru 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV Powyżej 15 gatunków 

Szerokość kamieńców b.d. FV 
78,0 m 

Przekracza dziesięciokrotnie minimalną wartość dla oceny FV, 
czyli 7-8 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 1 km) 

Pokrycie kamieńców przez 
roślinność zielną 

b.d. FV Poniżej 30 procent (wartość graniczna dla oceny FV) 

Wysokość warstwy zielnej b.d. FV 
Poniżej 30 cm (poza kwiatostanami niektórych gatunków 

typowych dla kamieńców) 

Gatunki ekspansywnych roślin 
zielnych 

b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U1 

Pojedynczo pojawia się Solidago gigantea, późnym latem, w 
przykorytowych fragmentach płatów zaznacza sie udział 
Impatiens glandulifera. Lokalnie pojedyncze pedy i kepy 

Reynoutria japonica  

Gatunki krzewów b.d. FV 
Gatunki wierzb rodzimych, charakterystycznych dla łęgów, olsza 

szara 

Zwarcie krzewów na transekcie b.d. FV 
Kępy lub rozproszone pojedyncze osobniki na całej przestrzeni. 

Na części stanowisk brak 

Udział gatunków drzewiastych 
(powyżej 1,5-2 m wys.) 

b.d. FV 
Pojedyncze kępy lub rozproszone pojedynczo osobniki na całej 

przestrzeni. Na części stanowisk brak 

Obecność kompleksu siedlisk 
nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 

91E0 
b.d. XX — 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV Brak istotnych zagrożeń 

                                                 
29 Fragment wydzielenia 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. FV 

U1 

Rzeka na przedmiotowym odcinku stwarza optymalne warunki 
do rozwoju siedliska pomimo zaburzeń naturalnego reżimu wód 

będącego konsekwencją spiętrzenia wód (kilka zbiorników 
retencyjnych) powyżej obszaru 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV Powyżej 15 gatunków 

Szerokość kamieńców b.d. FV 
19,7 m 

Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, czyli 7-8 m 
(wartość średnia na odcinku rzeki o długości 1 km) 

Pokrycie kamieńców przez 
roślinność zielną 

b.d. FV Poniżej 30 procent (wartość graniczna dla oceny FV) 

Wysokość warstwy zielnej b.d. FV 
Poniżej 30 cm (poza kwiatostanami niektórych gatunków 

typowych dla kamieńców) 
 
 

Gatunki ekspansywnych roślin 
zielnych 

 
 

b.d. U1 Brak 

Obce gatunki inwazyjne b.d. FV 

Pojedynczo pojawia się Solidago gigantea, późnym latem, w 
przykorytowych fragmentach płatów zaznacza sie udział 
Impatiens glandulifera. Lokalnie pojedyncze pedy i kepy 

Reynoutria japonica  

Gatunki krzewów b.d. FV 
Gatunki wierzb rodzimych, charakterystycznych dla łęgów, olsza 

szara 

Zwarcie krzewów na transekcie b.d. FV 
Kępy lub rozproszone pojedyncze osobniki na całej przestrzeni. 

Na części stanowisk brak 
Udział gatunków drzewiastych 

(powyżej 1,5-2 m wys.) 
b.d. FV 

Pojedyncze kępy lub rozproszone pojedynczo osobniki na całej 
przestrzeni. Na części stanowisk brak 

Obecność kompleksu siedlisk 
nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 

91E0 
b.d. XX — 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV Brak istotnych zagrożeń 

                                                 
30 Fragment wydzielenia 
31 Fragment wydzielenia 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. FV 

U1 

Rzeka na przedmiotowym odcinku stwarza optymalne warunki 
do rozwoju siedliska pomimo zaburzeń naturalnego reżimu wód 

będącego konsekwencją spiętrzenia wód (kilka zbiorników 
retencyjnych) powyżej obszaru 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV Powyżej 15 gatunków 

Szerokość kamieńców b.d. FV 
59,6 m 

Przekracza wielokrotnie minimalną wartość dla oceny FV, czyli 
7-8 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 1 km) 

Pokrycie kamieńców przez 
roślinność zielną 

b.d. FV Poniżej 30 procent (wartość graniczna dla oceny FV) 

Wysokość warstwy zielnej b.d. FV 
Poniżej 30 cm (poza kwiatostanami niektórych gatunków 

typowych dla kamieńców) 
 
 

Gatunki ekspansywnych roślin 
zielnych 

 
 

b.d. U1 Brak 

Obce gatunki inwazyjne b.d. FV 

Pojedynczo pojawia się Solidago gigantea, późnym latem, w 
przykorytowych fragmentach płatów zaznacza sie udział 
Impatiens glandulifera. Lokalnie pojedyncze pedy i kepy 

Reynoutria japonica  

Gatunki krzewów b.d. FV 
Gatunki wierzb rodzimych, charakterystycznych dla łęgów, olsza 

szara 

Zwarcie krzewów na transekcie b.d. FV 
Kępy lub rozproszone pojedyncze osobniki na całej przestrzeni. 

Na części stanowisk brak 
Udział gatunków drzewiastych 

(powyżej 1,5-2 m wys.) 
b.d. FV 

Pojedyncze kępy lub rozproszone pojedynczo osobniki na całej 
przestrzeni. Na części stanowisk brak 

Obecność kompleksu siedlisk 
nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 

91E0 
b.d. XX — 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV Brak istotnych zagrożeń 

                                                 
32 Fragment wydzielenia 
33 Fragment wydzielenia 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. FV 

U1 

Rzeka na przedmiotowym odcinku stwarza optymalne warunki 
do rozwoju siedliska pomimo zaburzeń naturalnego reżimu wód 

będącego konsekwencją spiętrzenia wód (kilka zbiorników 
retencyjnych) powyżej obszaru 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV Powyżej 15 gatunków 

Szerokość kamieńców b.d. FV 
75,4 m 

Przekracza dziesięciokrotnie minimalną wartość dla oceny FV, 
czyli 7-8 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 1 km) 

Pokrycie kamieńców przez 
roślinność zielną 

b.d. FV Poniżej 30 procent (wartość graniczna dla oceny FV) 

Wysokość warstwy zielnej b.d. FV 
Poniżej 30 cm (poza kwiatostanami niektórych gatunków 

typowych dla kamieńców) 
 
 

Gatunki ekspansywnych roślin 
zielnych 

 
 

b.d. U1 Brak 

Obce gatunki inwazyjne b.d. FV 

Pojedynczo pojawia się Solidago gigantea, późnym latem, w 
przykorytowych fragmentach płatów zaznacza sie udział 
Impatiens glandulifera. Lokalnie pojedyncze pedy i kepy 

Reynoutria japonica  

Gatunki krzewów b.d. FV 
Gatunki wierzb rodzimych, charakterystycznych dla łęgów, olsza 

szara 

Zwarcie krzewów na transekcie b.d. FV 
Kępy lub rozproszone pojedyncze osobniki na całej przestrzeni. 

Na części stanowisk brak 
Udział gatunków drzewiastych 

(powyżej 1,5-2 m wys.) 
b.d. FV 

Pojedyncze kępy lub rozproszone pojedynczo osobniki na całej 
przestrzeni. Na części stanowisk brak 

Obecność kompleksu siedlisk 
nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 

91E0 
b.d. XX — 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV Brak istotnych zagrożeń 

                                                 
34 Fragment wydzielenia 
35 Fragment wydzielenia 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. FV 

U1 

Rzeka na przedmiotowym odcinku stwarza optymalne warunki 
do rozwoju siedliska pomimo zaburzeń naturalnego reżimu wód 

będącego konsekwencją spiętrzenia wód (kilka zbiorników 
retencyjnych) powyżej obszaru 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV Powyżej 15 gatunków 

Szerokość kamieńców b.d. FV 
75,6 m 

Przekracza dziesięciokrotnie minimalną wartość dla oceny FV, 
czyli 7-8 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 1 km) 

Pokrycie kamieńców przez 
roślinność zielną 

b.d. FV Poniżej 30 procent (wartość graniczna dla oceny FV) 

Wysokość warstwy zielnej b.d. FV 
Poniżej 30 cm (poza kwiatostanami niektórych gatunków 

typowych dla kamieńców) 

Gatunki ekspansywnych roślin 
zielnych 

 
b.d. U1 Brak 

Obce gatunki inwazyjne b.d. FV 

Pojedynczo pojawia się Solidago gigantea, późnym latem, w 
przykorytowych fragmentach płatów zaznacza sie udział 
Impatiens glandulifera. Lokalnie pojedyncze pedy i kepy 

Reynoutria japonica  

Gatunki krzewów b.d. FV 
Gatunki wierzb rodzimych, charakterystycznych dla łęgów, olsza 

szara 

Zwarcie krzewów na transekcie b.d. FV 
Kępy lub rozproszone pojedyncze osobniki na całej przestrzeni. 

Na części stanowisk brak 

Udział gatunków drzewiastych 
(powyżej 1,5-2 m wys.) 

b.d. FV 
Pojedyncze kępy lub rozproszone pojedynczo osobniki na całej 

przestrzeni. Na części stanowisk brak 

Obecność kompleksu siedlisk 
nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 

91E0 
b.d. XX — 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV Brak istotnych zagrożeń 

                                                 
36 Fragment wydzielenia 
37 Fragment wydzielenia 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. FV 

U1 

Rzeka na przedmiotowym odcinku stwarza optymalne warunki 
do rozwoju siedliska pomimo zaburzeń naturalnego reżimu wód 

będącego konsekwencją spiętrzenia wód (kilka zbiorników 
retencyjnych) powyżej obszaru 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV Powyżej 15 gatunków 

Szerokość kamieńców b.d. FV 
98,5 m 

Przekracza kilkunastokrotnie minimalną wartość dla oceny FV, 
czyli 7-8 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 1 km) 

Pokrycie kamieńców przez 
roślinność zielną 

b.d. FV Poniżej 30 procent (wartość graniczna dla oceny FV) 

Wysokość warstwy zielnej b.d. FV 
Poniżej 30 cm (poza kwiatostanami niektórych gatunków 

typowych dla kamieńców) 
 
 

Gatunki ekspansywnych roślin 
zielnych 

 
 

b.d. U1 Brak 

Obce gatunki inwazyjne b.d. FV 

Pojedynczo pojawia się Solidago gigantea, późnym latem, w 
przykorytowych fragmentach płatów zaznacza sie udział 
Impatiens glandulifera. Lokalnie pojedyncze pedy i kepy 

Reynoutria japonica  

Gatunki krzewów b.d. FV 
Gatunki wierzb rodzimych, charakterystycznych dla łęgów, olsza 

szara 

Zwarcie krzewów na transekcie b.d. FV 
Kępy lub rozproszone pojedyncze osobniki na całej przestrzeni. 

Na części stanowisk brak 
Udział gatunków drzewiastych 

(powyżej 1,5-2 m wys.) 
b.d. FV 

Pojedyncze kępy lub rozproszone pojedynczo osobniki na całej 
przestrzeni. Na części stanowisk brak 

Obecność kompleksu siedlisk 
nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 

91E0 
b.d. XX — 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV Brak istotnych zagrożeń 

                                                 
38 Fragment wydzielenia 
39 Fragment wydzielenia 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. FV 

U1 

Rzeka na przedmiotowym odcinku stwarza optymalne warunki 
do rozwoju siedliska pomimo zaburzeń naturalnego reżimu wód 

będącego konsekwencją spiętrzenia wód (kilka zbiorników 
retencyjnych) powyżej obszaru 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV Powyżej 15 gatunków 

Szerokość kamieńców b.d. FV 
18,6 m 

Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, czyli 7-8 m 
(wartość średnia na odcinku rzeki o długości 1 km) 

Pokrycie kamieńców przez 
roślinność zielną 

b.d. FV Poniżej 30 procent (wartość graniczna dla oceny FV) 

Wysokość warstwy zielnej b.d. FV 
Poniżej 30 cm (poza kwiatostanami niektórych gatunków 

typowych dla kamieńców) 
 
 

Gatunki ekspansywnych roślin 
zielnych 

 
 

b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne b.d. FV 

Pojedynczo pojawia się Solidago gigantea, późnym latem, w 
przykorytowych fragmentach płatów zaznacza sie udział 
Impatiens glandulifera. Lokalnie pojedyncze pedy i kepy 

Reynoutria japonica  

Gatunki krzewów b.d. FV 
Gatunki wierzb rodzimych, charakterystycznych dla łęgów, olsza 

szara 

Zwarcie krzewów na transekcie b.d. FV 
Kępy lub rozproszone pojedyncze osobniki na całej przestrzeni. 

Na części stanowisk brak 
Udział gatunków drzewiastych 

(powyżej 1,5-2 m wys.) 
b.d. FV 

Pojedyncze kępy lub rozproszone pojedynczo osobniki na całej 
przestrzeni. Na części stanowisk brak 

 
Obecność kompleksu siedlisk  

nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 
91E0 

 

b.d. XX — 

Perspektywy 
ochrony 

 
— 
 

b.d. FV Brak istotnych zagrożeń 

                                                 
40 Fragment wydzielenia 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne42, b.d. FV 
6 gatunków: Petasites hybridus, Glechoma hederacea, Alliaria 

petiolata, Geranium robertianum, Galium aparine, Carduus 
crispus przy wymaganym minimum 5 dla oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 
Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 Rudbeckia laciniata (30%) 

Naturalność koryta rzecznego (brak 
regulacji) 

b.d. U1 
Stosunkowo niedawno wykonane umocnienia przeciwległego 

brzegu rzeki 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

na obrzeżach łęgu wierzbowego) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur  1999/2000) 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 

7 gatunków: Petasites hybridus, Cruciata laevipes, Glechoma 
hederacea, Alliaria petiolata, Geranium robertianum, Galium 
aparine, Carduus crispus, przy wymaganym minimum 5 dla 

oceny FV 

                                                 
41 Postać lokalna siedliska, reprezentująca pod względem fitosocjologicznym  rząd Glechometalia hederaceae 
42 Za gatunki charakterystyczne uznano gatunki charakterystyczne dla podklasy Galio-Urticenea i niższych jednostek w  jej obrębie z wyjątkiem gatunków obcego 
pochodzenia wg Matuszkiewicza (2001), w związku z nieuwzględnieniem ziołorośli o podgórskim charakterze w opracowaniu Mroza i in. (2012), reprezentowanych w 
obszarze głównie przez zespół Phalarido-Petasitetum hybridi 
43 Postać lokalna siedliska, reprezentująca pod względem fitosocjologicznym  rząd Glechometalia hederaceae 
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Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 
Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 Rudbeckia laciniata, Reynoutria japonica (łącznie około 50%) 

Naturalność koryta rzecznego (brak 
regulacji) 

b.d. FV Brak zabudowy koryta w bezpośrednim otoczeniu płatu 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

na obrzeżach łęgu wierzbowego) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur  1999/2000) 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

FV 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 
5 gatunków: Petasites hybridus, Glechoma hederacea, Alliaria 

petiolata, Geranium robertianum, Galium aparine, przy 
wymaganym minimum 5 dla oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

                                                 
44 Postać lokalna siedliska, reprezentująca pod względem fitosocjologicznym  rząd Glechometalia hederaceae 
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Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 
Obce gatunki inwazyjne b.d. FV Brak 

Naturalność koryta rzecznego (brak 
regulacji) 

b.d. FV Brak zabudowy koryta w bezpośrednim otoczeniu płatu 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

na obrzeżach łęgu wierzbowego) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur  1999/2000) 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

643045 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 
5 gatunków: Petasites hybridus, Glechoma hederacea, Alliaria 

petiolata, Geranium robertianum, Galium aparine, przy 
wymaganym minimum 5 dla oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 
Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 Rudbeckia laciniata, Reynoutria japonica (łącznie około 60%) 

Naturalność koryta rzecznego (brak 
regulacji) 

b.d. FV Brak zabudowy koryta w bezpośrednim otoczeniu płatu 

                                                 
45 Postać lokalna siedliska, reprezentująca pod względem fitosocjologicznym  rząd Glechometalia hederaceae 
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Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

na obrzeżach łęgu wierzbowego) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur  1999/2000) 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

643046 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 
5 gatunków: Petasites hybridus, Glechoma hederacea, Alliaria 

petiolata, Geranium robertianum, Galium aparine, przy 
wymaganym minimum 5 dla oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 
Aster novi-belgii, Rudbeckia laciniata, Reynoutria japonica 

(łącznie około 40%) 
Naturalność koryta rzecznego (brak 

regulacji) 
b.d. FV Brak zabudowy koryta w bezpośrednim otoczeniu płatu 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

na obrzeżach łęgu wierzbowego) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur  1999/2000) 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

643047 _ W 6
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX U2 Brak danych referencyjnych 

                                                 
46 Postać lokalna siedliska, reprezentująca pod względem fitosocjologicznym  rząd Glechometalia hederaceae 
47 Postać lokalna siedliska, reprezentująca pod względem fitosocjologicznym  rząd Glechometalia hederaceae 
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ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 
5 gatunków: Petasites hybridus, Glechoma hederacea, Alliaria 

petiolata, Geranium robertianum, Galium aparine, przy 
wymaganym minimum 5 dla oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 
Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 Aster novi-belgii, Reynoutria japonica (łącznie około 30%) 

Naturalność koryta rzecznego (brak 
regulacji) 

b.d. FV Brak zabudowy koryta w bezpośrednim otoczeniu płatu 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

na obrzeżach łęgu wierzbowego) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur  1999/2000) 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 
5 gatunków: Petasites hybridus, Glechoma hederacea, Alliaria 

petiolata, Geranium robertianum, Galium aparine, przy 
wymaganym minimum 5 dla oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

                                                 
48 Postać lokalna siedliska, reprezentująca pod względem fitosocjologicznym  rząd Glechometalia hederaceae 
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Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 
Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 Aster novi-belgii, Reynoutria japonica (łącznie około 40%) 

Naturalność koryta rzecznego (brak 
regulacji) 

b.d. FV Brak zabudowy koryta w bezpośrednim otoczeniu płatu 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

na obrzeżach łęgu wierzbowego) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur  1999/2000) 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 
5 gatunków: Petasites hybridus, Glechoma hederacea, Alliaria 

petiolata, Geranium robertianum, Galium aparine, Carduus 
crispus przy wymaganym minimum 5 dla oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 
Aster novi-belgii, Impatiens glandulifera, Rudbeckia laciniata, 

Reynoutria japonica (łącznie około 80%) 

                                                 
49 Postać lokalna siedliska, reprezentująca pod względem fitosocjologicznym  rząd Glechometalia hederaceae 
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Naturalność koryta rzecznego (brak 

regulacji) 
b.d. FV Brak zabudowy koryta w bezpośrednim otoczeniu płatu 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

na obrzeżach łęgu wierzbowego) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur 1999/2000) 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 

7 gatunków: Petasites hybridus, Cruciata laevipes, Glechoma 
hederacea, Alliaria petiolata, Geranium robertianum, Galium 
aparine, Carduus crispus, przy wymaganym minimum 5 dla 

oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 
Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 Solidago gigantea, Rudbeckia laciniata, (łącznie około 10%) 

Naturalność koryta rzecznego (brak 
regulacji) 

b.d. FV Brak zabudowy koryta w bezpośrednim otoczeniu płatu 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

na obrzeżach łęgu wierzbowego) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur 1999/2000) 

                                                 
50 Postać lokalna siedliska, reprezentująca pod względem fitosocjologicznym  rząd Glechometalia hederaceae 
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Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 

8 gatunków: Calystegia sepium, Petasites hybridus, Cruciata 
laevipes, Glechoma hederacea, Alliaria petiolata, Geranium 

robertianum, Galium aparine, Carduus crispus, przy wymaganym 
minimum 5 dla oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 
Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 Rudbeckia laciniata, (łącznie około 5%) 

Naturalność koryta rzecznego (brak 
regulacji) 

b.d. FV Brak zabudowy koryta w bezpośrednim otoczeniu płatu 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

w obrębie łęgu wierzbowego - prześwietlenie) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur 1999/2000) 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 
5 gatunków: Calystegia sepium, Petasites hybridus, Glechoma 

hederacea, Alliaria petiolata, Galium aparine, przy wymaganym 
minimum 5 dla oceny FV 

                                                 
51 Postać lokalna siedliska, reprezentująca pod względem fitosocjologicznym  rząd Glechometalia hederaceae 
52 Postać lokalna siedliska, reprezentująca pod względem fitosocjologicznym  rząd Glechometalia hederaceae 
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Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 
Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 Rudbeckia laciniata, Solidago gigantea (łącznie około 10%) 

Naturalność koryta rzecznego (brak 
regulacji) 

b.d. FV Brak zabudowy koryta w bezpośrednim otoczeniu płatu 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

na obrzeżach łęgu wierzbowego) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur 1999/2000) 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

643053 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 

8 gatunków: Calystegia sepium, Petasites hybridus, Cruciata 
laevipes, Glechoma hederacea, Alliaria petiolata, Geranium 

robertianum, Galium aparine, Carduus crispus, przy wymaganym 
minimum 5 dla oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

                                                 
53 Postać lokalna siedliska, reprezentująca pod względem fitosocjologicznym  rząd Glechometalia hederaceae 
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Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 
Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 Rudbeckia laciniata (łącznie około 5%) 

Naturalność koryta rzecznego (brak 
regulacji) 

b.d. FV Brak zabudowy koryta w bezpośrednim otoczeniu płatu 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

w obrębie łęgu wierzbowego - prześwietlenie) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur 1999/2000) 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

643054 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 
5 gatunków: Calystegia sepium, Cucubalus baccifer, Cuscuta 
europaea, Galium aparine, Carduus crispus, przy wymaganym 

minimum 5 dla oceny FV 
Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 
b.d. FV Brak 

Bogactwo gatunkowe b.d. XX 
Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 

Waloryzacja wskaźnika (Mróz i in. 2012) opracowana dla 
podtypów 6430-1 i 6430-2 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 Rudbeckia laciniata (łącznie około 5%) 
Naturalność koryta rzecznego (brak 

regulacji) 
b.d. FV Brak zabudowy koryta w bezpośrednim otoczeniu płatu 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

na ścianie lasu łęgowego, sąsiaduje też z płatem pionierskiej 
roślinności na kamieńcu) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur 1999/2000) 

                                                 
54 Podtyp 6430-3 — Niżowe, nadrzeczne zbiorowiska okrajkowe 
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Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 
5 gatunków: Calystegia sepium, Petasites hybridus, Glechoma 

hederacea, Alliaria petiolata, Galium aparine, przy wymaganym 
minimum 5 dla oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 
Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 Reynoutria japonica (łącznie około 70%) 

Naturalność koryta rzecznego (brak 
regulacji) 

b.d. FV Brak zabudowy koryta w bezpośrednim otoczeniu płatu 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

w obrębie łęgu wierzbowego - prześwietlenie) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur 1999/2000) 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

643056 

6
43

0
_

W
15

 
{4

C
D

B
} 

Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 
5 gatunków: Calystegia sepium, Petasites hybridus, Glechoma 

hederacea, Alliaria petiolata, Galium aparine, przy wymaganym 
minimum 5 dla oceny FV 

                                                 
55 Postać lokalna siedliska, reprezentująca pod względem fitosocjologicznym  rząd Glechometalia hederaceae 
56 Postać lokalna siedliska, reprezentująca pod względem fitosocjologicznym  rząd Glechometalia hederaceae 



 

 
DOKUMENTACJA PLANU ZADA Ń OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  

DOLNA SOŁA PLH120083 W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚLĄSKIM  
 
 

 
149 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 
Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 Reynoutria japonica (łącznie około 70%) 

Naturalność koryta rzecznego (brak 
regulacji) 

b.d. FV Brak zabudowy koryta w bezpośrednim otoczeniu płatu 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

w obrębie łęgu wierzbowego - prześwietlenie) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur 1999/2000) 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

643057 

6
43

0
_

W
16

 {
2

A
99

} 

Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. U1 
4 gatunki: Calystegia sepium, Petasites hybridus, Glechoma 

hederacea, Galium aparine, przy wymaganym minimum 5 dla 
oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

                                                 
57 Postać lokalna siedliska, reprezentująca pod względem fitosocjologicznym  rząd Glechometalia hederaceae 
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Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 
Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 Reynoutria japonica (łącznie około 5%) 

Naturalność koryta rzecznego (brak 
regulacji) 

b.d. FV Brak zabudowy koryta w bezpośrednim otoczeniu płatu 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

w obrębie łęgu wierzbowego - prześwietlenie) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur 1999/2000) 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. U1 
4 gatunki: Calystegia sepium, Petasites hybridus, Glechoma 

hederacea, Galium aparine, przy wymaganym minimum 5 dla 
oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 
Reynoutria japonica, Solidago gigantea, Aster novi-belgii 

(łącznie około 20%) 

                                                 
58 Postać lokalna siedliska, reprezentująca pod względem fitosocjologicznym  rząd Glechometalia hederaceae 
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Naturalność koryta rzecznego (brak 

regulacji) 
b.d. FV Brak zabudowy koryta w bezpośrednim otoczeniu płatu 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

w obrębie łęgu wierzbowego - prześwietlenie) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur 1999/2000) 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

643059 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 

9 gatunków: Calystegia sepium, Cucubalus baccifer, Petasites 
hybridus, Cruciata laevipes, Glechoma hederacea, Alliaria 
petiolata, Geranium robertianum, Galium aparine, Carduus 

crispus, przy wymaganym minimum 5 dla oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 
Reynoutria japonica, Solidago gigantea, Aster novi-belgii 

(łącznie około 10%) 
Naturalność koryta rzecznego (brak 

regulacji) 
b.d. FV Brak zabudowy koryta w bezpośrednim otoczeniu płatu 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

w obrębie łęgu wierzbowego - prześwietlenie) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur 1999/2000) 

                                                 
59 Postać lokalna siedliska, reprezentująca pod względem fitosocjologicznym  rząd Glechometalia hederaceae 



 

 
DOKUMENTACJA PLANU ZADA Ń OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  

DOLNA SOŁA PLH120083 W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚLĄSKIM  
 
 

 
152 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 

7 gatunków: Calystegia sepium, Cucubalus baccifer, Petasites 
hybridus, Glechoma hederacea, Alliaria petiolata, Geranium 

robertianum, Galium aparine, przy wymaganym minimum 5 dla 
oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 
Reynoutria japonica, Solidago gigantea, Aster novi-belgii 

(łącznie około 5%) 
Naturalność koryta rzecznego (brak 

regulacji) 
b.d. FV Brak zabudowy koryta w bezpośrednim otoczeniu płatu 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

w obrębie łęgu wierzbowego - prześwietlenie) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur 1999/2000) 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

643061 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 
5 gatunków: Calystegia sepium, Petasites hybridus, Glechoma 

hederacea, Alliaria petiolata, Galium aparine, przy wymaganym 
minimum 5 dla oceny FV 

                                                 
60 Postać lokalna siedliska, reprezentująca pod względem fitosocjologicznym  rząd Glechometalia hederaceae 
61 Postać lokalna siedliska, reprezentująca pod względem fitosocjologicznym  rząd Glechometalia hederaceae 
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Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 
Rudbeckia laciniata, Solidago gigantea, Aster novi-belgii 

(łącznie około 40%) 
Naturalność koryta rzecznego (brak 

regulacji) 
b.d. FV Brak zabudowy koryta w bezpośrednim otoczeniu płatu 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

w obrębie łęgu wierzbowego - prześwietlenie) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur 1999/2000) 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

643062 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 
5 gatunków: Calystegia sepium, Petasites hybridus, Glechoma 

hederacea, Alliaria petiolata, Galium aparine, przy wymaganym 
minimum 5 dla oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

                                                 
62 Postać lokalna siedliska, reprezentująca pod względem fitosocjologicznym  rząd Glechometalia hederaceae 
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Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 
Rudbeckia laciniata, Solidago gigantea, Aster novi-belgii 

(łącznie około 80%) 
Naturalność koryta rzecznego (brak 

regulacji) 
b.d. FV Brak zabudowy koryta w bezpośrednim otoczeniu płatu 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

w obrębie łęgu wierzbowego - prześwietlenie) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur 1999/2000) 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

643063 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 
5 gatunków: Calystegia sepium, Petasites hybridus, Glechoma 

hederacea, Alliaria petiolata, Galium aparine, przy wymaganym 
minimum 5 dla oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 
Rudbeckia laciniata, Solidago gigantea, Aster novi-belgii, 

Reynoutria japonica (łącznie około 30%) 

                                                 
63 Postać lokalna siedliska, reprezentująca pod względem fitosocjologicznym  rząd Glechometalia hederaceae 
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Naturalność koryta rzecznego (brak 

regulacji) 
b.d. FV Brak zabudowy koryta w bezpośrednim otoczeniu płatu 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

w obrębie łęgu wierzbowego - prześwietlenie) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur 1999/2000) 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

643064 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 
5 gatunków: Calystegia sepium, Petasites hybridus, Glechoma 

hederacea, Alliaria petiolata, Galium aparine, przy wymaganym 
minimum 5 dla oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 
Rudbeckia laciniata, Solidago gigantea, Aster novi-belgii, 

Reynoutria japonica (łącznie około 20%) 
Naturalność koryta rzecznego (brak 

regulacji) 
b.d. FV Brak zabudowy koryta w bezpośrednim otoczeniu płatu 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

w obrębie łęgu wierzbowego - prześwietlenie) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur 1999/2000) 

                                                 
64 Postać lokalna siedliska, reprezentująca pod względem fitosocjologicznym  rząd Glechometalia hederaceae 
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Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 
5 gatunków: Calystegia sepium, Petasites hybridus, Glechoma 

hederacea, Alliaria petiolata, Galium aparine, przy wymaganym 
minimum 5 dla oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 
Rudbeckia laciniata, Solidago gigantea, Aster novi-belgii, 

Reynoutria japonica (łącznie około 10%) 
Naturalność koryta rzecznego (brak 

regulacji) 
b.d. FV Brak zabudowy koryta w bezpośrednim otoczeniu płatu 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

w obrębie łęgu wierzbowego - prześwietlenie) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur 1999/2000) 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 
5 gatunków: Calystegia sepium, Petasites hybridus, Glechoma 

hederacea, Alliaria petiolata, Galium aparine, przy wymaganym 
minimum 5 dla oceny FV 

                                                 
65 Postać lokalna siedliska, reprezentująca pod względem fitosocjologicznym  rząd Glechometalia hederaceae 
66 Postać lokalna siedliska, reprezentująca pod względem fitosocjologicznym  rząd Glechometalia hederaceae 
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Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 
Rudbeckia laciniata, Solidago gigantea, Aster novi-belgii, 

Reynoutria japonica. Echinocystis lobata (łącznie około 70%) 
Naturalność koryta rzecznego (brak 

regulacji) 
b.d. U1 

Umocnienia obu brzegów, jednak bez wyraźnego wpływu na 
strukturę siedliska przyrodniczego 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

w obrębie łęgu wierzbowego - prześwietlenie) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur 1999/2000) 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 

9 gatunków: Calystegia sepium, Cucubalus baccifer, Petasites 
hybridus, Cruciata laevipes, Glechoma hederacea, Alliaria 
petiolata, Geranium robertianum, Galium aparine, Carduus 

crispus, przy wymaganym minimum 5 dla oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

                                                 
67 Postać lokalna siedliska, reprezentująca pod względem fitosocjologicznym  rząd Glechometalia hederaceae 
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Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 
Rudbeckia laciniata, Solidago gigantea, Aster novi-belgii, 

Reynoutria japonica, Echinocystis lobata, Impatiens glandulifera 
(łącznie około 30%) 

Naturalność koryta rzecznego (brak 
regulacji) 

b.d. U1 
Umocnienia obu brzegów, jednak bez wyraźnego wpływu na 

strukturę siedliska przyrodniczego 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

w obrębie zarośli  łęgowych- prześwietlenie) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur 1999/2000) 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

643068 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 

9 gatunków: Calystegia sepium, Cucubalus baccifer, Petasites 
hybridus, Cruciata laevipes, Glechoma hederacea, Alliaria 
petiolata, Geranium robertianum, Galium aparine, Carduus 

crispus, przy wymaganym minimum 5 dla oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 

                                                 
68 Postać lokalna siedliska, reprezentująca pod względem fitosocjologicznym  rząd Glechometalia hederaceae 
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Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 
Rudbeckia laciniata, Solidago gigantea, Aster novi-belgii, 

Reynoutria japonica, Echinocystis lobata, Impatiens glandulifera 
(łącznie około 30%) 

Naturalność koryta rzecznego (brak 
regulacji) 

b.d. FV Brak zabudowy koryta w bezpośrednim otoczeniu płatu 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

w obrębie łęgu wierzbowego - prześwietlenie) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur 1999/2000) 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

643069 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 

9 gatunków: Calystegia sepium, Cucubalus baccifer, Petasites 
hybridus, Cruciata laevipes, Glechoma hederacea, Alliaria 
petiolata, Geranium robertianum, Galium aparine, Carduus 

crispus, przy wymaganym minimum 5 dla oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 

 
Rudbeckia laciniata, Solidago gigantea, Aster novi-belgii, 

Reynoutria japonica, Echinocystis lobata, Impatiens glandulifera 
(łącznie około 5%) 

 
Naturalność koryta rzecznego (brak 

regulacji) 
b.d. FV 

 
Brak zabudowy koryta w bezpośrednim otoczeniu płatu 

                                                 
69 Postać lokalna siedliska, reprezentująca pod względem fitosocjologicznym  rząd Glechometalia hederaceae 



 

 
DOKUMENTACJA PLANU ZADA Ń OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  

DOLNA SOŁA PLH120083 W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚLĄSKIM  
 
 

 
160 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
 

Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 
w obrębie łęgu wierzbowego - prześwietlenie) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

 
Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 

Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 
przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 

Dubiel, Koczur 1999/2000) 
 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

643070 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

 
Brak danych referencyjnych 

 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 

9 gatunków: Calystegia sepium, Cucubalus baccifer, Petasites 
hybridus, Cruciata laevipes, Glechoma hederacea, Alliaria 
petiolata, Geranium robertianum, Galium aparine, Carduus 

crispus, przy wymaganym minimum 5 dla oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 
Rudbeckia laciniata, Solidago gigantea, Aster novi-belgii, 

Reynoutria japonica, Echinocystis lobata, Impatiens glandulifera 
(łącznie około 10%) 

Naturalność koryta rzecznego (brak 
regulacji) 

b.d. FV Brak zabudowy koryta w bezpośrednim otoczeniu płatu 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

w obrębie łęgu wierzbowego - prześwietlenie) 
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Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur 1999/2000) 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

643071 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 

8 gatunków: Calystegia sepium, Petasites hybridus, Cruciata 
laevipes, Glechoma hederacea, Alliaria petiolata, Geranium 

robertianum, Galium aparine, Carduus crispus, przy wymaganym 
minimum 5 dla oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 
Rudbeckia laciniata, Solidago gigantea, Aster novi-belgii, 

Echinocystis lobata, Impatiens glandulifera (łącznie około 15%) 
Naturalność koryta rzecznego (brak 

regulacji) 
b.d. FV Brak zabudowy koryta w bezpośrednim otoczeniu płatu 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

w obrębie łęgu wierzbowego - prześwietlenie) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

 
Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 

Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 
przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 

Dubiel, Koczur 1999/2000) 
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Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

643072 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 

8 gatunków: Calystegia sepium, Petasites hybridus, Cruciata 
laevipes, Glechoma hederacea, Alliaria petiolata, Geranium 

robertianum, Galium aparine, Carduus crispus, przy wymaganym 
minimum 5 dla oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 
 

Rudbeckia laciniata, Solidago gigantea, Aster novi-belgii, 
Echinocystis lobata, Impatiens glandulifera (łącznie około 15%) 

Naturalność koryta rzecznego (brak 
regulacji) 

b.d. FV 
 

Brak zabudowy koryta w bezpośrednim otoczeniu płatu 
 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 

 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

w obrębie łęgu wierzbowego - prześwietlenie) 
 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

 
Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 

Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 
przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 

Dubiel, Koczur 1999/2000) 
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Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

 
Brak danych referencyjnych 

 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 

8 gatunków: Calystegia sepium, Petasites hybridus, Cruciata 
laevipes, Glechoma hederacea, Alliaria petiolata, Geranium 

robertianum, Galium aparine, Carduus crispus, przy wymaganym 
minimum 5 dla oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 
Rudbeckia laciniata, Solidago gigantea, Aster novi-belgii, 

Echinocystis lobata, Impatiens glandulifera (łącznie około 15%) 
Naturalność koryta rzecznego (brak 

regulacji) 
b.d. FV Brak zabudowy koryta w bezpośrednim otoczeniu płatu 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

w obrębie łęgu wierzbowego - prześwietlenie) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur 1999/2000) 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

643074 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 

8 gatunków: Calystegia sepium, Petasites hybridus, Cruciata 
laevipes, Glechoma hederacea, Alliaria petiolata, Geranium 

robertianum, Galium aparine, Carduus crispus, przy wymaganym 
minimum 5 dla oceny FV 
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Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 
Rudbeckia laciniata, Solidago gigantea, Aster novi-belgii, 

Echinocystis lobata, Impatiens glandulifera (łącznie około 15%) 
Naturalność koryta rzecznego (brak 

regulacji) 
b.d. FV Brak zabudowy koryta w bezpośrednim otoczeniu płatu 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

w obrębie łęgu wierzbowego - prześwietlenie) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur 1999/2000) 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

643075 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 

8 gatunków: Calystegia sepium, Petasites hybridus, Cruciata 
laevipes, Glechoma hederacea, Alliaria petiolata, Geranium 

robertianum, Galium aparine, Carduus crispus, przy wymaganym 
minimum 5 dla oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

                                                 
75 Postać lokalna siedliska, reprezentująca pod względem fitosocjologicznym  rząd Glechometalia hederaceae 
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Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

 
Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 

Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 
(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 

płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 
23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 

 
Rudbeckia laciniata, Solidago gigantea, Aster novi-belgii, 

Echinocystis lobata, Impatiens glandulifera (łącznie około 15%) 
 

Naturalność koryta rzecznego (brak 
regulacji) 

b.d. FV Brak zabudowy koryta w bezpośrednim otoczeniu płatu 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 

 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

w obrębie łęgu wierzbowego - prześwietlenie) 
 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

 
Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 

Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 
przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 

Dubiel, Koczur 1999/2000) 
 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

643076 

6
43

0
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W
35
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 

8 gatunków: Calystegia sepium, Petasites hybridus, Cruciata 
laevipes, Glechoma hederacea, Alliaria petiolata, Geranium 

robertianum, Galium aparine, Carduus crispus, przy wymaganym 
minimum 5 dla oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

                                                 
76 Postać lokalna siedliska, reprezentująca pod względem fitosocjologicznym  rząd Glechometalia hederaceae 
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Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 
Rudbeckia laciniata, Solidago gigantea, Aster novi-belgii, 

Echinocystis lobata, Impatiens glandulifera (łącznie około 15%) 
Naturalność koryta rzecznego (brak 

regulacji) 
b.d. FV Brak zabudowy koryta w bezpośrednim otoczeniu płatu 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

w obrębie łęgu wierzbowego - prześwietlenie) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur 1999/2000) 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

643077 

6
43
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W
36
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 

8 gatunków: Calystegia sepium, Petasites hybridus, Cruciata 
laevipes, Glechoma hederacea, Alliaria petiolata, Geranium 

robertianum, Galium aparine, Carduus crispus, przy wymaganym 
minimum 5 dla oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 

                                                 
77 Postać lokalna siedliska, reprezentująca pod względem fitosocjologicznym  rząd Glechometalia hederaceae 
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Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 
Rudbeckia laciniata, Reynoutria japonica, Solidago gigantea, 
Aster novi-belgii, Echinocystis lobata, Impatiens glandulifera 

(łącznie około 15%) 
Naturalność koryta rzecznego (brak 

regulacji) 
b.d. FV Brak zabudowy koryta w bezpośrednim otoczeniu płatu 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

w obrębie łęgu wierzbowego - prześwietlenie) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur 1999/2000) 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

643078 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 

8 gatunków: Calystegia sepium, Petasites hybridus, Cruciata 
laevipes, Glechoma hederacea, Alliaria petiolata, Geranium 

robertianum, Galium aparine, Carduus crispus, przy wymaganym 
minimum 5 dla oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 
Rudbeckia laciniata, Reynoutria japonica, Solidago gigantea, 
Aster novi-belgii, Echinocystis lobata, Impatiens glandulifera 

(łącznie około 15%) 

Naturalność koryta rzecznego (brak 
regulacji) 

b.d. U1 
Umocniony brzeg rzeki, jednak bez widocznego wpływu na 

kondycję płatu 

                                                 
78 Postać lokalna siedliska, reprezentująca pod względem fitosocjologicznym  rząd Glechometalia hederaceae 
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Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

w obrębie łęgu wierzbowego - prześwietlenie) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur 1999/2000) 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

643079 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 

8 gatunków: Calystegia sepium, Petasites hybridus, Cruciata 
laevipes, Glechoma hederacea, Alliaria petiolata, Geranium 

robertianum, Galium aparine, Carduus crispus, przy wymaganym 
minimum 5 dla oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 
Rudbeckia laciniata, Reynoutria japonica, Solidago gigantea, 
Aster novi-belgii, Echinocystis lobata, Impatiens glandulifera 

(łącznie około 60%) 
Naturalność koryta rzecznego (brak 

regulacji) 
b.d. U1 

Fragment rzeki podpietrzany przez próg znajdujący się w km 
17+350 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

na obrzeżu łęgu wierzbowego) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur 1999/2000) 

                                                 
79 Postać lokalna siedliska, reprezentująca pod względem fitosocjologicznym  rząd Glechometalia hederaceae 
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Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

643080 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 

8 gatunków: Calystegia sepium, Petasites hybridus, Cruciata 
laevipes, Glechoma hederacea, Alliaria petiolata, Geranium 

robertianum, Galium aparine, Carduus crispus, przy wymaganym 
minimum 5 dla oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 
Rudbeckia laciniata, Reynoutria japonica, Solidago gigantea, 
Aster novi-belgii, Echinocystis lobata, Impatiens glandulifera 

(łącznie około 15%) 
Naturalność koryta rzecznego (brak 

regulacji) 
b.d. U1 

Umocniony brzeg rzeki, jednak bez widocznego wpływu na 
kondycję płatu 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

w obrębie łęgu wierzbowego - prześwietlenie) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur 1999/2000) 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

643081 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 

8 gatunków: Calystegia sepium, Petasites hybridus, Cruciata 
laevipes, Glechoma hederacea, Alliaria petiolata, Geranium 

robertianum, Galium aparine, Carduus crispus, przy wymaganym 
minimum 5 dla oceny FV 

                                                 
80 Postać lokalna siedliska, reprezentująca pod względem fitosocjologicznym  rząd Glechometalia hederaceae 
81 Postać lokalna siedliska, reprezentująca pod względem fitosocjologicznym  rząd Glechometalia hederaceae 



 

 
DOKUMENTACJA PLANU ZADA Ń OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  

DOLNA SOŁA PLH120083 W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚLĄSKIM  
 
 

 
170 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 
Rudbeckia laciniata, Reynoutria japonica, Solidago gigantea, 
Aster novi-belgii, Echinocystis lobata, Impatiens glandulifera 

(łącznie około 70%) 
Naturalność koryta rzecznego (brak 

regulacji) 
b.d. U1 

Umocniony przeciwległy brzeg rzeki, jednak bez widocznego 
wpływu na kondycję płatu 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

w obrębie łęgu wierzbowego - prześwietlenie) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur 1999/2000) 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

643082 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 

8 gatunków: Calystegia sepium, Petasites hybridus, Cruciata 
laevipes, Glechoma hederacea, Alliaria petiolata, Geranium 

robertianum, Galium aparine, Carduus crispus, przy wymaganym 
minimum 5 dla oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

                                                 
82 Postać lokalna siedliska, reprezentująca pod względem fitosocjologicznym  rząd Glechometalia hederaceae 
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Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 
Rudbeckia laciniata, Reynoutria japonica, Solidago gigantea, 
Aster novi-belgii, Echinocystis lobata, Impatiens glandulifera 

(łącznie około 70%) 
Naturalność koryta rzecznego (brak 

regulacji) 
b.d. U1 

Umocniony przeciwległy brzeg rzeki, jednak bez widocznego 
wpływu na kondycję płatu 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

w obrębie łęgu wierzbowego - prześwietlenie) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur 1999/2000) 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

643083 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 

8 gatunków: Calystegia sepium, Petasites hybridus, Cruciata 
laevipes, Glechoma hederacea, Alliaria petiolata, Geranium 

robertianum, Galium aparine, Carduus crispus, przy wymaganym 
minimum 5 dla oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 
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Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 
Rudbeckia laciniata, Reynoutria japonica, Solidago gigantea, 
Aster novi-belgii, Echinocystis lobata, Impatiens glandulifera 

(łącznie około 50%) 
Naturalność koryta rzecznego (brak 

regulacji) 
b.d. U1 

Umocniony przeciwległy brzeg rzeki, jednak bez widocznego 
wpływu na kondycję płatu 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

w obrębie łęgu wierzbowego - prześwietlenie) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur 1999/2000) 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

643084 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 

8 gatunków: Calystegia sepium, Petasites hybridus, Cruciata 
laevipes, Glechoma hederacea, Alliaria petiolata, Geranium 

robertianum, Galium aparine, Carduus crispus, przy wymaganym 
minimum 5 dla oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

 
Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 

Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 
(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 

płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 
23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 
 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 

 
Rudbeckia laciniata, Reynoutria japonica, Solidago gigantea, 
Aster novi-belgii, Echinocystis lobata, Impatiens glandulifera 

(łącznie około 10%) 
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Naturalność koryta rzecznego (brak 
regulacji) 

b.d. U1 

 
Umocniony przeciwległy brzeg rzeki, jednak bez widocznego 

wpływu na kondycję płatu 
 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

w obrębie łęgu wierzbowego - prześwietlenie) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur 1999/2000) 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 

8 gatunków: Calystegia sepium, Petasites hybridus, Cruciata 
laevipes, Glechoma hederacea, Alliaria petiolata, Geranium 

robertianum, Galium aparine, Carduus crispus, przy wymaganym 
minimum 5 dla oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 
Rudbeckia laciniata, Reynoutria japonica, Solidago gigantea, 
Aster novi-belgii, Echinocystis lobata, Impatiens glandulifera 

(łącznie około 30%) 
Naturalność koryta rzecznego (brak 

regulacji) 
b.d. U1 

Umocniony przeciwległy brzeg rzeki, jednak bez widocznego 
wpływu na kondycję płatu 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

w obrębie łęgu wierzbowego - prześwietlenie) 
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Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur 1999/2000) 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 

8 gatunków: Calystegia sepium, Petasites hybridus, Cruciata 
laevipes, Glechoma hederacea, Alliaria petiolata, Geranium 

robertianum, Galium aparine, Carduus crispus, przy wymaganym 
minimum 5 dla oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 
Rudbeckia laciniata, Solidago gigantea, Aster novi-belgii, 

Echinocystis lobata, Impatiens glandulifera (łącznie około 5%) 
Naturalność koryta rzecznego (brak 

regulacji) 
b.d. U1 

Umocniony przeciwległy brzeg rzeki, jednak bez widocznego 
wpływu na kondycję płatu 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

w obrębie łęgu wierzbowego - prześwietlenie) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

 
Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 

Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 
przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 

Dubiel, Koczur 1999/2000) 
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Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

643087 
6

43
0

_
W

46
 {

7
44

5
} 

Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 

8 gatunków: Calystegia sepium, Petasites hybridus, Cruciata 
laevipes, Glechoma hederacea, Alliaria petiolata, Geranium 

robertianum, Galium aparine, Carduus crispus, przy wymaganym 
minimum 5 dla oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 
Rudbeckia laciniata, Echinocystis lobata, Impatiens glandulifera 

(łącznie około 10%) 
Naturalność koryta rzecznego (brak 

regulacji) 
b.d. U1 

Umocniony przeciwległy brzeg rzeki, jednak bez widocznego 
wpływu na kondycję płatu 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

w obrębie łęgu wierzbowego - prześwietlenie) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur 1999/2000) 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

643088 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 

8 gatunków: Calystegia sepium, Petasites hybridus, Cruciata 
laevipes, Glechoma hederacea, Alliaria petiolata, Geranium 

robertianum, Galium aparine, Carduus crispus, przy wymaganym 
minimum 5 dla oceny FV 
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Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 
Rudbeckia laciniata, Reynoutria japonica, Echinocystis lobata, 

Impatiens glandulifera (łącznie około 50%) 
Naturalność koryta rzecznego (brak 

regulacji) 
b.d. FV Odcinek naturalny 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

w obrębie łęgu wierzbowego - prześwietlenie) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur 1999/2000) 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 

8 gatunków: Calystegia sepium, Petasites hybridus, Cruciata 
laevipes, Glechoma hederacea, Alliaria petiolata, Geranium 

robertianum, Galium aparine, Carduus crispus, przy wymaganym 
minimum 5 dla oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 
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Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 
Rudbeckia laciniata, Reynoutria japonica, Echinocystis lobata, 

Impatiens glandulifera (łącznie około 20%) 
Naturalność koryta rzecznego (brak 

regulacji) 
b.d. FV Odcinek naturalny 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

w obrębie łęgu wierzbowego - prześwietlenie) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur 1999/2000) 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

643090 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 

8 gatunków: Calystegia sepium, Petasites hybridus, Cruciata 
laevipes, Glechoma hederacea, Alliaria petiolata, Geranium 

robertianum, Galium aparine, Carduus crispus, przy wymaganym 
minimum 5 dla oceny FV 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Phalaris arundinacea, tworzący jednogatunkowe agregacje w 
kompleksie ze zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 

hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku Aegopodion (z 
udziałem gatunków charakterystycznych dla Convolvuletalia 
sepium (próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji mamy do 

czynienia z naturalnym kompleksem roślinności) 

Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań fitosocjologicznych. 
Jednak ze szczegółowych danych o roślinności obszaru 

(Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 1999/2000) wynika, że 
płaty ziołorośli osiągają liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 

23-26, nawet w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 

laciniata) 

                                                 
90 Postać lokalna siedliska, reprezentująca pod względem fitosocjologicznym  rząd Glechometalia hederaceae 
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Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 
Rudbeckia laciniata, Reynoutria japonica, Echinocystis lobata, 

Impatiens glandulifera (łącznie około 30%) 
Naturalność koryta rzecznego (brak 

regulacji) 
b.d. FV Odcinek naturalny 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płat wykształcony 

w obrębie łęgu wierzbowego - prześwietlenie) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się dynamicznie. 
Jednak aktualny charakter zbiorowisk ziołoroślowych 

przypomina ten znany z końca XX wieku (Żarnowiec i in. 2010, 
Dubiel, Koczur 1999/2000) 

Niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris) 

6510 

6
51

0
_

W
1

 {
F

C
8

3
} 

Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. U1 

U1 

Wydaje się, że następuje powolny spadek powierzchni siedliska 
(wskutek zarastania obrzeży przez wierzbę) 

Struktura i 
funkcje 

Struktura przestrzenna płatów siedliska b.d. FV Brak fragmentacji 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 

Rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius, wiechlina łakowa Poa 
pratensis, przytulia pospolita Galium mollugo, świerzbnica polna 

Knautia arvensis. Swoistą cechą jest udział Euphorbia 
cyparissias (gatunek sucholubny, związany z kamieńcami) 

Gatunki dominujące b.d. FV 
status dominanta osiągają gatunki charakterystyczne dla 

siedliska 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U1 
Pojedyncze osobniki gatunków wysoce inwazyjnych (Solidago 

gigantea, Rudbeckia laciniata) 

Gatunki ekspansywne roślin zielnych b.d. U1 

Pokrycie żadnego z gatunków silnie ekspansywnych (Tanacetum 
vulgare, Potentilla anserina, Potenilla reptans, Cirsium arvense, 
Rubus idaeus) nie przekracza 10% i łączne pokrycie gatunków 

ekspansywnych <50%. 

Ekspansja krzewów i podrostu drzew b.d. FV 
Łączne pokrycie nie przekracza 1 % powierzchni łąki (Salix sp. 
div., Populus alba (wprowadzony), Quercus robur, Tilia cordata) 

 
Udział dobrze zachowanych płatów 

siedliska 
 

b.d. FV 
Płaty dobrze zachowane stanowią powyżej 80% powierzchni 

wydzielenia. 

 
Wojłok (martwa materia organiczna) 

 
b.d. U1 Około 3 cm 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

 
Perspektywy zachowania raczej  siedliska dobre (łąka 

użytkowana, regularnie koszona) 
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Niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris) 

6510 

6
51

0
_

W
2

 {
81

E
8

} 

Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. U1 

U1 

Wydaje się, że następuje powolny spadek powierzchni siedliska 
(wskutek zarastania obrzeży przez wierzbę) 

Struktura i 
funkcje 

Struktura przestrzenna płatów siedliska b.d. FV Brak fragmentacji 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 

Rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius, wiechlina łąkowa Poa 
pratensis, przytulia pospolita Galium mollugo, świerzbnica polna 

Knautia arvensis. Swoistą cechą jest udział Euphorbia 
cyparissias (gatunek sucholubny, związany z kamieńcami). 
Nawiązania do ubogich muraw napiaskowych (Cerastium 

arvense, Anthoxanthum odoratum, Potentilla argentea, Luzula 
campestris) 

Gatunki dominujące b.d. FV 
Status dominanta osiągają gatunki charakterystyczne dla 

siedliska 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U1 
Pojedyncze osobniki gatunków wysoce inwazyjnych (Solidago 

gigantea, Rudbeckia laciniata) 

Gatunki ekspansywne roślin zielnych b.d. FV Brak gatunków silnie ekspansywnych  

Ekspansja krzewów i podrostu drzew b.d. FV 
Łączne pokrycie nie przekracza 1 % powierzchni łąki (Salix sp. 

div., Alnus incana, Padus avium) 

Udział dobrze zachowanych płatów 
siedliska b.d. FV 

Płaty dobrze zachowane stanowią powyżej 80% powierzchni 
wydzielenia. 

Wojłok (martwa materia organiczna) b.d. U1 Około 3 cm 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. U1 
Perspektywy zachowania niepewne (płat położony pomiędzy 

wałem a korytem rzeki) 

Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe) 

91E0 

9
1E

0_
W

1
 {

9
4B

1
} 

Powierzchnia 
siedliska 

 b.d. U1 

U2 

Tendencja spadkowa. Warunki zmieniają się na korzystniejsze 
dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV Typowe dla siedliska  
Gatunki dominujące b.d. FV Typowe dla siedliska 

Gatunki obce geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki obce w 
podszycie i runie 

b.d. U2 
Rudbeckia laciniata (facje), Solidago gogantea i S. canadensis, 

Reynoutria japonica i in, na poziomie 15% 
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Rodzime gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 
b.d. FV Nie bardzo silnie ekspansywne (Rubus caesius, Urtica dioica) 

Martwe drewno b.d. FV 
Na poziomie pomiędzy 3% a 10% zasobności drzewostanu 

(większość martwego drewna jest nanoszona z łegów 
znajdujących się powyżej stanowiska) 

Martwe drewno wielkowymiarowe b.d. FV 
Zasoby właściwe (większość martwego drewna jest nanoszona z 

łegów znajdujących się powyżej stanowiska) 

Naturalność koryta rzecznego 
(stosować tylko, jeżeli 

występowanie łęgu jest związane z 
ciekiem) 

b.d. FV 

Regulacja bez wpływu na funkcjonowanie siedliska 
przyrodniczego (występuje jednak obniżanie poziomu koryta – 
efekt funkcjonowania „kaskady rzeki Soły” powyżej obszaru, 
wskutek czego siedlisko przyrodnicze ewoluuje w kierunku 

siedliska 91F0) 
Reżim wodny (w tym rytm 
zalewów, jeśli występują) 

b.d. FV Regularne zalewy 

Wiek drzewostanu b.d. FV Pojedyncze stare wierzby białe Salix alba 
Pionowa struktura roślinności b.d. FV Zróżnicowana 

Naturalne odnowienie drzewostanu b.d. U1 Obecne, ale w większości gatunki typowe dla 91F0 (dąb, jesion) 
Zniszczenia runa i gleby związane 

z pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak  

Inne zniekształcenia b.d. U1 
Śmieci (celowo porzucone oraz naniesione przez wezbrane 

wody) 
Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie 
typowych dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, gdy 

są odpowiednie dane) 

b.d. XX Brak danych 

Perspektywy 
ochrony 

 b.d. FV 
Korzystne, jednak możliwe jest stopniowe przekształcanie się w 

fitocenozy typowe dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe) 

91E0 

9
1E

0_
W

2
 {

2
A

B
3

} 

Powierzchnia 
siedliska 

 b.d. U1 

U2 

Tendencja spadkowa. Warunki zmieniają się na korzystniejsze 
dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV Typowe dla siedliska  
Gatunki dominujące b.d. FV Typowe dla siedliska 

Gatunki obce geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki obce w 
podszycie i runie 

b.d. U2 
Rudbeckia laciniata (facje), Solidago gogantea i S. canadensis, 

Reynoutria japonica i in, na poziomie 15% 
Rodzime gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 
b.d. FV Nie bardzo silnie ekspansywne (Rubus caesius, Urtica dioica) 
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Martwe drewno b.d. FV 
Na poziomie pomiędzy 3% a 10% zasobności drzewostanu 

(większość martwego drewna jest nanoszona z łegów 
znajdujących się powyżej stanowiska) 

Martwe drewno wielkowymiarowe b.d. FV 
Zasoby właściwe (większość martwego drewna jest nanoszona z 

łegów znajdujących się powyżej stanowiska) 

Naturalność koryta rzecznego 
(stosować tylko, jeżeli 

występowanie łęgu jest związane z 
ciekiem) 

b.d. FV 

Regulacja bez wpływu na funkcjonowanie siedliska 
przyrodniczego (występuje jednak obniżanie poziomu koryta – 
efekt funkcjonowania „kaskady rzeki Soły” powyżej obszaru, 
wskutek czego siedlisko przyrodnicze ewoluuje w kierunku 

siedliska 91F0) 
Reżim wodny (w tym rytm 
zalewów, jeśli występują) 

b.d. FV Regularne zalewy 

Wiek drzewostanu b.d. FV Pojedyncze stare wierzby białe Salix alba 
Pionowa struktura roślinności b.d. FV Zróżnicowana 

Naturalne odnowienie drzewostanu b.d. U1 Obecne, ale w większości gatunki typowe dla 91F0 (dąb, jesion) 
Zniszczenia runa i gleby związane 

z pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak  

Inne zniekształcenia b.d. U1 
Śmieci (celowo porzucone oraz naniesione przez wezbrane 

wody) 
Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie 
typowych dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, gdy 

są odpowiednie dane) 

b.d. XX Brak danych 

Perspektywy 
ochrony 

 b.d. FV 
Korzystne, jednak możliwe jest stopniowe przekształcanie się w 

fitocenozy typowe dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe) 

91E0 

9
1E

0_
W

3
 {

C
7

A
B

} 

Powierzchnia 
siedliska 

 b.d. U1 

U2 

Tendencja spadkowa. Warunki zmieniają się na korzystniejsze 
dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV Typowe dla siedliska  
Gatunki dominujące b.d. FV Typowe dla siedliska 

Gatunki obce geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki obce w 
podszycie i runie 

b.d. U2 
Rudbeckia laciniata (facje), Solidago gogantea i S. canadensis, 

Reynoutria japonica i in, na poziomie 15% 
Rodzime gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 
b.d. FV Nie bardzo silnie ekspansywne (Rubus caesius, Urtica dioica) 

Martwe drewno b.d. FV 
Na poziomie pomiędzy 3% a 10% zasobności drzewostanu 

(większość martwego drewna jest nanoszona z łegów 
znajdujących się powyżej stanowiska) 
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Martwe drewno wielkowymiarowe b.d. FV 
Zasoby właściwe (większość martwego drewna jest nanoszona z 

łegów znajdujących się powyżej stanowiska) 

Naturalność koryta rzecznego 
(stosować tylko, jeżeli 

występowanie łęgu jest związane z 
ciekiem) 

b.d. FV 

Regulacja bez wpływu na funkcjonowanie siedliska 
przyrodniczego (występuje jednak obniżanie poziomu koryta – 
efekt funkcjonowania „kaskady rzeki Soły” powyżej obszaru, 
wskutek czego siedlisko przyrodnicze ewoluuje w kierunku 

siedliska 91F0) 
Reżim wodny (w tym rytm 
zalewów, jeśli występują) 

b.d. FV Regularne zalewy 

Wiek drzewostanu b.d. FV Pojedyncze stare wierzby białe Salix alba 
Pionowa struktura roślinności b.d. FV Zróżnicowana 

Naturalne odnowienie drzewostanu b.d. U1 Obecne, ale w większości gatunki typowe dla 91F0 (dąb, jesion) 
Zniszczenia runa i gleby związane 

z pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak  

Inne zniekształcenia b.d. U1 
Śmieci (celowo porzucone oraz naniesione przez wezbrane 

wody) 
Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie 
typowych dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, gdy 

są odpowiednie dane) 

b.d. XX Brak danych 

Perspektywy 
ochrony 

 b.d. FV 
Korzystne, jednak możliwe jest stopniowe przekształcanie się w 

fitocenozy typowe dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe) 

91E0 

9
1E

0_
W

4
 {

7
B
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Powierzchnia 
siedliska 

 b.d. U1 

U2 

Tendencja spadkowa. Warunki zmieniają się na korzystniejsze 
dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV Typowe dla siedliska  
Gatunki dominujące b.d. FV Typowe dla siedliska 

Gatunki obce geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki obce w 
podszycie i runie 

b.d. U2 
Rudbeckia laciniata (facje), Solidago gogantea i S. canadensis, 

Reynoutria japonica i in, na poziomie 15% 
Rodzime gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 
b.d. FV Nie bardzo silnie ekspansywne (Rubus caesius, Urtica dioica) 

Martwe drewno b.d. FV 
Na poziomie pomiędzy 3% a 10% zasobności drzewostanu 

(większość martwego drewna jest nanoszona z łegów 
znajdujących się powyżej stanowiska) 

Martwe drewno wielkowymiarowe b.d. FV 
Zasoby właściwe (większość martwego drewna jest nanoszona z 

łegów znajdujących się powyżej stanowiska) 
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Naturalność koryta rzecznego 
(stosować tylko, jeżeli 

występowanie łęgu jest związane z 
ciekiem) 

b.d. FV 

Regulacja bez wpływu na funkcjonowanie siedliska 
przyrodniczego (występuje jednak obniżanie poziomu koryta – 
efekt funkcjonowania „kaskady rzeki Soły” powyżej obszaru, 
wskutek czego siedlisko przyrodnicze ewoluuje w kierunku 

siedliska 91F0) 
Reżim wodny (w tym rytm 
zalewów, jeśli występują) 

b.d. FV Regularne zalewy 

Wiek drzewostanu b.d. FV Pojedyncze stare wierzby białe Salix alba 
Pionowa struktura roślinności b.d. FV Zróżnicowana 

Naturalne odnowienie drzewostanu b.d. U1 Obecne, ale w większości gatunki typowe dla 91F0 (dąb, jesion) 
Zniszczenia runa i gleby związane 

z pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak  

Inne zniekształcenia b.d. U1 
Śmieci (celowo porzucone oraz naniesione przez wezbrane 

wody) 
Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie 
typowych dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, gdy 

są odpowiednie dane) 

b.d. XX Brak danych 

Perspektywy 
ochrony 

 b.d. FV 
Korzystne, jednak możliwe jest stopniowe przekształcanie się w 

fitocenozy typowe dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe) 

91E0 

9
1E

0_
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Powierzchnia 
siedliska 

 b.d. U1 

U2 

Tendencja spadkowa. Warunki zmieniają się na korzystniejsze 
dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV Typowe dla siedliska  
Gatunki dominujące b.d. FV Typowe dla siedliska 

Gatunki obce geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki obce w 
podszycie i runie 

b.d. U2 
Rudbeckia laciniata (facje), Solidago gogantea i S. canadensis, 

Reynoutria japonica i in, na poziomie 15% 
Rodzime gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 
b.d. FV Nie bardzo silnie ekspansywne (Rubus caesius, Urtica dioica) 

Martwe drewno b.d. FV 
Na poziomie pomiędzy 3% a 10% zasobności drzewostanu 

(większość martwego drewna jest nanoszona z łegów 
znajdujących się powyżej stanowiska) 

Martwe drewno wielkowymiarowe b.d. FV 
Zasoby właściwe (większość martwego drewna jest nanoszona z 

łegów znajdujących się powyżej stanowiska) 
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Naturalność koryta rzecznego 
(stosować tylko, jeżeli 

występowanie łęgu jest związane z 
ciekiem) 

b.d. FV 

Regulacja bez wpływu na funkcjonowanie siedliska 
przyrodniczego (występuje jednak obniżanie poziomu koryta – 
efekt funkcjonowania „kaskady rzeki Soły” powyżej obszaru, 
wskutek czego siedlisko przyrodnicze ewoluuje w kierunku 

siedliska 91F0) 
Reżim wodny (w tym rytm 
zalewów, jeśli występują) 

b.d. FV Regularne zalewy 

Wiek drzewostanu b.d. FV Pojedyncze stare wierzby białe Salix alba 
Pionowa struktura roślinności b.d. FV Zróżnicowana 

Naturalne odnowienie drzewostanu b.d. U1 Obecne, ale w większości gatunki typowe dla 91F0 (dąb, jesion) 
Zniszczenia runa i gleby związane 

z pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak  

Inne zniekształcenia b.d. U1 
Śmieci (celowo porzucone oraz naniesione przez wezbrane 

wody) 
Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie 
typowych dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, gdy 

są odpowiednie dane) 

b.d. XX Brak danych 

Perspektywy 
ochrony 

 b.d. FV 
Korzystne, jednak możliwe jest stopniowe przekształcanie się w 

fitocenozy typowe dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe) 

91E0 

9
1E

0_
W

6
 {

3
95

9
} 

Powierzchnia 
siedliska 

 b.d. U1 

U2 

Tendencja spadkowa. Warunki zmieniają się na korzystniejsze 
dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV Typowe dla siedliska  
Gatunki dominujące b.d. FV Typowe dla siedliska 

Gatunki obce geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki obce w 
podszycie i runie 

b.d. U2 
Rudbeckia laciniata (facje), Solidago gogantea i S. canadensis, 

Reynoutria japonica i in, na poziomie 15% 
Rodzime gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 
b.d. FV Nie bardzo silnie ekspansywne (Rubus caesius, Urtica dioica) 

Martwe drewno b.d. FV 
Na poziomie pomiędzy 3% a 10% zasobności drzewostanu 

(większość martwego drewna jest nanoszona z łegów 
znajdujących się powyżej stanowiska) 

Martwe drewno wielkowymiarowe b.d. FV 
Zasoby właściwe (większość martwego drewna jest nanoszona z 

łegów znajdujących się powyżej stanowiska) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Naturalność koryta rzecznego 
(stosować tylko, jeżeli 

występowanie łęgu jest związane z 
ciekiem) 

b.d. FV 

Regulacja bez wpływu na funkcjonowanie siedliska 
przyrodniczego (występuje jednak obniżanie poziomu koryta – 
efekt funkcjonowania „kaskady rzeki Soły” powyżej obszaru, 
wskutek czego siedlisko przyrodnicze ewoluuje w kierunku 

siedliska 91F0) 
Reżim wodny (w tym rytm 
zalewów, jeśli występują) 

b.d. FV Regularne zalewy 

Wiek drzewostanu b.d. FV Pojedyncze stare wierzby białe Salix alba 
Pionowa struktura roślinności b.d. FV Zróżnicowana 

Naturalne odnowienie drzewostanu b.d. U1 Obecne, ale w większości gatunki typowe dla 91F0 (dąb, jesion) 
Zniszczenia runa i gleby związane 

z pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak  

Inne zniekształcenia b.d. U1 
Śmieci (celowo porzucone oraz naniesione przez wezbrane 

wody) 
Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie 
typowych dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, gdy 

są odpowiednie dane) 

b.d. XX Brak danych 

Perspektywy 
ochrony 

 b.d. FV 
Korzystne, jednak możliwe jest stopniowe przekształcanie się w 

fitocenozy typowe dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe) 

91E0 

9
1E

0_
W

7
 {

5
A

35
} 

Powierzchnia 
siedliska 

 b.d. U1 

U2 

Tendencja spadkowa. Warunki zmieniają się na korzystniejsze 
dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV Typowe dla siedliska  
Gatunki dominujące b.d. FV Typowe dla siedliska 

Gatunki obce geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki obce w 
podszycie i runie 

b.d. U2 
Rudbeckia laciniata (facje), Solidago gogantea i S. canadensis, 

Reynoutria japonica i in, na poziomie 15% 
Rodzime gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 
b.d. FV Nie bardzo silnie ekspansywne (Rubus caesius, Urtica dioica) 

Martwe drewno b.d. FV 
Na poziomie pomiędzy 3% a 10% zasobności drzewostanu 

(większość martwego drewna jest nanoszona z łegów 
znajdujących się powyżej stanowiska) 

Martwe drewno wielkowymiarowe b.d. FV 
Zasoby właściwe (większość martwego drewna jest nanoszona z 

łegów znajdujących się powyżej stanowiska) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Naturalność koryta rzecznego 
(stosować tylko, jeżeli 

występowanie łęgu jest związane z 
ciekiem) 

b.d. FV 

Regulacja bez wpływu na funkcjonowanie siedliska 
przyrodniczego (występuje jednak obniżanie poziomu koryta – 
efekt funkcjonowania „kaskady rzeki Soły” powyżej obszaru, 
wskutek czego siedlisko przyrodnicze ewoluuje w kierunku 

siedliska 91F0) 
Reżim wodny (w tym rytm 
zalewów, jeśli występują) 

b.d. FV Regularne zalewy 

Wiek drzewostanu b.d. FV Pojedyncze stare wierzby białe Salix alba 
Pionowa struktura roślinności b.d. FV Zróżnicowana 

Naturalne odnowienie drzewostanu b.d. U1 Obecne, ale w większości gatunki typowe dla 91F0 (dąb, jesion) 
Zniszczenia runa i gleby związane 

z pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak  

Inne zniekształcenia b.d. U1 
Śmieci (celowo porzucone oraz naniesione przez wezbrane 

wody) 
Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie 
typowych dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, gdy 

są odpowiednie dane) 

b.d. XX Brak danych 

Perspektywy 
ochrony 

 b.d. FV 
Korzystne, jednak możliwe jest stopniowe przekształcanie się w 

fitocenozy typowe dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe) 

91E0 

9
1E

0_
W

8
 {

2
10

2
} 

Powierzchnia 
siedliska 

 b.d. U1 

U2 

Tendencja spadkowa. Warunki zmieniają się na korzystniejsze 
dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV Typowe dla siedliska  
Gatunki dominujące b.d. FV Typowe dla siedliska 

Gatunki obce geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki obce w 
podszycie i runie 

b.d. U2 
Rudbeckia laciniata (facje), Solidago gogantea i S. canadensis, 

Reynoutria japonica i in, na poziomie 15% 
Rodzime gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 
b.d. FV Nie bardzo silnie ekspansywne (Rubus caesius, Urtica dioica) 

Martwe drewno b.d. FV 
Na poziomie pomiędzy 3% a 10% zasobności drzewostanu 

(większość martwego drewna jest nanoszona z łegów 
znajdujących się powyżej stanowiska) 

Martwe drewno wielkowymiarowe b.d. FV 
Zasoby właściwe (większość martwego drewna jest nanoszona z 

łegów znajdujących się powyżej stanowiska) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Naturalność koryta rzecznego 
(stosować tylko, jeżeli 

występowanie łęgu jest związane z 
ciekiem) 

b.d. FV 

Regulacja bez wpływu na funkcjonowanie siedliska 
przyrodniczego (występuje jednak obniżanie poziomu koryta – 
efekt funkcjonowania „kaskady rzeki Soły” powyżej obszaru, 
wskutek czego siedlisko przyrodnicze ewoluuje w kierunku 

siedliska 91F0) 
Reżim wodny (w tym rytm 
zalewów, jeśli występują) 

b.d. FV Regularne zalewy 

Wiek drzewostanu b.d. FV Pojedyncze stare wierzby białe Salix alba 
Pionowa struktura roślinności b.d. FV Zróżnicowana 

Naturalne odnowienie drzewostanu b.d. U1 Obecne, ale w większości gatunki typowe dla 91F0 (dąb, jesion) 
Zniszczenia runa i gleby związane 

z pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak  

Inne zniekształcenia b.d. U1 
Śmieci (celowo porzucone oraz naniesione przez wezbrane 

wody) 
Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie 
typowych dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, gdy 

są odpowiednie dane) 

b.d. XX Brak danych 

Perspektywy 
ochrony 

 b.d. FV 
Korzystne, jednak możliwe jest stopniowe przekształcanie się w 

fitocenozy typowe dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe) 

91E0 

9
1E

0_
W

9
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A
8

} 

Powierzchnia 
siedliska 

 b.d. U1 

U2 

Tendencja spadkowa. Warunki zmieniają się na korzystniejsze 
dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV Typowe dla siedliska  
Gatunki dominujące b.d. FV Typowe dla siedliska 

Gatunki obce geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki obce w 
podszycie i runie 

b.d. U2 
Rudbeckia laciniata (facje), Solidago gogantea i S. canadensis, 

Reynoutria japonica i in, na poziomie 15% 
Rodzime gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 
b.d. FV Nie bardzo silnie ekspansywne (Rubus caesius, Urtica dioica) 

Martwe drewno b.d. FV 
Na poziomie pomiędzy 3% a 10% zasobności drzewostanu 

(większość martwego drewna jest nanoszona z łegów 
znajdujących się powyżej stanowiska) 

Martwe drewno wielkowymiarowe b.d. FV 
Zasoby właściwe (większość martwego drewna jest nanoszona z 

łegów znajdujących się powyżej stanowiska) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Naturalność koryta rzecznego 
(stosować tylko, jeżeli 

występowanie łęgu jest związane z 
ciekiem) 

b.d. FV 

Regulacja bez wpływu na funkcjonowanie siedliska 
przyrodniczego (występuje jednak obniżanie poziomu koryta – 
efekt funkcjonowania „kaskady rzeki Soły” powyżej obszaru, 
wskutek czego siedlisko przyrodnicze ewoluuje w kierunku 

siedliska 91F0) 
Reżim wodny (w tym rytm 
zalewów, jeśli występują) 

b.d. FV Regularne zalewy 

Wiek drzewostanu b.d. FV Pojedyncze stare wierzby białe Salix alba 
Pionowa struktura roślinności b.d. FV Zróżnicowana 

Naturalne odnowienie drzewostanu b.d. U1 Obecne, ale w większości gatunki typowe dla 91F0 (dąb, jesion) 
Zniszczenia runa i gleby związane 

z pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak  

Inne zniekształcenia b.d. U1 
Śmieci (celowo porzucone oraz naniesione przez wezbrane 

wody) 
Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie 
typowych dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, gdy 

są odpowiednie dane) 

b.d. XX Brak danych 

Perspektywy 
ochrony 

 b.d. FV 
Korzystne, jednak możliwe jest stopniowe przekształcanie się w 

fitocenozy typowe dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe) 

91E0 

9
1E

0_
W

1
0 

{E
C

11
} 

Powierzchnia 
siedliska 

 b.d. U1 

U2 

Tendencja spadkowa. Warunki zmieniają się na korzystniejsze 
dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV Typowe dla siedliska  
Gatunki dominujące b.d. FV Typowe dla siedliska 

Gatunki obce geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki obce w 
podszycie i runie 

b.d. U2 
Rudbeckia laciniata (facje), Solidago gogantea i S. canadensis, 

Reynoutria japonica i in, na poziomie 15% 
Rodzime gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 
b.d. FV Nie bardzo silnie ekspansywne (Rubus caesius, Urtica dioica) 

Martwe drewno b.d. FV 
Na poziomie pomiędzy 3% a 10% zasobności drzewostanu 

(większość martwego drewna jest nanoszona z łegów 
znajdujących się powyżej stanowiska) 

Martwe drewno wielkowymiarowe b.d. FV 
Zasoby właściwe (większość martwego drewna jest nanoszona z 

łegów znajdujących się powyżej stanowiska) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Naturalność koryta rzecznego 
(stosować tylko, jeżeli 

występowanie łęgu jest związane z 
ciekiem) 

b.d. FV 

Regulacja bez wpływu na funkcjonowanie siedliska 
przyrodniczego (występuje jednak obniżanie poziomu koryta – 
efekt funkcjonowania „kaskady rzeki Soły” powyżej obszaru, 
wskutek czego siedlisko przyrodnicze ewoluuje w kierunku 

siedliska 91F0) 
Reżim wodny (w tym rytm 
zalewów, jeśli występują) 

b.d. FV Regularne zalewy 

Wiek drzewostanu b.d. FV Pojedyncze stare wierzby białe Salix alba 
Pionowa struktura roślinności b.d. FV Zróżnicowana 

Naturalne odnowienie drzewostanu b.d. U1 Obecne, ale w większości gatunki typowe dla 91F0 (dąb, jesion) 
Zniszczenia runa i gleby związane 

z pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak  

Inne zniekształcenia b.d. U1 
Śmieci (celowo porzucone oraz naniesione przez wezbrane 

wody) 
Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie 
typowych dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, gdy 

są odpowiednie dane) 

b.d. XX Brak danych 

Perspektywy 
ochrony 

 b.d. FV 
Korzystne, jednak możliwe jest stopniowe przekształcanie się w 

fitocenozy typowe dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe) 

91E0 

9
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0_
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Powierzchnia 
siedliska 

 b.d. U1 

U2 

Tendencja spadkowa. Warunki zmieniają się na korzystniejsze 
dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV Typowe dla siedliska  
Gatunki dominujące b.d. FV Typowe dla siedliska 

Gatunki obce geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki obce w 
podszycie i runie 

b.d. U2 
Rudbeckia laciniata (facje), Solidago gogantea i S. canadensis, 

Reynoutria japonica i in, na poziomie 15% 
Rodzime gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 
b.d. FV Nie bardzo silnie ekspansywne (Rubus caesius, Urtica dioica) 

Martwe drewno b.d. FV 
Na poziomie pomiędzy 3% a 10% zasobności drzewostanu 

(większość martwego drewna jest nanoszona z łegów 
znajdujących się powyżej stanowiska) 

Martwe drewno wielkowymiarowe b.d. FV 
Zasoby właściwe (większość martwego drewna jest nanoszona z 

łegów znajdujących się powyżej stanowiska) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Naturalność koryta rzecznego 
(stosować tylko, jeżeli 

występowanie łęgu jest związane z 
ciekiem) 

b.d. FV 

Regulacja bez wpływu na funkcjonowanie siedliska 
przyrodniczego (występuje jednak obniżanie poziomu koryta – 
efekt funkcjonowania „kaskady rzeki Soły” powyżej obszaru, 
wskutek czego siedlisko przyrodnicze ewoluuje w kierunku 

siedliska 91F0) 
Reżim wodny (w tym rytm 
zalewów, jeśli występują) 

b.d. FV Regularne zalewy 

Wiek drzewostanu b.d. FV Pojedyncze stare wierzby białe Salix alba 
Pionowa struktura roślinności b.d. FV Zróżnicowana 

Naturalne odnowienie drzewostanu b.d. U1 Obecne, ale w większości gatunki typowe dla 91F0 (dąb, jesion) 
Zniszczenia runa i gleby związane 

z pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak  

Inne zniekształcenia b.d. U1 
Śmieci (celowo porzucone oraz naniesione przez wezbrane 

wody) 
Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie 
typowych dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, gdy 

są odpowiednie dane) 

b.d. XX Brak danych 

Perspektywy 
ochrony 

 b.d. FV 
Korzystne, jednak możliwe jest stopniowe przekształcanie się w 

fitocenozy typowe dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe) 

91E0 

9
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Powierzchnia 
siedliska 

 b.d. U1 

U2 

Tendencja spadkowa. Warunki zmieniają się na korzystniejsze 
dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV Typowe dla siedliska  
Gatunki dominujące b.d. FV Typowe dla siedliska 

Gatunki obce geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki obce w 
podszycie i runie 

b.d. U2 
Rudbeckia laciniata (facje), Solidago gogantea i S. canadensis, 

Reynoutria japonica i in, na poziomie 15% 
Rodzime gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 
b.d. FV Nie bardzo silnie ekspansywne (Rubus caesius, Urtica dioica) 

Martwe drewno b.d. FV 
Na poziomie pomiędzy 3% a 10% zasobności drzewostanu 

(większość martwego drewna jest nanoszona z łegów 
znajdujących się powyżej stanowiska) 

Martwe drewno wielkowymiarowe b.d. FV 
Zasoby właściwe (większość martwego drewna jest nanoszona z 

łegów znajdujących się powyżej stanowiska) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Naturalność koryta rzecznego 
(stosować tylko, jeżeli 

występowanie łęgu jest związane z 
ciekiem) 

b.d. FV 

Regulacja bez wpływu na funkcjonowanie siedliska 
przyrodniczego (występuje jednak obniżanie poziomu koryta – 
efekt funkcjonowania „kaskady rzeki Soły” powyżej obszaru, 
wskutek czego siedlisko przyrodnicze ewoluuje w kierunku 

siedliska 91F0) 
Reżim wodny (w tym rytm 
zalewów, jeśli występują) 

b.d. FV Regularne zalewy 

Wiek drzewostanu b.d. FV Pojedyncze stare wierzby białe Salix alba 
Pionowa struktura roślinności b.d. FV Zróżnicowana 

Naturalne odnowienie drzewostanu b.d. U1 Obecne, ale w większości gatunki typowe dla 91F0 (dąb, jesion) 
Zniszczenia runa i gleby związane 

z pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak  

Inne zniekształcenia b.d. U1 
Śmieci (celowo porzucone oraz naniesione przez wezbrane 

wody) 
Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie 
typowych dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, gdy 

są odpowiednie dane) 

b.d. XX Brak danych 

Perspektywy 
ochrony 

 b.d. FV 
Korzystne, jednak możliwe jest stopniowe przekształcanie się w 

fitocenozy typowe dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe) 
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Powierzchnia 
siedliska 

 b.d. U1 

U2 

Tendencja spadkowa. Warunki zmieniają się na korzystniejsze 
dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV Typowe dla siedliska  
Gatunki dominujące b.d. FV Typowe dla siedliska 

Gatunki obce geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki obce w 
podszycie i runie 

b.d. U2 
Rudbeckia laciniata (facje), Solidago gogantea i S. canadensis, 

Reynoutria japonica i in, na poziomie 15% 
Rodzime gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 
b.d. FV Nie bardzo silnie ekspansywne (Rubus caesius, Urtica dioica) 

Martwe drewno b.d. FV 
Na poziomie pomiędzy 3% a 10% zasobności drzewostanu 

(większość martwego drewna jest nanoszona z łegów 
znajdujących się powyżej stanowiska) 

Martwe drewno wielkowymiarowe b.d. FV 
Zasoby właściwe (większość martwego drewna jest nanoszona z 

łegów znajdujących się powyżej stanowiska) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Naturalność koryta rzecznego 
(stosować tylko, jeżeli 

występowanie łęgu jest związane z 
ciekiem) 

b.d. FV 

Regulacja bez wpływu na funkcjonowanie siedliska 
przyrodniczego (występuje jednak obniżanie poziomu koryta – 
efekt funkcjonowania „kaskady rzeki Soły” powyżej obszaru, 
wskutek czego siedlisko przyrodnicze ewoluuje w kierunku 

siedliska 91F0) 
Reżim wodny (w tym rytm 
zalewów, jeśli występują) 

b.d. FV Regularne zalewy 

Wiek drzewostanu b.d. FV Pojedyncze stare wierzby białe Salix alba 
Pionowa struktura roślinności b.d. FV Zróżnicowana 

Naturalne odnowienie drzewostanu b.d. U1 Obecne, ale w większości gatunki typowe dla 91F0 (dąb, jesion) 
Zniszczenia runa i gleby związane 

z pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak  

Inne zniekształcenia b.d. U1 
Śmieci (celowo porzucone oraz naniesione przez wezbrane 

wody) 
Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie 
typowych dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, gdy 

są odpowiednie dane) 

b.d. XX Brak danych 

Perspektywy 
ochrony 

 b.d. FV 
Korzystne, jednak możliwe jest stopniowe przekształcanie się w 

fitocenozy typowe dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe) 
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Powierzchnia 
siedliska 

 b.d. U1 

U2 

Tendencja spadkowa. Warunki zmieniają się na korzystniejsze 
dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV Typowe dla siedliska  
Gatunki dominujące b.d. FV Typowe dla siedliska 

Gatunki obce geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki obce w 
podszycie i runie 

b.d. U2 
Rudbeckia laciniata (facje), Solidago gogantea i S. canadensis, 

Reynoutria japonica i in, na poziomie 15% 
Rodzime gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 
b.d. FV Nie bardzo silnie ekspansywne (Rubus caesius, Urtica dioica) 

Martwe drewno b.d. FV 
Na poziomie pomiędzy 3% a 10% zasobności drzewostanu 

(większość martwego drewna jest nanoszona z łegów 
znajdujących się powyżej stanowiska) 

Martwe drewno wielkowymiarowe b.d. FV 
Zasoby właściwe (większość martwego drewna jest nanoszona z 

łegów znajdujących się powyżej stanowiska) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Naturalność koryta rzecznego 
(stosować tylko, jeżeli 

występowanie łęgu jest związane z 
ciekiem) 

b.d. FV 

Regulacja bez wpływu na funkcjonowanie siedliska 
przyrodniczego (występuje jednak obniżanie poziomu koryta – 
efekt funkcjonowania „kaskady rzeki Soły” powyżej obszaru, 
wskutek czego siedlisko przyrodnicze ewoluuje w kierunku 

siedliska 91F0) 
Reżim wodny (w tym rytm 
zalewów, jeśli występują) 

b.d. FV Regularne zalewy 

Wiek drzewostanu b.d. FV Pojedyncze stare wierzby białe Salix alba 
Pionowa struktura roślinności b.d. FV Zróżnicowana 

Naturalne odnowienie drzewostanu b.d. U1 Obecne, ale w większości gatunki typowe dla 91F0 (dąb, jesion) 
Zniszczenia runa i gleby związane 

z pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak  

Inne zniekształcenia b.d. U1 
Śmieci (celowo porzucone oraz naniesione przez wezbrane 

wody) 
Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie 
typowych dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, gdy 

są odpowiednie dane) 

b.d. XX Brak danych 

Perspektywy 
ochrony 

 b.d. FV 
Korzystne, jednak możliwe jest stopniowe przekształcanie się w 

fitocenozy typowe dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe) 
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Powierzchnia 
siedliska 

 b.d. U1 

U2 

Tendencja spadkowa. Warunki zmieniają się na korzystniejsze 
dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV Typowe dla siedliska  
Gatunki dominujące b.d. FV Typowe dla siedliska 

Gatunki obce geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki obce w 
podszycie i runie 

b.d. U2 
Rudbeckia laciniata (facje), Solidago gogantea i S. canadensis, 

Reynoutria japonica i in, na poziomie 15% 
Rodzime gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 
b.d. FV Nie bardzo silnie ekspansywne (Rubus caesius, Urtica dioica) 

Martwe drewno b.d. FV 
Na poziomie pomiędzy 3% a 10% zasobności drzewostanu 

(większość martwego drewna jest nanoszona z łegów 
znajdujących się powyżej stanowiska) 

Martwe drewno wielkowymiarowe b.d. FV 
Zasoby właściwe (większość martwego drewna jest nanoszona z 

łegów znajdujących się powyżej stanowiska) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Naturalność koryta rzecznego 
(stosować tylko, jeżeli 

występowanie łęgu jest związane z 
ciekiem) 

b.d. FV 

Regulacja bez wpływu na funkcjonowanie siedliska 
przyrodniczego (występuje jednak obniżanie poziomu koryta – 
efekt funkcjonowania „kaskady rzeki Soły” powyżej obszaru, 
wskutek czego siedlisko przyrodnicze ewoluuje w kierunku 

siedliska 91F0) 
Reżim wodny (w tym rytm 
zalewów, jeśli występują) 

b.d. FV Regularne zalewy 

Wiek drzewostanu b.d. FV Pojedyncze stare wierzby białe Salix alba 
Pionowa struktura roślinności b.d. FV Zróżnicowana 

Naturalne odnowienie drzewostanu b.d. U1 Obecne, ale w większości gatunki typowe dla 91F0 (dąb, jesion) 
Zniszczenia runa i gleby związane 

z pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak  

Inne zniekształcenia b.d. U1 
Śmieci (celowo porzucone oraz naniesione przez wezbrane 

wody) 
Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie 
typowych dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, gdy 

są odpowiednie dane) 

b.d. XX Brak danych 

Perspektywy 
ochrony 

 b.d. FV 
Korzystne, jednak możliwe jest stopniowe przekształcanie się w 

fitocenozy typowe dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe) 
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Powierzchnia 
siedliska 

 b.d. U1 

U2 

Tendencja spadkowa. Warunki zmieniają się na korzystniejsze 
dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV Typowe dla siedliska  
Gatunki dominujące b.d. FV Typowe dla siedliska 

Gatunki obce geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki obce w 
podszycie i runie 

b.d. U2 
Rudbeckia laciniata (facje), Solidago gogantea i S. canadensis, 

Reynoutria japonica i in, na poziomie 15% 
Rodzime gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 
b.d. FV Nie bardzo silnie ekspansywne (Rubus caesius, Urtica dioica) 

Martwe drewno b.d. FV 
Na poziomie pomiędzy 3% a 10% zasobności drzewostanu 

(większość martwego drewna jest nanoszona z łegów 
znajdujących się powyżej stanowiska) 

Martwe drewno wielkowymiarowe b.d. FV 
Zasoby właściwe (większość martwego drewna jest nanoszona z 

łegów znajdujących się powyżej stanowiska) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Naturalność koryta rzecznego 
(stosować tylko, jeżeli 

występowanie łęgu jest związane z 
ciekiem) 

b.d. FV 

Regulacja bez wpływu na funkcjonowanie siedliska 
przyrodniczego (występuje jednak obniżanie poziomu koryta – 
efekt funkcjonowania „kaskady rzeki Soły” powyżej obszaru, 
wskutek czego siedlisko przyrodnicze ewoluuje w kierunku 

siedliska 91F0) 
Reżim wodny (w tym rytm 
zalewów, jeśli występują) 

b.d. FV Regularne zalewy 

Wiek drzewostanu b.d. FV Pojedyncze stare wierzby białe Salix alba 
Pionowa struktura roślinności b.d. FV Zróżnicowana 

Naturalne odnowienie drzewostanu b.d. U1 Obecne, ale w większości gatunki typowe dla 91F0 (dąb, jesion) 
Zniszczenia runa i gleby związane 

z pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak  

Inne zniekształcenia b.d. U1 
Śmieci (celowo porzucone oraz naniesione przez wezbrane 

wody) 
Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie 
typowych dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, gdy 

są odpowiednie dane) 

b.d. XX Brak danych 

Perspektywy 
ochrony 

 b.d. FV 
Korzystne, jednak możliwe jest stopniowe przekształcanie się w 

fitocenozy typowe dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe) 
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siedliska 

 b.d. U1 

U2 

Tendencja spadkowa. Warunki zmieniają się na korzystniejsze 
dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV Typowe dla siedliska  
Gatunki dominujące b.d. FV Typowe dla siedliska 

Gatunki obce geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki obce w 
podszycie i runie 

b.d. U2 
Rudbeckia laciniata (facje), Solidago gogantea i S. canadensis, 

Reynoutria japonica i in, na poziomie 15% 
Rodzime gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 
b.d. FV Nie bardzo silnie ekspansywne (Rubus caesius, Urtica dioica) 

Martwe drewno b.d. FV 
Na poziomie pomiędzy 3% a 10% zasobności drzewostanu 

(większość martwego drewna jest nanoszona z łegów 
znajdujących się powyżej stanowiska) 

Martwe drewno wielkowymiarowe b.d. FV 
Zasoby właściwe (większość martwego drewna jest nanoszona z 

łegów znajdujących się powyżej stanowiska) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Naturalność koryta rzecznego 
(stosować tylko, jeżeli 

występowanie łęgu jest związane z 
ciekiem) 

b.d. FV 

Regulacja bez wpływu na funkcjonowanie siedliska 
przyrodniczego (występuje jednak obniżanie poziomu koryta – 
efekt funkcjonowania „kaskady rzeki Soły” powyżej obszaru, 
wskutek czego siedlisko przyrodnicze ewoluuje w kierunku 

siedliska 91F0) 
Reżim wodny (w tym rytm 
zalewów, jeśli występują) 

b.d. FV Regularne zalewy 

Wiek drzewostanu b.d. FV Pojedyncze stare wierzby białe Salix alba 
Pionowa struktura roślinności b.d. FV Zróżnicowana 

Naturalne odnowienie drzewostanu b.d. U1 Obecne, ale w większości gatunki typowe dla 91F0 (dąb, jesion) 
Zniszczenia runa i gleby związane 

z pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak  

Inne zniekształcenia b.d. U1 
Śmieci (celowo porzucone oraz naniesione przez wezbrane 

wody) 
Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie 
typowych dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, gdy 

są odpowiednie dane) 

b.d. XX Brak danych 

Perspektywy 
ochrony 

 b.d. FV 
Korzystne, jednak możliwe jest stopniowe przekształcanie się w 

fitocenozy typowe dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe) 
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Powierzchnia 
siedliska 

 b.d. U1 

U2 

Tendencja spadkowa. Warunki zmieniają się na korzystniejsze 
dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV Typowe dla siedliska  
Gatunki dominujące b.d. FV Typowe dla siedliska 

Gatunki obce geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki obce w 
podszycie i runie 

b.d. U2 
Rudbeckia laciniata (facje), Solidago gogantea i S. canadensis, 

Reynoutria japonica i in, na poziomie 15% 
Rodzime gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 
b.d. FV Nie bardzo silnie ekspansywne (Rubus caesius, Urtica dioica) 

Martwe drewno b.d. FV 
Na poziomie pomiędzy 3% a 10% zasobności drzewostanu 

(większość martwego drewna jest nanoszona z łegów 
znajdujących się powyżej stanowiska) 

Martwe drewno wielkowymiarowe b.d. FV 
Zasoby właściwe (większość martwego drewna jest nanoszona z 

łegów znajdujących się powyżej stanowiska) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Naturalność koryta rzecznego 
(stosować tylko, jeżeli 

występowanie łęgu jest związane z 
ciekiem) 

b.d. FV 

Regulacja bez wpływu na funkcjonowanie siedliska 
przyrodniczego (występuje jednak obniżanie poziomu koryta – 
efekt funkcjonowania „kaskady rzeki Soły” powyżej obszaru, 
wskutek czego siedlisko przyrodnicze ewoluuje w kierunku 

siedliska 91F0) 
Reżim wodny (w tym rytm 
zalewów, jeśli występują) 

b.d. FV Regularne zalewy 

Wiek drzewostanu b.d. FV Pojedyncze stare wierzby białe Salix alba 
Pionowa struktura roślinności b.d. FV Zróżnicowana 

Naturalne odnowienie drzewostanu b.d. U1 Obecne, ale w większości gatunki typowe dla 91F0 (dąb, jesion) 
Zniszczenia runa i gleby związane 

z pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak  

Inne zniekształcenia b.d. U1 
Śmieci (celowo porzucone oraz naniesione przez wezbrane 

wody) 
Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie 
typowych dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, gdy 

są odpowiednie dane) 

b.d. XX Brak danych 

Perspektywy 
ochrony 

 b.d. FV 
Korzystne, jednak możliwe jest stopniowe przekształcanie się w 

fitocenozy typowe dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe) 

91E0 

9
1E

0_
W

1
9 

{3
B

A
8

} 

Powierzchnia 
siedliska 

 b.d. U1 

U2 

Tendencja spadkowa. Warunki zmieniają się na korzystniejsze 
dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV Typowe dla siedliska  
Gatunki dominujące b.d. FV Typowe dla siedliska 

Gatunki obce geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki obce w 
podszycie i runie 

b.d. U2 
Rudbeckia laciniata (facje), Solidago gogantea i S. canadensis, 

Reynoutria japonica i in, na poziomie 15% 
Rodzime gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 
b.d. FV Nie bardzo silnie ekspansywne (Rubus caesius, Urtica dioica) 

Martwe drewno b.d. FV 
Na poziomie pomiędzy 3% a 10% zasobności drzewostanu 

(większość martwego drewna jest nanoszona z łegów 
znajdujących się powyżej stanowiska) 

Martwe drewno wielkowymiarowe b.d. FV 
Zasoby właściwe (większość martwego drewna jest nanoszona z 

łegów znajdujących się powyżej stanowiska) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Naturalność koryta rzecznego 
(stosować tylko, jeżeli 

występowanie łęgu jest związane z 
ciekiem) 

b.d. FV 

Regulacja bez wpływu na funkcjonowanie siedliska 
przyrodniczego (występuje jednak obniżanie poziomu koryta – 
efekt funkcjonowania „kaskady rzeki Soły” powyżej obszaru, 
wskutek czego siedlisko przyrodnicze ewoluuje w kierunku 

siedliska 91F0) 
Reżim wodny (w tym rytm 
zalewów, jeśli występują) 

b.d. FV Regularne zalewy 

Wiek drzewostanu b.d. FV Pojedyncze stare wierzby białe Salix alba 
Pionowa struktura roślinności b.d. FV Zróżnicowana 

Naturalne odnowienie drzewostanu b.d. U1 Obecne, ale w większości gatunki typowe dla 91F0 (dąb, jesion) 
Zniszczenia runa i gleby związane 

z pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak  

Inne zniekształcenia b.d. U1 
Śmieci (celowo porzucone oraz naniesione przez wezbrane 

wody) 
Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie 
typowych dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, gdy 

są odpowiednie dane) 

b.d. XX Brak danych 

Perspektywy 
ochrony 

 b.d. FV 
Korzystne, jednak możliwe jest stopniowe przekształcanie się w 

fitocenozy typowe dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe) 

91E0 

9
1E

0_
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Powierzchnia 
siedliska 

 b.d. U1 

U2 

Tendencja spadkowa. Warunki zmieniają się na korzystniejsze 
dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV Typowe dla siedliska  
Gatunki dominujące b.d. FV Typowe dla siedliska 

Gatunki obce geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki obce w 
podszycie i runie 

b.d. U2 
Rudbeckia laciniata (facje), Solidago gogantea i S. canadensis, 

Reynoutria japonica i in, na poziomie 15% 
Rodzime gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 
b.d. FV Nie bardzo silnie ekspansywne (Rubus caesius, Urtica dioica) 

Martwe drewno b.d. FV 
Na poziomie pomiędzy 3% a 10% zasobności drzewostanu 

(większość martwego drewna jest nanoszona z łegów 
znajdujących się powyżej stanowiska) 

Martwe drewno wielkowymiarowe b.d. FV 
Zasoby właściwe (większość martwego drewna jest nanoszona z 

łegów znajdujących się powyżej stanowiska) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Naturalność koryta rzecznego 
(stosować tylko, jeżeli 

występowanie łęgu jest związane z 
ciekiem) 

b.d. FV 

Regulacja bez wpływu na funkcjonowanie siedliska 
przyrodniczego (występuje jednak obniżanie poziomu koryta – 
efekt funkcjonowania „kaskady rzeki Soły” powyżej obszaru, 
wskutek czego siedlisko przyrodnicze ewoluuje w kierunku 

siedliska 91F0) 
Reżim wodny (w tym rytm 
zalewów, jeśli występują) 

b.d. FV Regularne zalewy 

Wiek drzewostanu b.d. FV Pojedyncze stare wierzby białe Salix alba 
Pionowa struktura roślinności b.d. FV Zróżnicowana 

Naturalne odnowienie drzewostanu b.d. U1 Obecne, ale w większości gatunki typowe dla 91F0 (dąb, jesion) 
Zniszczenia runa i gleby związane 

z pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak  

Inne zniekształcenia b.d. U1 
Śmieci (celowo porzucone oraz naniesione przez wezbrane 

wody) 
Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie 
typowych dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, gdy 

są odpowiednie dane) 

b.d. XX Brak danych 

Perspektywy 
ochrony 

 b.d. FV 

 

Korzystne, jednak możliwe jest stopniowe przekształcanie się w 
fitocenozy typowe dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe) 

91E0 

9
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0_
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Powierzchnia 
siedliska 

 b.d. U1 
Tendencja spadkowa. Warunki zmieniają się na korzystniejsze 

dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV Typowe dla siedliska  
Gatunki dominujące b.d. FV Typowe dla siedliska 

Gatunki obce geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki obce w 
podszycie i runie 

b.d. U2 
Rudbeckia laciniata (facje), Solidago gogantea i S. canadensis, 

Reynoutria japonica i in, na poziomie 15% 
Rodzime gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 
b.d. FV Nie bardzo silnie ekspansywne (Rubus caesius, Urtica dioica) 

Martwe drewno b.d. FV 
Na poziomie pomiędzy 3% a 10% zasobności drzewostanu 

(większość martwego drewna jest nanoszona z łegów 
znajdujących się powyżej stanowiska) 

Martwe drewno wielkowymiarowe b.d. FV 
Zasoby właściwe (większość martwego drewna jest nanoszona z 

łegów znajdujących się powyżej stanowiska) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Naturalność koryta rzecznego 
(stosować tylko, jeżeli 

występowanie łęgu jest związane z 
ciekiem) 

b.d. FV 

Regulacja bez wpływu na funkcjonowanie siedliska 
przyrodniczego (występuje jednak obniżanie poziomu koryta – 
efekt funkcjonowania „kaskady rzeki Soły” powyżej obszaru, 
wskutek czego siedlisko przyrodnicze ewoluuje w kierunku 

siedliska 91F0) 
Reżim wodny (w tym rytm 
zalewów, jeśli występują) 

b.d. FV Regularne zalewy 

Wiek drzewostanu b.d. FV Pojedyncze stare wierzby białe Salix alba 
Pionowa struktura roślinności b.d. FV Zróżnicowana 

Naturalne odnowienie drzewostanu b.d. U1 Obecne, ale w większości gatunki typowe dla 91F0 (dąb, jesion) 
Zniszczenia runa i gleby związane 

z pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak  

Inne zniekształcenia b.d. U1 
Śmieci (celowo porzucone oraz naniesione przez wezbrane 

wody) 
Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie 
typowych dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, gdy 

są odpowiednie dane) 

b.d. XX Brak danych 

Perspektywy 
ochrony 

 b.d. FV 
Korzystne, jednak możliwe jest stopniowe przekształcanie się w 

fitocenozy typowe dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe) 

91E0 

9
1E

0_
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Powierzchnia 
siedliska 

 b.d. U1 

U2 

Tendencja spadkowa. Warunki zmieniają się na korzystniejsze 
dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV Typowe dla siedliska  
Gatunki dominujące b.d. FV Typowe dla siedliska 

Gatunki obce geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki obce w 
podszycie i runie 

b.d. U2 
Rudbeckia laciniata (facje), Solidago gogantea i S. canadensis, 

Reynoutria japonica i in, na poziomie 15% 
Rodzime gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 
b.d. FV Nie bardzo silnie ekspansywne (Rubus caesius, Urtica dioica) 

Martwe drewno b.d. FV 
Na poziomie pomiędzy 3% a 10% zasobności drzewostanu 

(większość martwego drewna jest nanoszona z łegów 
znajdujących się powyżej stanowiska) 

Martwe drewno wielkowymiarowe b.d. FV 
Zasoby właściwe (większość martwego drewna jest nanoszona z 

łegów znajdujących się powyżej stanowiska) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Naturalność koryta rzecznego 
(stosować tylko, jeżeli 

występowanie łęgu jest związane z 
ciekiem) 

b.d. FV 

Regulacja bez wpływu na funkcjonowanie siedliska 
przyrodniczego (występuje jednak obniżanie poziomu koryta – 
efekt funkcjonowania „kaskady rzeki Soły” powyżej obszaru, 
wskutek czego siedlisko przyrodnicze ewoluuje w kierunku 

siedliska 91F0) 
Reżim wodny (w tym rytm 
zalewów, jeśli występują) 

b.d. FV Regularne zalewy 

Wiek drzewostanu b.d. FV Pojedyncze stare wierzby białe Salix alba 
Pionowa struktura roślinności b.d. FV Zróżnicowana 

Naturalne odnowienie drzewostanu b.d. U1 Obecne, ale w większości gatunki typowe dla 91F0 (dąb, jesion) 
Zniszczenia runa i gleby związane 

z pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak  

Inne zniekształcenia b.d. U1 
Śmieci (celowo porzucone oraz naniesione przez wezbrane 

wody) 
Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie 
typowych dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, gdy 

są odpowiednie dane) 

b.d. XX Brak danych 

Perspektywy 
ochrony 

 b.d. FV 
Korzystne, jednak możliwe jest stopniowe przekształcanie się w 

fitocenozy typowe dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe) 

91E0 

9
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Powierzchnia 
siedliska 

 b.d. U1 

U2 

Tendencja spadkowa. Warunki zmieniają się na korzystniejsze 
dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV Typowe dla siedliska  
Gatunki dominujące b.d. FV Typowe dla siedliska 

Gatunki obce geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki obce w 
podszycie i runie 

b.d. U2 
Rudbeckia laciniata (facje), Solidago gogantea i S. canadensis, 

Reynoutria japonica i in, na poziomie 15% 
Rodzime gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 
b.d. FV Nie bardzo silnie ekspansywne (Rubus caesius, Urtica dioica) 

Martwe drewno b.d. FV 
Na poziomie pomiędzy 3% a 10% zasobności drzewostanu 

(większość martwego drewna jest nanoszona z łegów 
znajdujących się powyżej stanowiska) 

Martwe drewno wielkowymiarowe b.d. FV 
Zasoby właściwe (większość martwego drewna jest nanoszona z 

łegów znajdujących się powyżej stanowiska) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Naturalność koryta rzecznego 
(stosować tylko, jeżeli 

występowanie łęgu jest związane z 
ciekiem) 

b.d. FV 

Regulacja bez wpływu na funkcjonowanie siedliska 
przyrodniczego (występuje jednak obniżanie poziomu koryta – 
efekt funkcjonowania „kaskady rzeki Soły” powyżej obszaru, 
wskutek czego siedlisko przyrodnicze ewoluuje w kierunku 

siedliska 91F0) 
Reżim wodny (w tym rytm 
zalewów, jeśli występują) 

b.d. FV Regularne zalewy 

Wiek drzewostanu b.d. FV Pojedyncze stare wierzby białe Salix alba 
Pionowa struktura roślinności b.d. FV Zróżnicowana 

Naturalne odnowienie drzewostanu b.d. U1 Obecne, ale w większości gatunki typowe dla 91F0 (dąb, jesion) 
Zniszczenia runa i gleby związane 

z pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak  

Inne zniekształcenia b.d. U1 
Śmieci (celowo porzucone oraz naniesione przez wezbrane 

wody) 
Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie 
typowych dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, gdy 

są odpowiednie dane) 

b.d. XX Brak danych 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 
Korzystne, jednak możliwe jest stopniowe przekształcanie się w 

fitocenozy typowe dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 
91F0 
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Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. FV 

U2 

Wydaje się, że nastepuje powolny trend wzrostu powierzchni 
(zmniejszenie częstotliwości zalewów wskutek obniżania się 

pozionu koryta) 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja 
florystyczna runa 

b.d. FV 
Aspekt wiosenny: facje: ziarnopłon wiosenny Ficaria verna, 

czosnek niedźwiedzi Allium ursinum; prawie wyłącznie typowe 
gatunki roślin dla siedliska przyrodniczego. 

Gatunki dominujące b.d. FV Typowe dla siedliska 
Liczba gatunków z grupy �wiązy, 

dąb, jesion� występujących w 
drzewostanie 

b.d. FV Jesion wyniosły, wiąz szypułkowy, dąb szypułkowy (pjd.) 

Różnorodność gatunkowa warstwy 
krzewów 

b.d. FV 
Crataegus monogyna, Padus avium, podrost jesionu, pojedyncze 

młode dęby, czereśnia, olsza szara 
Gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
b.d. FV Brak 

Gatunki obce geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. U2 
Topole (taksony mieszańcowe na poziomie 20%, nie odnanwiają 

się), robinia akacjowa (na poziomie 10% - odnawia się) 
Martwe drewno (łączne zasoby) b.d. U1 Na poziomie 3-10% miąższości żywego drzewostanu 

Martwe drewno leżące lub stojące 
>3 m długości i >50 cm grubości 

b.d. U1 Na poziomie 3-5 szt./ha 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu) 
b.d. U2 

<10% udział drzew starszych niż 100 lat i < 50% udział drzew 
starszych niż 50 lat 

Naturalne odnowienie drzewostanu b.d. FV 
Tak, więcej niż 2 gatunki, obfite, reagujące na luki i 

prześwietlenia 
Struktura pionowa i przestrzenna 

roślinności 
b.d. FV 

Zróżnicowana; >70% powierzchni pokryte przez zwarty 
drzewostan, jednak obecne luki, prześwietlenia 

Przejawy procesu grądowienia b.d. FV Pojedynczo Carpinus betulus i Cerasus avium 
Ekspansywne gatunki obce w 

podszycie i runie 
b.d. FV Pojedynczo Rudbeckia laciniata 

Ekspansywne gatunki rodzime 
(apofity) w runie 

b.d. FV Brak 

Stosunki wodno-wilgotnościowe b.d. FV 
Zalewy wodami rzecznymi zdarzające się co najmniej raz na 

kilka lat (pomimo istnienia zespołu zapór powyżej stanowiska) 
Zniszczenia runa i gleby związane 

z pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak 

Inne zniekształcenia b.d. U1 Śmieci, gruz, stosy kamieni około 10m3 
Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie 
typowych dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, gdy 

są odpowiednie dane) 

b.d. FV 
Stanowisko Mattheucia struthiopteris (naturalne, liczna, silna  

populacja) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV Korzystne 

Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 
91F0 

9
1

F
0_

W
2 

{B
C

75
} 

Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. FV 

U2 

Wydaje się, że nastepuje powolny trend wzrostu powierzchni 
(zmniejszenie częstotliwości zalewów wskutek obniżania się 

pozionu koryta) 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja 
florystyczna runa 

b.d. FV 
Aspekt wiosenny: facje: ziarnopłon wiosenny Ficaria verna, 

czosnek niedźwiedzi Allium ursinum; prawie wyłącznie typowe 
gatunki roślin dla siedliska przyrodniczego. 

Gatunki dominujące b.d. FV Typowe dla siedliska 
Liczba gatunków z grupy �wiązy, 

dąb, jesion� występujących w 
drzewostanie 

b.d. FV Jesion wyniosły, wiąz szypułkowy, dąb szypułkowy (pjd.) 

Różnorodność gatunkowa warstwy 
krzewów 

b.d. FV 
Crataegus monogyna, Padus avium, podrost jesionu, pojedyncze 

młode dęby, czereśnia,  
Gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
b.d. FV Brak 

Gatunki obce geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. U2 
Topole (taksony mieszańcowe na poziomie 10%, nie odnanwiają 

się), robinia akacjowa (na poziomie 20% - odnawia się) 
Martwe drewno (łączne zasoby) b.d. U1 Na poziomie 3-10% miąższości żywego drzewostanu 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Martwe drewno leżące lub stojące 
>3 m długości i >50 cm grubości 

b.d. U1 Na poziomie 3-5 szt./ha 

Wiek drzewostanu (obecność 
starodrzewu) 

b.d. U2 
<10% udział drzew starszych niż 100 lat i < 50% udział drzew 

starszych niż 50 lat 

Naturalne odnowienie drzewostanu b.d. FV 
Tak, więcej niż 2 gatunki, obfite, reagujące na luki i 

prześwietlenia 
Struktura pionowa i przestrzenna 

roślinności 
b.d. FV 

Zróżnicowana; >70% powierzchni pokryte przez zwarty 
drzewostan, jednak obecne luki, prześwietlenia 

Przejawy procesu grądowienia b.d. FV Pojedynczo Carpinus betulus i Cerasus avium 
Ekspansywne gatunki obce w 

podszycie i runie 
b.d. FV Pojedynczo Rudbeckia laciniata 

Ekspansywne gatunki rodzime 
(apofity) w runie 

b.d. FV Brak 

Stosunki wodno-wilgotnościowe b.d. FV 
Zalewy wodami rzecznymi zdarzające się co najmniej raz na 

kilka lat (pomimo istnienia zespołu zapór powyżej stanowiska) 
Zniszczenia runa i gleby związane 

z pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak 

Inne zniekształcenia b.d. U1 Śmieci, gruz, stosy kamieni około 10m3 
Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie 
typowych dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, gdy 

są odpowiednie dane) 

b.d. XX Brak danych 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV Korzystne 

Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 
91F0 

9
1

F
0_

W
3 

{4
E

B
0

} 

Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. FV 

U2 

Wydaje się, że nastepuje powolny trend wzrostu powierzchni 
(zmniejszenie częstotliwości zalewów wskutek obniżania się 

pozionu koryta) 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja 
florystyczna runa 

b.d. FV 
Aspekt wiosenny: facje: ziarnopłon wiosenny Ficaria verna, 

czosnek niedźwiedzi Allium ursinum; prawie wyłącznie typowe 
gatunki roślin dla siedliska przyrodniczego. 

Gatunki dominujące b.d. FV Typowe dla siedliska 
Liczba gatunków z grupy �wiązy, 

dąb, jesion� występujących w 
drzewostanie 

b.d. U1 Jesion wyniosły, wiąz szypułkowy (pjd.) 

Różnorodność gatunkowa warstwy 
krzewów 

b.d. FV 
Crataegus monogyna, Padus avium, podrost jesionu, pojedyncze 

młode dęby, czeresnia,  
Gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
b.d. FV Brak 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
b.d. U1 

Topole (taksony mieszańcowe na poziomie 10%, nie odnanwiają 
się) 

Martwe drewno (łączne zasoby) b.d. U1 Na poziomie 3-10% miąższości żywego drzewostanu 
Martwe drewno leżące lub stojące 
>3 m długości i >50 cm grubości 

b.d. U1 Na poziomie 3-5 szt./ha 

Wiek drzewostanu (obecność 
starodrzewu) 

b.d. U2 
<10% udział drzew starszych niż 100 lat i < 50% udział drzew 

starszych niż 50 lat 

Naturalne odnowienie drzewostanu b.d. FV 
Tak, więcej niż 2 gatunki, obfite, reagujące na luki i 

prześwietlenia 
Struktura pionowa i przestrzenna 

roślinności 
b.d. FV 

Zróżnicowana; >70% powierzchni pokryte przez zwarty 
drzewostan, jednak obecne luki, prześwietlenia 

Przejawy procesu grądowienia b.d. FV Pojedynczo Carpinus betulus i Cerasus avium 
Ekspansywne gatunki obce w 

podszycie i runie 
b.d. FV Pojedynczo Rudbeckia laciniata 

Ekspansywne gatunki rodzime 
(apofity) w runie 

b.d. FV Brak 

Stosunki wodno-wilgotnościowe b.d. FV 
Zalewy wodami rzecznymi zdarzające się co najmniej raz na 

kilka lat (pomimo istnienia zespołu zapór powyżej stanowiska) 
Zniszczenia runa i gleby związane 

z pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak 

Inne zniekształcenia b.d. U1 Śmieci, gruz, stosy kamieni około 10m3 
Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie 
typowych dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, gdy 

są odpowiednie dane) 

b.d. XX Brak danych 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV Korzystne 

Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 
91F0 

9
1

F
0_

W
4 

{E
7

19
} 

Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. FV 

U2 

Wydaje się, że nastepuje powolny trend wzrostu powierzchni 
(zmniejszenie częstotliwości zalewów wskutek obniżania się 

pozionu koryta) 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja 
florystyczna runa 

b.d. FV 
Aspekt wiosenny: facje: ziarnopłon wiosenny Ficaria verna, 

czosnek niedźwiedzi Allium ursinum; prawie wyłącznie typowe 
gatunki roślin dla siedliska przyrodniczego. 

Gatunki dominujące b.d. FV Typowe dla siedliska 
Liczba gatunków z grupy �wiązy, 

dąb, jesion� występujących w 
drzewostanie 

b.d. U1 Jesion wyniosły, wiąz szypułkowy (pjd.) 

Różnorodność gatunkowa warstwy 
krzewów 

b.d. FV 
Crataegus monogyna, Padus avium, podrost jesionu, pojedyncze 

młode dęby, czeresnia,  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
b.d. FV Brak 

Gatunki obce geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. U1 
Topole (taksony mieszańcowe na poziomie 10%, nie odnanwiają 

się) 
Martwe drewno (łączne zasoby) b.d. U1 Na poziomie 3-10% miąższości żywego drzewostanu 

Martwe drewno leżące lub stojące 
>3 m długości i >50 cm grubości 

b.d. U1 Na poziomie 3-5 szt./ha 

Wiek drzewostanu (obecność 
starodrzewu) 

b.d. U2 
<10% udział drzew starszych niż 100 lat i < 50% udział drzew 

starszych niż 50 lat 

Naturalne odnowienie drzewostanu b.d. FV 
Tak, więcej niż 2 gatunki, obfite, reagujące na luki i 

prześwietlenia 
Struktura pionowa i przestrzenna 

roślinności 
b.d. FV 

Zróżnicowana; >70% powierzchni pokryte przez zwarty 
drzewostan, jednak obecne luki, prześwietlenia 

Przejawy procesu grądowienia b.d. FV Pojedynczo Carpinus betulus i Cerasus avium 
Ekspansywne gatunki obce w 

podszycie i runie 
b.d. FV Pojedynczo Rudbeckia laciniata 

Ekspansywne gatunki rodzime 
(apofity) w runie 

b.d. FV Brak 

Stosunki wodno-wilgotnościowe b.d. FV 
Zalewy wodami rzecznymi zdarzające się co najmniej raz na 

kilka lat (pomimo istnienia zespołu zapór powyżej stanowiska) 
Zniszczenia runa i gleby związane 

z pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak 

Inne zniekształcenia b.d. U1 Śmieci, gruz, stosy kamieni około 10m3 
Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie 
typowych dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, gdy 

są odpowiednie dane) 

b.d. XX Brak danych 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV Korzystne 

Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 
91F0 

9
1

F
0_

W
5 

{5
D

F
E

} 

Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. FV 

U2 

Wydaje się, że nastepuje powolny trend wzrostu powierzchni 
(zmniejszenie częstotliwości zalewów wskutek obniżania się 

pozionu koryta) 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja 
florystyczna runa 

b.d. FV 
Aspekt wiosenny: facje: ziarnopłon wiosenny Ficaria verna, 

czosnek niedźwiedzi Allium ursinum; prawie wyłącznie typowe 
gatunki roślin dla siedliska przyrodniczego. 

Gatunki dominujące b.d. FV Typowe dla siedliska 
Liczba gatunków z grupy �wiązy, 

dąb, jesion� występujących w 
drzewostanie 

b.d. U1 Jesion wyniosły, wiąz szypułkowy (pjd.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Różnorodność gatunkowa warstwy 

krzewów 
b.d. FV 

Crataegus monogyna, Padus avium, podrost jesionu, pojedyncze 
młode dęby, czeresnia,  

Gatunki obce ekologicznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Gatunki obce geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. U1 
Topole (taksony mieszańcowe na poziomie 10%, nie odnanwiają 

się) 
Martwe drewno (łączne zasoby) b.d. U1 Na poziomie 3-10% miąższości żywego drzewostanu 

Martwe drewno leżące lub stojące 
>3 m długości i >50 cm grubości 

b.d. U1 Na poziomie 3-5 szt./ha 

Wiek drzewostanu (obecność 
starodrzewu) 

b.d. U2 
<10% udział drzew starszych niż 100 lat i < 50% udział drzew 

starszych niż 50 lat 

Naturalne odnowienie drzewostanu b.d. FV 
Tak, więcej niż 2 gatunki, obfite, reagujące na luki i 

prześwietlenia 
Struktura pionowa i przestrzenna 

roślinności 
b.d. FV 

Zróżnicowana; >70% powierzchni pokryte przez zwarty 
drzewostan, jednak obecne luki, prześwietlenia 

Przejawy procesu grądowienia b.d. FV Pojedynczo Carpinus betulus i Cerasus avium 
Ekspansywne gatunki obce w 

podszycie i runie 
b.d. FV Pojedynczo Rudbeckia laciniata 

Ekspansywne gatunki rodzime 
(apofity) w runie 

b.d. FV Brak 

Stosunki wodno-wilgotnościowe b.d. FV 
Zalewy wodami rzecznymi zdarzające się co najmniej raz na 

kilka lat (pomimo istnienia zespołu zapór powyżej stanowiska) 
Zniszczenia runa i gleby związane 

z pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak 

Inne zniekształcenia b.d. U1 Śmieci, gruz, stosy kamieni około 10m3 
Stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie 
typowych dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, gdy 

są odpowiednie dane) 

b.d. XX Brak danych 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV Korzystne 
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3.1.2. Ocena stanu zachowania siedlisk przyrodniczych w obszarze 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Siedliska przyrodnicze 
Kod 

Natura 
2000 

S
ta

no
w

is
ko

 

Parametr 
stanu Wskaźnik 

O
ce

na
 s

ta
nu

 o
ch

ro
ny

 n
a 

po
ds

ta
w

ie
 

do
st
ęp

ny
ch

 d
an

yc
h 

w
g 

sk
al

i F
V,

 U
I, 

U
2 

O
ce

na
 s

ta
nu

 o
ch

ro
ny

 p
o 

w
er

yf
ik

ac
ji 

te
re

no
w

ej
 w

g 
sk

al
i F

V,
 U

I, 
U

2 
O

gó
ln

a 
oc

en
a 

st
an

u 
oc

hr
on

y 
si

ed
lis

ka
/g

at
un

ku
 w

g 
sk

al
i F

V,
 U

I, 
U

2 

Uwagi 

Starorzecza i naturalne 
eutroficzne zbiorniki 

wodne ze zbiorowiskami z 
Nympheion, Potamion  

3150 

Ocena stanu 
zachowania  

siedliska w obszarze 
na podstawie ocen 
cząstkowych trzech 

zinwentaryzowanych 
płatów siedliska 

(kody GUID: tab w 
rozdziale 13, poz. 1-

3) 

Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U1 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja 
zbiorowisk w obrębie transektu 

b.d. FV 
Reprezentowane są związki Potamion, Nymphaeion i 

Lemnion 
Gatunki wskazujące na 

degradację siedliska 
b.d. FV Brak 

Barwa wody b.d. FV Przezroczysta 
Konduktywność 
(przewodnictwo 
elektrolityczne) 

b.d. n.o. Nie badano 

Przezroczystość wody b.d. n.o. Nie badano 
Odczyn wody b.d. n.o. Nie badano 

Plankton: fitoplankton b.d. n.o. Nie badano 
Plankton: zooplankton b.d. n.o. Nie badano 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. U1 

Niewielka objętość zbiorników, możliwość zniszczenia 
wskutek zmian przebiegu koryta rzeki. W jednym 
przypadku zagrożenie przyspieszonymi procesami 

lądowienia (na dnie gromadzą się wolno rozkładające 
się  liście rosnących w sąsiedztwie topół 

kalifornijskich) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pionierska roślinność na 
kamieńcach górskich 

potoków 
3220 

Ocena stanu 
zachowania  

siedliska w obszarze 
na podstawie ocen 
cząstkowych 57 

zinwentaryzowanych 
płatów siedliska 

(kody GUID: tab w 
rozdziale 13, poz. 4-

59) 

Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. FV 

U1 

Rzeka na przedmiotowym odcinku stwarza optymalne 
warunki do rozwoju siedliska pomimo zaburzeń 
naturalnego reżimu wód będącego konsekwencją 
spiętrzenia wód (kilka zbiorników retencyjnych) 

powyżej obszaru 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne91 b.d. FV 
Zawsze powyżej 15 gatunków (w jednokilomentowych 

odcinkach rzeki) 

Szerokość kamieńców b.d. FV 

Wartość średnia 35,7 m (miminum 3,3, maksimum: 
98,5).Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, 

czyli 7-8 m (wartość średnia na odcinku rzeki o 
długości 1 km) 

Pokrycie kamieńców przez 
roślinność zielną 

b.d. FV 
Średnio poniżej 30 procent (wartość graniczna dla 

oceny FV) 

Wysokość warstwy zielnej b.d. FV 
Poniżej 30 cm (poza kwiatostanami niektórych 

gatunków typowych dla kamieńców) 

Gatunki ekspansywnych roślin 
zielnych 

b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U1 

Pojedynczo pojawia się Solidago gigantea, późnym 
latem, w przykorytowych fragmentach płatów 

zaznacza sie udział Impatiens glandulifera. Lokalnie 
pojedyncze pedy i kepy Reynoutria japonica  

Gatunki krzewów b.d. FV 
Gatunki wierzb rodzimych, charakterystycznych dla 

łęgów, olsza szara 

                                                 
91 Wskaźnik nie uwzględniony w oficjalnej metodyce monitoringu siedliska przyrodniczego (Perzanowska 2011). Autorska propozycja przedstawia się następująco: Lista 
gatunków charakterystycznych: trzcinnik szuwarowy Calamagrostis pseudophragmites, wierzbówka nadrzeczna Chamaenerion palustre, września pobrzeżna Myricaria 
germanica, wierzba siwa Salix eleagnos, kostrzewa czerwona Festuca rubra subsp. vulgaris, rezeda żółta Reseda lutea, skrzyp pstry Equisetum variegatum, poziewnik 
wąskolistny Galeopsis angustifolia, poziewnik polny Galeopsis ladanum, brodawnik zwyczajny Leontodon hispidus, lnica zwyczajna Linaria vulgaris, lniczka mała 
Chaenorhinum minor, wiechlina granitowa Poa granitica, szczaw tarczolistny Rumex scutatus, lepnica rozdęta Silene vulgaris subsp. prostrata, podbiał pospolity Tussilago 
farfara, wilczomlecz sztywny Euphorbia serrulata, wilczomlecz sosnka Euphorbia cyparissias, gorczycznik pospolity Barbarea vulgaris, gorczycznik prosty Barbarea 
stricta, żmijowiec pospolity Echium vulgare, dziewanna wielkokwiatowa Verbascum densiflorum, piaskowiec macierzankowy Arenaria serpyllifolia, krwiściąg mniejszy 
Sanguisorba minor, groszek leśny Lathyrus sylvestris, traganek szerokolistny Astragalus glycyphyllos. Ocena FV dla odcinków rzeki gdzie występuje 15 i więcej gatunków z 
listy; ocena U1 dla odcinków rzeki gdzie występuje od 10 -14 gatunków, U2 – poniżej 10 gatunków 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Zwarcie krzewów na 
transekcie 

b.d. FV 
Kępy lub rozproszone pojedyncze osobniki na całej 

przestrzeni. Na części stanowisk brak 

Udział gatunków drzewiastych 
(powyżej 1,5-2 m wys.) 

b.d. FV 
Pojedyncze kępy lub rozproszone pojedynczo osobniki 

na całej przestrzeni. Na części stanowisk brak 

Obecność kompleksu siedlisk 
nadrzecznych: 3220, 3230, 

3240, 91E092 
b.d. n.o. — 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV Brak istotnych zagrożeń 

Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

6430 

Ocena stanu 
zachowania  

siedliska w obszarze 
na podstawie ocen 
cząstkowych 49 

zinwentaryzowanych 
płatów siedliska 

(kody GUID: tab w 
rozdziale 13, poz. 

60-108) 

Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. XX 

U2 

Brak danych referencyjnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 
Zazwyczaj bogata reprezentacja gatunków z rzedu 

Glechometalia hederaceae, udział gatunków z rzędu 
Convolvuletalia sepium (47 ocen FV, dwie oceny U1) 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

b.d. XX 

Zazwyczaj Phalaris arundinacea, tworzący 
jednogatunkowe agregacje w kompleksie ze 

zbiorowiskami z płatami Phalarido-Petasitetum 
hybridi i innymi zbiorowiskami ze związku 

Aegopodion (z udziałem gatunków 
charakterystycznych dla Convolvuletalia sepium — 

próba waloryzacji wg wytycznych Mroza i in. (2012) 
musiałaby skutkować oceną U2 (choć w tej sytuacji 

mamy do czynienia z naturalnym kompleksem 
roślinności). Jedna ocena FV, pozostałe XX. 

Bogactwo gatunkowe b.d. FV 

Na potrzeby PZO nie prowadzono badań 
fitosocjologicznych. Jednak ze szczegółowych danych 
o roślinności obszaru (Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, 

Koczur 1999/2000) wynika, że płaty ziołorośli osiągają 
liczbę gatunków w zdjęciu na poziomie 23-26, nawet 
w sytuacji dominacji gatunków inwazyjnych obcego 

pochodzenia (Impatiens glandulifera, Rudbeckia 
laciniata). Jedna ocena XX, pozostałe FV 

                                                 
92 Wskaźnik nie był oceniany. Na przedmiotowym odcinku rzeki brak siedlisk 3230 i 3240 (głównie z przyczyn biogeograficznych). Ocena wskaźnika musiałaby się wiązać z 
oceną stanu siedliska na poszczególnych stanowiskach i  w obszarze U2 
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Obce gatunki inwazyjne b.d. U2 

Najczęściej (48 na 49 stanowisk) Rudbeckia laciniata, 
Reynoutria japonica, Solidago gigantea, Aster novi-
belgii, Echinocystis lobata, Impatiens glandulifera 

(zawsze udział znaczący). Na 1 stanowisku 
nieodnotowano gatunków inwazyjnych 

Naturalność koryta rzecznego 
(brak regulacji) 

b.d. FV 

W 2/3 przypadków koryto w sąsiedztwie płatów 
naturalne (FV). W pozostałych sytuacjach brak 

wyraźnego wpływu zabudowy brzegów na siedlisko 
przyrodnicze 

Naturalny kompleks siedlisk b.d. FV 
Naturalny kompleks siedlisk przyrodniczych (płaty 
wykształcone na obrzeżach łęgów wierzbowych w 

różnych stadiach rozwoju) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

Siedlisko, którego rozmieszczenie zmienia się 
dynamicznie. Jednak aktualny charakter zbiorowisk 
ziołoroślowych przypomina ten znany z końca XX 

wieku (Żarnowiec i in. 2010, Dubiel, Koczur 
1999/2000) 

Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe) 

91E0 

Ocena stanu 
zachowania  

siedliska w obszarze 
na podstawie ocen 
cząstkowych 23 

zinwentaryzowanych 
płatów siedliska 

(kody GUID: tab w 
rozdziale 13, poz. 

111-133) 

Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. U1 

U2 

Tendencja spadkowa. Warunki zmieniają się na 
korzystniejsze dla siedliska przyrodniczego 91F0 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne b.d. FV 
Typowe dla siedliska (gatunki typowe dla kombinacji 
florystycznej dla Salicetum albae i Alnetum incanae) 

Gatunki dominujące b.d. FV 
Struktura dominacji gatunków runa typowa dla 

siedliska (rodzime gatunki nitrofilne) 
Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki obce w 
podszycie i runie 

b.d. U2 
Rudbeckia laciniata (facje), Solidago gogantea i S. 
canadensis, Reynoutria japonica i in, na poziomie 

średnio 15% 
Rodzime gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 
b.d. FV 

Nie bardzo silnie ekspansywne (Rubus caesius, Urtica 
dioica) 

Martwe drewno b.d. FV 

Na poziomie pomiędzy 3% a 10% zasobności 
drzewostanu (większość martwego drewna jest 
nanoszona z łegów znajdujących się powyżej 

stanowiska) 

Martwe drewno 
wielkowymiarowe 

b.d. FV 
Zasoby właściwe (większość martwego drewna jest 

nanoszona z łegów znajdujących się powyżej 
stanowiska) 
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Naturalność koryta rzecznego 
(stosować tylko, jeżeli 
występowanie łęgu jest 

związane z ciekiem) 

b.d. FV 

Regulacja bez wpływu na funkcjonowanie siedliska 
przyrodniczego (występuje jednak obniżanie poziomu 
koryta – efekt funkcjonowania „kaskady rzeki Soły” 

powyżej obszaru, wskutek czego siedlisko 
przyrodnicze ewoluuje w kierunku siedliska 91F0) 

Reżim wodny (w tym rytm 
zalewów, jeśli występują) 

b.d. FV Regularne zalewy 

Wiek drzewostanu b.d. FV Pojedyncze stare wierzby białe Salix alba 
Pionowa struktura roślinności b.d. FV Zróżnicowana 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu 

b.d. U1 
Obecne, ale w większości gatunki typowe dla 91F0 

(dąb, jesion) 
Zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem 

drewna 
b.d. FV Brak  

Inne zniekształcenia b.d. U1 
Śmieci (celowo porzucone oraz naniesione przez 

wezbrane wody) 
Stan kluczowych dla 

różnorodności biologicznej 
gatunków lokalnie typowych 

dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, 

gdy są odpowiednie dane) 

b.d. XX 

Na większości stanowisk nieznany (brak aktualnych 
danych o gatunkach ptaków związanych z łegami – 

ptaki leśne nie są przedmiotem ochrony obszaru Natura 
2000 Dolina Dolnej Soły obejmującego granicani 

przedmiotowy obszar 

Perspektywy 
ochrony 

 b.d. FV 
Korzystne, jednak możliwe jest stopniowe 

przekształcanie się w fitocenozy typowe dla siedliska 
przyrodniczego 91F0 

Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe 
(Ficario-Ulmetum) 

91F0 

Ocena stanu 
zachowania  

siedliska w obszarze 
na podstawie ocen 

cząstkowych 5 
zinwentaryzowanych 

płatów siedliska 
(kody GUID: tab w 
rozdziale 13, poz. 

134-138) 

Powierzchnia 
siedliska 

— b.d. FV 

U2 

Wydaje się, że nastepuje powolny trend wzrostu 
powierzchni (zmniejszenie częstotliwości zalewów 

wskutek obniżania się pozionu koryta) 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja 
florystyczna runa 

b.d. FV 

Aspekt wiosenny: facje: ziarnopłon wiosenny Ficaria 
verna, czosnek niedźwiedzi Allium ursinum; prawie 

wyłącznie typowe gatunki roślin dla siedliska 
przyrodniczego we wszystkich zinwentaryzowanych 

płatach siedliska przyrodniczego 
Gatunki dominujące b.d. FV Typowe dla siedliska 

Liczba gatunków z grupy 
�wiązy, dąb, jesion� 

występujących w drzewostanie 
b.d. U1 Dwie oceny FV i trzy oceny U1 

Różnorodność gatunkowa 
warstwy krzewów 

b.d. FV 
Głóg jednoszyjkowy, czeremcha zwyczajna, podrost 

jesionu, pojedyncze młode dęby, czeresnia (wszystkie 
oceny cząstkowe FV) 
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Gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
b.d. FV Brak (wszystkie stanowiska) 

Gatunki obce geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. U2 

Topole (taksony mieszańcowe na poziomie 10%, nie 
odnanwiają się) na wszystkich 5 stanowiskach 

(ponadto na dwóch stanowiskach robinia akacjowa, 
odnawiajaca się, na poziomie 10-20%) 

Martwe drewno (łączne 
zasoby) 

b.d. U1 
Na poziomie 3-10% miąższości żywego drzewostanu 

(wszystkie stanowiska) 
Martwe drewno leżące lub 

stojące >3 m długości i >50 cm 
grubości 

b.d. U1 Na poziomie 3-5 szt./ha (wszystkie stanowiska) 

Wiek drzewostanu (obecność 
starodrzewu) 

b.d. U2 
<10% udział drzew starszych niż 100 lat i < 50% 

udział drzew starszych niż 50 lat (wszystkie 
staniowiska) 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu 

b.d. FV 
Tak, więcej niż 2 gatunki, obfite, reagujące na luki i 

prześwietlenia (wszystkie stanowiska) 

Struktura pionowa i 
przestrzenna roślinności 

b.d. FV 
Zróżnicowana; >70% powierzchni pokryte przez 

zwarty drzewostan, jednak obecne luki, prześwietlenia 
(wszystkie stanowiska) 

Przejawy procesu grądowienia b.d. FV 
Pojedynczo Carpinus betulus i Cerasus avium 

(wszystkie stanowiska) 
Ekspansywne gatunki obce w 

podszycie i runie 
b.d. FV 

Pojedynczo Rudbeckia laciniata (wszystkie 
stanowiska) 

Ekspansywne gatunki rodzime 
(apofity) w runie 

b.d. FV Brak (wszystkie stanowiska) 

Stosunki wodno-
wilgotnościowe 

b.d. FV 
Zalewy wodami rzecznymi zdarzające się co najmniej 

raz na kilka lat (pomimo istnienia zespołu zapór 
powyżej stanowiska) 

Zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem 

drewna 
b.d. FV Brak (wszystkie stanowiska) 

Inne zniekształcenia b.d. U1 Śmieci, gruz, stosy kamieni łącznie około 50m3 
Stan kluczowych dla 

różnorodności biologicznej 
gatunków lokalnie typowych 

dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, 

gdy są odpowiednie dane) 

b.d. XX 
Brak danych, w szczególności w stosunku do owadów 

i ptaków (na jednym ze stanowisk duża populacja 
Matheucia struthiopteris) 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV Korzystne 
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3.2. Gatunki zwierząt 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Gatunki 
zwierząt 
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Uwagi 

Boleń Aspius 
aspius 

1130 

11
3

0_
S

1
{7

11
A

} 

Populacja 

Względna liczebność U293 U2 

U2 

0,0004 os/m2 czyli poniżej 0,002 
(próg dla oceny U1) 

Struktura wiekowa U2 XX 
Niewystarczająca ilość 

złowionych osobników do 
określenia oceny 

Udział gatunku w zespole ryb n.o. U2 
0,16 przy minimum dla oceny 

U1=1 

Siedlisko EFI + FV XX 

Odłowy przeprowadzono w 
kwietniu 2013. Oprogramowanie 
EFI+ akceptuje wyłącznie dane 
pochodzące z okresu sierpień-

październik 

                                                 
93 Żródło: Jelonek M. 2010: Aspius aspius (boleń). Stanowisko: Soła-Oświęcim. Państwowy Monitoring Środowiska. Raport dla gatunku na stanowisku. Dane udostępnione 
przez GIOŚ 
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Hydromorfologia RDW U2 U2 

Charakter i modyfikacja brzegów: 
U1 – Niezadawalająca (wartość:3) 
Charakterystyka przepływu: U2 – 

Zła (wartość: 3,5) 
Ciągłość cieku: U2 – Zła 

(wartość: 3,67) 
Geometria koryta: U1 – 

Niezadowalająca (wartość 2,67) 
Mobilność koryta: U1 – 

Niezadowalająca (wartość 3,25) 
Rodzaj substratu dennego: U1-

Niezadowalająca (wartość: 2,67). 
Ogólna ocena hydromorfologii: 

U2 (wartość 3,94) 

Perspektywy 
ochrony 

— U1 U1 

Perspektywy ochrony niepewne. 
Istnienie populacji jest zależne 

od: 1. poprawy aktualnej jakości 
hydromorfologicznej rzeki, 

2. przeciwdziałania 
zanieczyszczaniu rzeki i 

eksploatacji osadów dennych, 
3. ograniczenia do niezbędnego 
minimum wykonywania prac 

regulacyjnych i utrzymaniowych, 
zmiana technologii wykonywania 

tych prac (opracowanie i 
wdrożenie dobrych praktyki). 

Głowacz 
białopłetwy 

Cottus 
microstomus 

5320 

5
3

2
0_

S
1

{4
91

7
} 

Populacja 

Względna liczebność b.d. U2 

U2 

Nie potwierdzono gatunku 

Struktura wiekowa b.d. XX 

Niewystarczająca ilość 
złowionych osobników do 

określenia oceny (nie 
potwierdzono gatunku) 

Udział gatunku w zespole ryb b.d. XX Nie potwierdzono gatunku 
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Siedlisko 

EFI + b.d. XX 

Odłowy przeprowadzono w 
kwietniu 2013. Oprogramowanie 
EFI+ akceptuje wyłącznie dane 
pochodzące z okresu sierpień-

październik 

Hydromorfologia RDW b.d. FV 

Charakter i modyfikacja brzegów: 
U1 – Niezadawalająca (wartość:3) 
Charakterystyka przepływu: U2 – 

Zła (wartość: 3,5) 
Ciągłość cieku: U2 – Zła 

(wartość: 3,67) 
Geometria koryta: U1 – 

Niezadowalająca (wartość 2,67) 
Mobilność koryta: U1 – 

Niezadowalająca (wartość 3,25) 
Rodzaj substratu dennego: U1-

Niezadowalająca (wartość: 2,67). 
Ogólna ocena hydromorfologii: 

U2 (wartość 3,94) 
Stan ekologiczny wody (klasa 

jakości wody) 
b.d. FV I/II 

Mozaika mikrosiedlisk b.d. U2 

— kryjówki dla osobników 
dorosłych: powszechne 

występowanie; 
— potencjalne tarliska: 

powszechne występowanie, 
— miejsca odrostu narybku: 
sporadyczne wystepowanie 

Zarybienia gatunkami 
gospodarczymi bezpośrednio 
zagrażającymi głowaczowi 

białopłetwemu 

b.d. XX 

W zarybieniach dominuję pstrag 
potokowy i lipień, gatunki, dla 
których głowacz białopłetwy 

stanowi potencjalnie część bazy 
pokarmowej. Brak jednoznacznej  
informacji na temat faktycznego 
wpływu zarybień na populacje 

głowacza (w związku z 
niepotwierdzeniem gatunku) 
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Perspektywy 
ochrony 

— b.d. U1 

Perspektywy ochrony niepewne. 
Istnienie populacji jest zależne 

od: 1. poprawy aktualnej jakości 
hydromorfologicznej rzeki, 

2. przeciwdziałania 
zanieczyszczaniu rzeki i 

eksploatacji osadów dennych, 
3. ograniczenia do niezbędnego 
minimum wykonywania prac 

regulacyjnych i utrzymaniowych, 
zmiana technologii wykonywania 

tych prac (opracowanie i 
wdrożenie dobrych praktyki). 

Brzanka 
Barbus 

carpathicus 
5264 

5
2

6
4_

S
1

 {
5

95
2

} 

Populacja 

Względna liczebność U194 U2 

U2 

0,0098 przy minimum dla oceny 
U =0,01 

Struktura wiekowa U2 U1 
Brak jednej z kategorii 

wiekowych (YOY)  

Udział gatunku w zespole ryb n.o. U1 
3,91 (w granicach 1-5 dla oceny 

U1) 

Siedlisko EFI + FV n.o. 

Odłowy przeprowadzono w 
kwietniu 2013. Oprogramowanie 
EFI+ akceptuje wyłącznie dane 
pochodzące z okresu sierpień-

październik 

                                                 
94 Żródło: Jelonek M. 2010: Barbus meridionalis (brzanka). Stanowisko: Soła-Bielany. Państwowy Monitoring Środowiska. Raport dla gatunku na stanowisku. Dane 
udostępnione przez GIOŚ 
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Hydromorfologia RDW U1 U2 

Charakter i modyfikacja brzegów: 
U1 – Niezadawalająca (wartość:3) 
Charakterystyka przepływu: U2 – 

Zła (wartość: 3,5); 
Ciągłość cieku: U2 – Zła 

(wartość: 3,67); 
Geometria koryta: U1 – 

Niezadowalająca (wartość 2,67); 
Mobilność koryta: U1 – 

Niezadowalająca (wartość 3,25); 
Rodzaj substratu dennego: U1-

Niezadowalająca (wartość: 2,67). 
Ogólna ocena hydromorfologii: 

U2 (wartość 3,94). 

Perspektywy 
ochrony 

— U1 U1 

Perspektywy ochrony niepewne. 
Istnienie populacji jest zależne 

od: 1. poprawy aktualnej jakości 
hydromorfologicznej rzeki 

2. przeciwdziałania 
zanieczyszczaniu rzeki i 

eksploatacji osadów dennych 
3. ograniczenia do niezbędnego 
minimum wykonywania prac 

regulacyjnych i utrzymaniowych, 
zmiana technologii wykonywania 

tych prac (opracowanie i 
wdrożenie dobrych praktyki). 

Traszka 
grzebieniasta 

Triturus 
cristatus  

1166 

11
6

6_
S

1
 

{7
E

B
F

} 

Populacja — b.d. XX U1 

 
 

Nie prowadzono szczegółowych 
badań 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Siedlisko HSI b.d. U1 

Wartość HSI: 0,76 w przedziale 
właściwym dla oceny U1 (0,51-

0,79), ocena cząstkowa 
składowych wskaźnika: SI1=1; 
SI2=1, SI3=1, SI4=0,67, SI5=1, 
SI6=0,60, SI7=0,67, SI8=0,6; 

si9=1, SI10=0,4 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 
Warunki siedliskowe wydają się 

stabilne 

Kumak 
nizinny 

Bombina 
bombina  

1188 

11
8

8_
S

1
 {

66
2

D
} 

Populacja — b.d. XX 

U1 

 
Nie prowadzono szczegółowych 

badań 
 

Siedlisko HSI b.d. U1 

 
Wartość HSI: 8,5 pkt (ocena U1 

dla wartości wskaźnika w 
zakresie 6-9,5) 

 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 

 
Warunki siedliskowe wydają się 

stabilne 
 

Wydra Lutra 
lutra 

1355 

1
3

5
5_

S
1

 {
2

D
38

} Populacja 

Zagęszczenie populacji b.d. XX 

XX 

Brak danych 

Średnia liczba młodych na samicę b.d. XX Brak danych 

Aktywność gatunku b.d. XX Brak danych 

Siedlisko Baza pokarmowa b.d. FV 

Biomasa ryb na poziomie 21g/m2 
(na podstawie danych Klicha, 
2013)95 oraz liczne stanowiska 

płazów, przy wymaganym 
minimum biomasy ryb dla oceny 

FV równym 10g/m2 

                                                 
95 Biomasę oszacowano w oparciu o dane Klicha (2013). Przyjęto, że biomasa złowionych ryb stanowi 20% faktycznej biomasy na powierzchni oszacowanej w oparciu o 
założenie, że powierzchnia odłowu (w m2) wynosi 1x długość odcinka poddanego odłowom (wyrażonego w m) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Udział siedliska kluczowego dla 
gatunku 

b.d. FV 

Liczne siedliska potencjalnie 
optymalne dla gatunku, naturalna 
rzeka z odsypiskami i drobnymi 
zbiornikami przykorytowymi 

Odcinek cieku zajęty przez 
gatunek 

b.d. XX Brak danych 

Wskaźnik optymalnego siedliska b.d. FV 
13 pkt przy minimum 7 dla oceny 

FV 

Jakość wody b.d. FV 

Klasa II (elementy biologiczne – 
I, elementy hydromorfologiczne  - 
II, elementy fizykochemiczne – 
I), czyli w granicach dla oceny 

FV (I-II) 96 
Lesistość b.d. U1 W granicach 10-50% 
Bariery b.d. FV Brak barier dla wydry 

Odległość od drogi b.d. FV 
Na 80% długości rzeki powyżej 

1000 m, tylko w północnej części 
obszaru miejscami poniżej 200 m 

Urbanizacja otoczenia b.d. FV 
Na 80% długości rzeki powyżej 
500 m, tylko w północnej części 
obszaru miejscami poniżej 200 m 

Relacje 
wydra-

człowiek 

Prawdopodobieństwo konfliktu b.d. FV Brak 

Ocena szkód b.d. FV Brak (brak gospodarstw rybackich 

Metody minimalizacji szkód b.d. FV Nie wymagane 

Przypadki śmierci/kłusownictwo b.d. XX Brak danych 

Perspektywy 
ochrony 

— b.d. FV 
Brak istotnych negatywnych 

oddziaływań 

  

                                                 
96 Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w roku 2011. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. Biblioteka Monitoringu 
Środowiska. 2012. ss 124 



 

 
DOKUMENTACJA PLANU ZADA Ń OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  

DOLNA SOŁA PLH120083 W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚLĄSKIM  
 
 

 
222 

 

4. Analiza  zagrożeń 
1 2 3 4 5 

L.p. 
Przedmiot 
ochrony 

Numer stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
Istniejące Potencjalne 

1 

3150 Starorzecza i 
naturalne 

eutroficzne 
zbiorniki wodne ze 
zbiorowiskami z 

Nympheion, 
Potamion 

Wszystkie płaty 

K.02.02. Nagromadzenie materii 
organicznej 

 

Drobne naturalne zbiorniki wodne (w tym 
zbiorniki reprezentujące siedlisko 

przyrodnicze 3150 w obszarze narażone są na 
szybko postępujące procesy lądowienia z 

przyczyn naturalnych  

K.01.01. Erozja  

Położenie drobnych zbiorników wodnych w 
sąsiedztwie koryta rzeki stwarza zagrożenie 

zajęcia ich przez koryto(zmiany koryta  
zachodzą w wyniku procesu erozji bocznej) 

L.08. Powódź  

W sytuacji wystąpienia wielkich wód istnieje 
zagrożenie modyfikacji środowiska wodnego 

starorzecza (przejście wielkiej wody może 
doprowadzić do zajęcia zbiorników przez 
koryto, zmian w ich morfologii, zaniku 

wyższej roślinności wodnej) 

 
J.02.01.03. Wypełnianie rowów, 

tam, stawów, sadzawek, bagien lub 
torfianek 

W związku z obserwowanym zjawiskiem 
porzucania odpadów  na terenach 

nadrzecznych, nie wykluczone jest zasypanie 
nimi poszczególnych zbiorników wodnych 
reprezentujących siedlisko przyrodnicze 

2 

3220 Pionierska 
roślinność na 
kamieńcach 

górskich potoków 

Wszystkie płaty 

J.02.12.02. Tamy i ochrona 
przeciwpowodziowa w 

śródlądowych systemach wodnych 
 

Brak dostawy żwiru i otoczaków  
spowodowany istnieniem  kaskady 

zbiorników wodnych Tresna/ Porąbka/ 
Czaniec. Stabilizacja brzegów podlegających 

erozji bocznej 

C.01.01.02. Usuwanie materiału z 
plaż 

 

Nielegalne pozyskiwanie żwiru z koryta 
rzeki i kamieńców (proces nie ma 
odzwierciedlenia w stanie ochrony 

przedmiotu ochrony – brak odpowiedniego 
wskaźnika w metodyce PMŚ) 
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1 2 3 4 5 

L.p. 
Przedmiot 
ochrony 

Numer stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
Istniejące Potencjalne 

I.01. Nierodzime gatunki zaborcze  

Inwazja gatunków obcego pochodzenia 
(rdestowce, niecierpek gruczołowaty). 

Obserwowane młodociane formy robinii 
akacjowej i klonu jesionolistnego 

 
J.03.03 Zmniejszenie, brak lub 

zapobieganie erozji 

Potencjalna możliwość zakładania plantacji 
wierzb. Możliwość celowej stabilizacji 

kamieńców za pomocą nasadzeń 
krzewiastych wierzb 

3 

6430 Ziołorośla 
górskie 

(Adenostylion 
alliariae) i 
ziołorośla 
nadrzeczne 

(Convolvuletalia 
sepium) 

Wszystkie płaty 

I.01. Nierodzime gatunki zaborcze  

Inwazja gatunków obcego pochodzenia 
(rdestowce, rudbekia naga, nawłocie obcego 

pochodzenia, astry obcego pochodzenia, 
kolczurka klapowana, niecierpek 

gruczołowaty) 

 
J.02.12.02. Tamy i ochrona 

przeciwpowodziowa w 
śródlądowych systemach wodnych 

Ewentualne nowe sztuczne umocnienia 
brzegów Soły sprzyjające inwazji gatunków 

obcych  

4 

91E0 Łęgi 
wierzbowe, 

topolowe, olszowe 
i jesionowe 

(Salicetum albae, 
Populetum albae, 

Alnenion 
glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe) 

Wszystkie płaty 

I.01. Nierodzime gatunki zaborcze  

Znaczne zajęcie runa leśnego przez gatunki 
obcego pochodzenia (przede wszystkim 

rudbekię nagą), zwłaszcza w prześwietlonych 
fragmentach drzewostanów. Gatunki obcego 
pochodzenia w niektórych drzewostanach 

(robinia akacjowa, topola kanadyjska i 
kalifornijska) 

J.02.12.02. Tamy i ochrona 
przeciwpowodziowa w 

śródlądowych systemach wodnych 
 

Stopniowe osuszanie siedliska prowadzące 
do jego ewolucji w kierunku łęgowych lasów 

dębowo-wiązowo-jesionowych (skutek 
obniżania się poziomu koryta rzeki na 
niektórych odcinkach  i jednocześnie 
zmniejszania regularności  zalewów) 

H.05.01 Odpadki i odpady stałe  

W obrębie płatów siedliska liczne dzikie 
wysypiska śmieci. Ponadto odpady 

naniesione przez wezbrane wody (głównie 
opakowania z tworzyw sztucznych) 
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1 2 3 4 5 

L.p. 
Przedmiot 
ochrony 

Numer stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
Istniejące Potencjalne 

 
B.02.04 Usuwanie martwych i 

umierających drzew 

Obserwuje się symptomy usuwania 
martwego drewna (choć zasoby są na razie 

właściwe) 

5 

91F0 Łęgowe lasy 
dębowo-wiązowo-

jesionowe 
(Ficario-Ulmetum) 

Wszystkie płaty 

I.01. Nierodzime gatunki zaborcze  
Robinia akacjowa i obce (mieszańcowe)  

taksony z rodzaju Populus w drzewostanie w 
niektórych płatach siedliska przyrodniczego 

B.02.04 Usuwanie martwych i 
umierających drzew  

Obserwuje się symptomy usuwania 
martwego drewna (przy obniżonej wartości 
odpowiednich wskaźników stanu ochrony) 

6 
1130 Boleń Aspius 

aspius 
1130_S1 {711A} 

J.02.12.02. Tamy i ochrona 
przeciwpowodziowa w 

śródlądowych systemach wodnych 
 

Brak dostawy żwiru i otoczaków  
spowodowany istnieniem  kaskady 

zbiorników wodnych Tresna/ Porąbka/ 
Czaniec (co wpływa na zmniejszenie 

zróżnicowania mikrosiedliskowego rzeki – 
rodzaj materiału pokrywającego dno rzeki 

jest ujednolicony).  

C01.01.02 Usuwanie materiału z 
plaż  

Nielegalne pozyskiwanie żwiru z koryta 
rzeki i kamieńców (proces nie ma 
odzwierciedlenia w stanie ochrony 

przedmiotu ochrony – brak odpowiedniego 
wskaźnika w metodyce PMŚ) 

F06 Inne formy polowania, 
łowienia ryb i kolekcjonowania  

Połów ryb w rzece niezgodny z 
wyznaczonym przez użytkownika rybackiego 

limitem ilościowym, poza wymiarem i 
okresem ochronny, oraz kłusownictwo 

rzeczne – połów ryb narzędziami 
niedozwolonymi 

J03.02. Antropogeniczne 
zmniejszenie spójności siedlisk 

(fragmentacja) 
 

Obecność struktur o charakterze barier dla 
migracji ryb na odcinku rzeki objętej 

obszarem Natura 2000 a także poniżej i 
powyżej obszaru (jazy, progi, zapory) 

J02.05. Niewielkie projekty 
hydrotechniczne, jazy 

 j.w. 
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1 2 3 4 5 

L.p. 
Przedmiot 
ochrony 

Numer stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
Istniejące Potencjalne 

 
J02.03 Regulowanie (prostowanie) 
koryt rzecznych i zmiana przebiegu 

koryt rzecznych. 

Dążenia podmiotów gospodarczych  do 
poboru żwiru pod pretekstem prac 

regulacyjnych. Wpływ takich działań jest 
zawsze negatywny (obniżenia wartości 
wskaźnika „hydromorfologia RDW”) 

7 
5320 Głowacz 

białopłetwy Cottus 
microstomus 

5320_S1 {4917} 

J.02.12.02. Tamy i ochrona 
przeciwpowodziowa w 

śródlądowych systemach wodnych 
 

Brak dostawy żwiru i otoczaków  
spowodowany istnieniem  kaskady 

zbiorników wodnych Tresna/ Porąbka/ 
Czaniec (co wpływa na zmniejszenie 

zróżnicowania mikrosiedliskowego rzeki – 
rodzaj materiału pokrywającego dno rzeki 

jest ujednolicony).  

C01.01.02 Usuwanie materiału z 
plaż  

Nielegalne pozyskiwanie żwiru z koryta 
rzeki i kamieńców (proces nie ma 
odzwierciedlenia w stanie ochrony 

przedmiotu ochrony – brak odpowiedniego 
wskaźnika w metodyce PMŚ) 

F06 Inne formy polowania, 
łowienia ryb i kolekcjonowania  

Połów ryb w rzece niezgodny z 
wyznaczonym przez użytkownika rybackiego 

limitem ilościowym, poza wymiarem i 
okresem ochronny, oraz kłusownictwo 

rzeczne – połów ryb narzędziami 
niedozwolonymi 

J03.02. Antropogeniczne 
zmniejszenie spójności siedlisk 

(fragmentacja) 
 

Obecność struktur o charakterze barier dla 
migracji ryb na odcinku rzeki objętej 

obszarem Natura 2000 a także poniżej i 
powyżej obszaru (jazy, progi, zapory) 

J02.05. Niewielkie projekty 
hydrotechniczne, jazy 

 j.w. 

 
J02.03 Regulowanie (prostowanie) 
koryt rzecznych i zmiana przebiegu 

koryt rzecznych. 

Dążenia podmiotów gospodarczych  do 
poboru żwiru pod pretekstem prac 

regulacyjnych. Wpływ takich działań jest 
zawsze negatywny (obniżenia wartości 
wskaźnika „hydromorfologia RDW”) 
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1 2 3 4 5 

L.p. 
Przedmiot 
ochrony 

Numer stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
Istniejące Potencjalne 

7 
5264 Brzanka 

Barbus 
carpathicus 

5264_S1 {5952} 

J.02.12.02. Tamy i ochrona 
przeciwpowodziowa w 

śródlądowych systemach wodnych 
 

Brak dostawy żwiru i otoczaków  
spowodowany istnieniem  kaskady 

zbiorników wodnych Tresna/ Porąbka/ 
Czaniec (co wpływa na zmniejszenie 

zróżnicowania mikrosiedliskowego rzeki – 
rodzaj materiału pokrywającego dno rzeki 

jest ujednolicony).  

C01.01.02 Usuwanie materiału z 
plaż  

Nielegalne pozyskiwanie żwiru z koryta 
rzeki i kamieńców (proces nie ma 
odzwierciedlenia w stanie ochrony 

przedmiotu ochrony – brak odpowiedniego 
wskaźnika w metodyce PMŚ) 

F06 Inne formy polowania, 
łowienia ryb i kolekcjonowania  

Połów ryb w rzece niezgodny z 
wyznaczonym przez użytkownika rybackiego 

limitem ilościowym, poza wymiarem i 
okresem ochronny, oraz kłusownictwo 

rzeczne – połów ryb narzędziami 
niedozwolonymi 

J03.02. Antropogeniczne 
zmniejszenie spójności siedlisk 

(fragmentacja) 
 

Obecność struktur o charakterze barier dla 
migracji ryb na odcinku rzeki objętej 

obszarem Natura 2000 a także poniżej i 
powyżej obszaru (jazy, progi, zapory) 

J02.05. Niewielkie projekty 
hydrotechniczne, jazy 

 j.w. 

 
J02.03 Regulowanie (prostowanie) 
koryt rzecznych i zmiana przebiegu 

koryt rzecznych. 

Dążenia podmiotów gospodarczych  do 
poboru żwiru pod pretekstem prac 

regulacyjnych. Wpływ takich działań jest 
zawsze negatywny (obniżenia wartości 
wskaźnika „hydromorfologia RDW”) 



 

 
DOKUMENTACJA PLANU ZADA Ń OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  

DOLNA SOŁA PLH120083 W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚLĄSKIM  
 
 

 
227 

 

1 2 3 4 5 

L.p. 
Przedmiot 
ochrony 

Numer stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
Istniejące Potencjalne 

8 
1166 Traszka 
grzebieniasta 

Triturus cristatus 
1166_S1 {7EBF} 

L.08. Powódź  

W sytuacji wystąpienia wielkich wód istnieje 
zagrożenie modyfikacji środowiska wodnego 

siedlisk traszki grzebieniastej (przejście 
wielkiej wody może doprowadzić do zajęcia 

zbiorników przez koryto, zmian w ich 
morfologii, zaniku wyższej roślinności 
wodnej, fizycznej eliminacji populacji 

gatunku) 

K.02.02. Nagromadzenie materii 
organicznej 

 

Drobne naturalne i antropogeniczne zbiorniki 
wodne stanowiące potencjalne i rzeczywiste 

siedliska gatunku narażone są na szybko 
postępujące procesy lądowienia z przyczyn 

naturalnych  

 
E.03.01 Pozbywanie się odpadów z 
gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

Istnieje realna możliwość zasypania 
niektórych zbiorników wodnych będących 

stanowiskami gatunku przez odpady 
pochodzące z gospodarstw domowych, bądź 
wywołania taką działalnością niekorzystnych 

zmian w siedlisku 

 K.03.04 Drapieżnictwo 

Istnieje możliwość zarybienia zbiorników 
zasiedlanych przez traszkę oraz 

wykorzystywanych jako siedliska rozrodcze 
(wskutek celowych działań lub wskutek 

naturalnych procesów). Zbiorniki z 
obecnością ryb stanowią znacznie gorsze 

siedliska dla gatunku. 

9 
1188 Kumak 

nizinny Bombina 
bombina  

1188_S1 {662D} L.08. Powódź  

W sytuacji wystąpienia wielkich wód istnieje 
zagrożenie modyfikacji środowiska wodnego 
siedlisk kumaka nizinnego (przejście wielkiej 

wody może doprowadzić do zajęcia 
zbiorników przez koryto, zmian w ich 
morfologii, zaniku wyższej roślinności 
wodnej, fizycznej eliminacji populacji 

gatunku) 
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1 2 3 4 5 

L.p. 
Przedmiot 
ochrony 

Numer stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
Istniejące Potencjalne 

K.02.02. Nagromadzenie materii 
organicznej 

 

Drobne naturalne i antropogeniczne zbiorniki 
wodne stanowiące potencjalne i rzeczywiste 

siedliska gatunku narażone są na szybko 
postępujące procesy lądowienia z przyczyn 

naturalnych  

 
E.03.01 Pozbywanie się odpadów z 
gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

Istnieje realna możliwość zasypania 
niektórych zbiorników wodnych będących 

stanowiskami gatunku przez odpady 
pochodzące z gospodarstw domowych, bądź 
wywołania taką działalnością niekorzystnych 

zmian w siedlisku 

 K.03.04 Drapieżnictwo 

Istnieje możliwość zarybienia zbiorników 
zasiedlanych przez kumaka oraz 

wykorzystywanych jako siedliska rozrodcze 
(wskutek celowych działań lub wskutek 

naturalnych procesów). Zbiorniki z 
obecnością ryb stanowią znacznie gorsze 

siedliska dla gatunku. 

10 
1355 Wydra Lutra 

lutra 
1355_S1 {2D38} Brak Brak 

Analiza jakości siedliska gatunku nie 
wykazała symptomów negatywnych 

oddziaływań 
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5. Cele działań ochronnych 
 

1 3 4 5 

Przedmiot ochrony Stan ochrony Cel działań ochronnych 
Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu ochrony 
Siedliska przyrodnicze 

3150 Starorzecza i naturalne 
eutroficzne zbiorniki wodne ze 
zbiorowiskami z Nympheion, 

Potamion 

U1 
Zatrzymanie procesu lądowienia siedliska przyrodniczego 

wywołanego osadzaniem się na dnie trudnorozkładalnych liści topól 
obcego pochodzenia (dotyczy stanowiska 3150_W3 {0BE5}) 

10 lat 

U1 

Utrzymanie istniejących warunków dynamiki procesów zachodzących 
w korycie rzeki wraz z możliwością fizycznego niszczenia 
poszczególnych zbiorników wodnych a także możliwością 

stabilizowania się młodych zbiorników wodnych w sąsiedztwie koryta 

10 lat 

U197 

Uzupełnienie wiedzy o stanie ochrony siedliska przyrodniczego w 
odniesieniu do wskaźników, które nie podlegały ocenie 

(konduktywność, przewodnictwo elektrolityczne, odczyn wody), a 
także w odniesieniu do rozmieszczenia siedliska w proponowanych, 

rozrzerzonych granicach obszaru  

5 lat 

3220 Pionierska roślinność na 
kamieńcach górskich potoków 

U1 
Poprawa wskaźnika stanu zachowania siedliska przyrodniczego „Obce 

gatunki inwazyjne”  
10 lat 

U1 
Zachowanie optymalnych warunków kształtowania się siedliska 

przyrodniczego w km 7+500 do km 15+000 i od km 19+000 do km 
22+000 rzeki Soły (mierzone wskaźnikiem „Szerokość kamieńców”) 

10 lat 

XX 
Uzupełnienie wiedzy o stanie ochrony siedliska przyrodniczego w 
odniesieniu do płatów siedliska w proponowanych, rozrzerzonych 

granicach obszaru 
5 lat 

6430 Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i ziołorośla 

nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 
U2 

Poprawa wskaźnika stanu zachowania siedliska przyrodniczego „Obce 
gatunki inwazyjne” (eliminacja skupisk kenofitów). Obnizenie udziału 
gatunków obcego pochodzenia w fitocenozach ziołoroślowych z 30% 

do 5% 

10 lat 

                                                 
97 Stan ochrony siedliska w obszarze oceniono na U1, cel dotyczy jednak wskaźników stanu siedliska które nie były monitorowane, ani nie były ustalone na etapie 
sporządzania dokumentacji planu zadań ochronnych (a wiec wskaźników: konduktywność (przewodnictwo elektrolityczne), przezroczystość wody, odczyn wody, plankton: 
fitoplankton, plankton: zooplankton), w stosunku do których brak wiedzy (oceny wskaźników:XX) 



 

 
DOKUMENTACJA PLANU ZADA Ń OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  

DOLNA SOŁA PLH120083 W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚLĄSKIM  
 
 

 
230 

 

1 3 4 5 

Przedmiot ochrony Stan ochrony Cel działań ochronnych 
Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu ochrony 

XX 
Uzupełnienie wiedzy o stanie ochrony siedliska przyrodniczego w 

odniesieniu do rozmieszczenia siedliska w proponowanych, 
rozrzerzonych granicach obszaru 

5 lat 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe (Salicetum 

albae, Populetum albae, Alnenion 
glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 

U2 
Eliminacja gatunków obcych geograficznie z drzewostanu i podszytu 

fitocenoz łęgów wierzbowych 
10 lat 

U2 
Poprawa wskaźnika stanu zachowania siedliska przyrodniczego „Obce 
gatunki inwazyjne” (eliminacja skupisk kenofitów). Obnizenie udziału 

gatunków obcego pochodzenia w runie z 20% do 5% 
10 lat 

XX 
Uzupełnienie wiedzy o stanie ochrony siedliska przyrodniczego w 
odniesieniu do płatów siedliska w proponowanych, rozrzerzonych 

granicach obszaru 
5 lat 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

U2 

Eliminacja gatunków obcych geograficznie z drzewostanu i podszytu 
fitocenoz łęgów jesionowo-wiązowych celem poprawy oceny 

wskaźnika „Gatunki obce geograficznie w drzewostanie” na U1 lub 
FV 

10 lat 

XX 
Uzupełnienie wiedzy o stanie ochrony siedliska przyrodniczego w 
odniesieniu do płatów siedliska w proponowanych, rozrzerzonych 

granicach obszaru 
5 lat 

1130 Boleń Aspius aspius U2 
Poprawa jakości wskaźnika „hydromorfologia RDW” poprzez 
zapewnienie drożności rzeki dla swobodnej migracji gatunku 

10 lat 

5320 Głowacz białopłetwy Cottus 
microstomus 

U2 
Szczegółowe rozpoznanie aktualnego stanu populacji gatunku w 

obszarze 
5 lat 

5264 Brzanka Barbus carpathicus U2 
Poprawa jakości wskaźnika „hydromorfologia RDW” poprzez 
zapewnienie drożności rzeki dla swobodnej migracji gatunku 

10 lat 

1166 Traszka grzebieniasta Triturus 
cristatus 

U1 Zachowanie wskaźnika HSI na poziomie 0,75 lub wyższym 10 lat 
U1 Rozpoznanie aktualnego stanu populacji gatunku w obszarze 5 lat 

XX 
Uzupełnienie wiedzy o stanie ochrony gatunku w odniesieniu do 

rozmieszczenia w proponowanych, rozrzerzonych granicach obszaru 
5 lat 

1188 Kumak nizinny Bombina 
bombina 

U1 Zachowanie wskaźnika HSI na poziomie 8,5 lub wyższym 10 lat 
U1 Rozpoznanie aktualnego stanu populacji gatunku w obszarze 5 lat 

XX 
Uzupełnienie wiedzy o stanie ochrony gatunku w odniesieniu do 

rozmieszczenia w proponowanych, rozrzerzonych granicach obszaru 
5 lat 

1355 Wydra Lutra lutra XX Rozpoznanie aktualnego stanu populacji gatunku w obszarze 5 lat 
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Moduł C 

6. Ustalenie działań ochronnych 

6.1. Siedliska przyrodnicze 
1 2 3 4 5 6 7 

Przedmiot 
ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunkowe 
koszty  

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialny 
za wykonanie 

3150 
Starorzecza i 

naturalne 
eutroficzne 
zbiorniki 
wodne ze 

zbiorowiskami 
z Nympheion, 

Potamion 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 

Oczyszczenie 
dna zbiornika 

wodnego 
3150_W3 z 

osadów 

Oczyszczenie dna z nadmiaru namułów i 
nierozłożonych liści topól mieszańcowych za 

pomocą wielofunkcyjnej maszyny poruszającej 
się po powierzchni zbiornika (np. Truxor DM 
5000). Wykluczyć z oczyszczania około 10% 
powierzchni dna zbiornika wodnego celem 
zachowania możliwości odtworzenia się 

roślinnosci wodnej. Przemieszczenie 
usuniętego materiału wężem współpracującym 

z maszyną w miejsce możliwego dojazdu 
samochodu przystosowanego do transportu 

namułów (beczkowozu). Transport materiału 
do miejsca utylizacji. Utylizacja. Zabieg 

przeprowadzić późna jesienią. 

Działka ewidencyjna nr 
444/7, obręb 0012 
Nowa Wieś, gmina 

Kęty, powiat 
oswięcimski 

W drugim roku 
obowiązywania 
planu. W razie 

potrzeby 
powtórzenie 
działania w 

siódmym roku 
obowiązywania 

planu 

32 tys zł. 
(zabieg 

jednorazowy) 

RDOŚ Kraków 
(wskazana 

współpraca z 
organizacjami 

pozarządowymi) 

2 

Wycinka grupy 
topól 

mieszańcowych 
znajdujących się 
w sąsiedztwie 

zbiornika 

Wycinka grupy około 30 topól mieszańcowych 
o średnicy pnia w granicach 40-50 cm, 
tworzących szpaler w kierunku północ-

południe, w odległości około 20 m na wschód 
od zbiornika wodnego 3150_W3. Transport 
dłużycy, gałęzi i pni poza granice obszaru. 

Działka ewidencyjna nr 
444/7, obręb 0012 
Nowa Wieś, gmina 

Kęty, powiat 
oswięcimski 

W pierwszym-
drugim roku od 

przeprowadzenia 
działania 

ochronnego nr 5 
dla siedliska 

45 tys zł. RDOŚ Kraków 
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1 2 3 4 5 6 7 

wodnego 
3150_W3 

Utylizacja. Zabieg należy przeprowadzić w 
okresie od października do lutego. 

przyrodniczego 
3220 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

— Brak potrzeby 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

3 

Monitoring 
skuteczności 

działania 
ochronnego nr 1 
„Oczyszczenie 
dna zbiornika 

wodnego 
3150_W3 z 

osadów” 

Kontrola zbiornika wodnego pod katem 
odtwarzania się charakterystycznej roślinności 

wodnej oraz innych parametrów stanu 
zachowania siedliska przyrodniczego 3150 

(zgodnie z metodyka Państwowego 
Monitoringu Środowiska). Działanie  należy 
przeprowadzić w miesiącach lipiec-sierpień. 

Działka ewidencyjna nr 
444/7, obręb 0012 
Nowa Wieś, gmina 

Kęty, powiat 
oswięcimski 

W pierwszym i 
drugim sezonie 
wegetacyjnym 

od 
przeprowadzenia 

działania nr 1. 

5 tys zł. 
(zabieg 

jednorazowy) 
RDOŚ Kraków  

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

4 

Uzupełnienie 
wiedzy o 

wybranych 
wskaźnikach 
parametru 
„strutura i 
funkcje” 

zinwentaryzowa-
nych zbiorników 

wodnych 
reprezentujących 

siedlisko 
przyrodnicze 

3150 

Określenie wartości nastepujacych wskaźników 
stanu zachowania zbiorników wodnych 

reprezentujących siedlisko przyrodnicze 3150: 
— Konduktywność (przewodnictwo 

elektrolityczne); 
— Przezroczystość wody; 

— Odczyn wody; 
— Plankton: fitoplankton; 
— Plankton: zooplankton. 

działanie należy przeprowadzić w miesiącach 
lipiec-sierpień 

Działka ewidencyjna nr 
660, obręb 0010 Łeki, 
gmina Kęty, powiat 
oświęcimski, działka 
ewidencyjna 1340/12, 

obręb 0005 Zasole, gmina 
Brzeszcze, powiat 

oświęcimski 
 

Działka ewidencyjna nr 
26, obręb obręb 012 

Nowa Wieś, gmina Kęty, 
powiat oswięcimski  

 
Działka ewidencyjna nr 

W pierwszym, 
drugim roku 

obowiązywania 
planu. 

6 tys zł.  RDOŚ Kraków 
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1 2 3 4 5 6 7 

444/7, obręb 012 Nowa 
Wieś, gmina Kęty, powiat 

oswięcimski 

5 

Badania 
uzupełniające 
mające na celu 

ustalenie 
rozmieszczenia 

oraz stanu 
zachowania 

siedliska 
przyrodniczego 

„3150 Starorzecza 
i naturalne 
eutroficzne 

zbiorniki wodne 
ze zbiorowiskami 

z Nympheion, 
Potamion” w 

dolinie Soły na 
odcinku od mostu 

w Kętach –
Podlesiu do 

zapory w Czańcu 
oraz na odcinku 
od km 0+000 do 

km 5+400 

Badania uzupełniające mające na celu ustalenie 
rozmieszczenia oraz stanu zachowania siedliska 
przyrodniczego 3150 w dolinie Soły na odcinku 

od mostu w Ketach –Podlesiu do zapory w 
Czańcu, tj. od km 24+000 do km 31+000 oraz na 
odcinku od km 0+000 do km 5+400. Ustalenie 

położenia zbiorników wodnych reprezentujących 
siedliska przyrodniczego, określenie 

wskaźników stanu zachowania siedliska 
przyrodniczego wg wytycznych GIOŚ. 

Zadanie dotyczy  odcinka 
rzeki od km 0+000 do km 

5+400 oraz od km 
24+000 do km 31+000 

Czwarty-piąty rok 
obowiązywania 

planu. Po 
zatwierdzeniu 
korekty granic. 

25 tys. zł 
RDOŚ Kraków, 
RDOŚ Katowice 

Nr Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

— W ramach działania nr 5 dla siedliska przyrodniczego „Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków” (3220) 

3220 
Pionierska 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Likwidacja Mechaniczne usuwanie skupisk rdestowców Zinwentaryzowane płaty Od drugiego roku 366 tys. zł. RDOŚ Kraków, 
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1 2 3 4 5 6 7 

roślinność na 
kamieńcach 

górskich 
potoków 

obcych gatunków 
inwazyjnych w 
obrębie płatów 

siedliska 
przyrodniczego 

3220 

Reynoutria  sp. o powierzchni przekraczającej 10 
m2 w obrębie kamieńców (usunięcie części 
nadziemnej oraz organów podziemnych), 

wycinka i karczowanie młodych okazów robinii 
akacjowej Robinia pseudoacaccia i klonu 

jesionolistnego Acer negundo z płatów 
kamieńców podlegających sukcesji. Istotne jest 

bardzo dokładne usunięcie podziemnych 
organów rdestowca. Usunięte rośliny i ich części  

należy wynieść poza obszar i zutylizować. 
Zadanie dotyczy około 2% całkowitej 

powierzchni kamieńców w aktualnych granicach 
obszaru (taki jest szacunkowy udział ww. 

gatunków inwazyjnych roślin w powierzchni 
otwartych kamieńców i ich pierwszych stadiów 
zarastania). W ramach działania należy określić 

lokalizację (współrzędne GPS) usuwanych 
skupisk roślin inwazyjnych /młodocianych 

drzew i krzewów, które osiągnęły już zdolnośc 
kwitnienia i owocowania. 

kamieńców. Należy wziąć 
pod uwagę, że siedlisko 

ma charakter dynamiczny 
i jego zasięg będzie się 
zmieniał w kolejnych 

latach. Po korekcie granic 
zadanie będzie 

rozszerzone do odcinka 
rzeki od km 0+000 do km 
5+400 i od km 24+000 do 

km 31+000 

obowiązywania 
planu, co 3 lata, 

czyli drugi, piaty i 
ósmy rok 

obowiązywania 
planu. Zabieg 

należy wykonywać  
w maju i w I 

dekadzie czerwca 
(przed wydaniem 
nasion przez klon 

jesionolistny) 

RDOŚ Katowice 
(wskazana 

współpraca z 
organizacjami 

pozarządowymi) 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

2 

Zachowanie 
koryta i brzegów 

rzeki w stanie 
dotychczasowym 

Brak. Zachowanie niezabudowanych i 
nieumocnionych odcinków brzegów rzeki. 
Pozostawienie dotychczasowej zabudowy 
brzegów rzeki. Dopuszcza się tworzenie 
umocnień brzegów narzutem kamiennym 

luźnym, celem ochrony istniejących wałów 
przeciwpowodziowych i dróg: 

A) w aktualnych granicach  obszaru na odcinku: 
—  od km 20+300 do km 20+500, brzeg lewy, w 

celu zabezpieczenia lokalnej drogi, 
B) w proponowanych granicach obszaru na 

odcinkach: 
— od km 26+500 do km 27+000, brzeg lewy, w 

Zadanie dotyczy odcinka 
rzeki od km 5+400 do 
24+000, w aktualnych 
granicach Po korekcie 
granic zadanie będzie 

rozszerzone do odcinka 
rzeki od km 0+000 do km 
5+400 i od km 24+000 do 

km 31+000 

W trakcie 
obowiązywania 

PZO 
— RZGW Kraków 
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1 2 3 4 5 6 7 

sytuacji zagrożenia stabilności wału, 
— od km  27+500 do km 28+000, , brzeg lewy, 
w sytuacji zagrożenia stabilności wału, a także 

na innych odcinkach rzeki w sytuacji zaistnienia 
w okresie obowiązywania planu zagrożenia 
stabilności wałów, lub przejezdności dróg 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

3 

Inwentaryzacja 
kamieńców 

(3220) pod kątem 
obecności 

gatunków obcego 
pochodzenia oraz 

nowych 
elementów 
zabudowy/ 
umocnień 

brzegów rzeki 

Kontrola kamieńców pod kątem obecności 
skupisk redestowców Reynoutria  sp. o 
powierzchni przekraczającej 10 m2 oraz 

owocujących okazów robinii akacjowej Robinia 
pseudoacaccia i klonu jesionolistnego Acer 

negundo na płatach kamieńców podlegających 
sukcesji. W sytuacji stwierdzenia obecności ww. 

gatunków w postaci, o której mowa powyżej, 
określenie ich lokalizacji (GPS) i powierzchni 
oraz  wykonanie dokumentacji fotograficznej. 
Inspekcja brzegów rzeki pod katem obecności 

nowych elementów stabilizujących brzegi i dno 
rzeki oraz stanu zachowania elementów o 

podobnym charakterze wykonanych dotychczas. 

Zakres realizacji działania 
nr 1 dla siedliska 

przyrodniczego 3220 

Od drugiego roku 
obowiązywania 
planu, co 3 lata, 

czyli drugi, piaty i 
ósmy rok 

obowiązywania 
planu. działanie 

należy wykonywać  
w okresie lipiec-

wrzesień) 

30 tys. zł. 
RDOŚ Kraków, 
RDOŚ Katowice 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

4 

Badania 
uzupełniające 
mające na celu 

ustalenie 
rozmieszczenia 

oraz stanu 
zachowania 

siedliska 
przyrodniczego 

3220 „pionierska 

Badania uzupełniające mające na celu ustalenie 
rozmieszczenia oraz stanu zachowania siedliska 
przyrodniczego w dolinie Soły na odcinku od 

mostu w Ketach –Podlesiu do zapory w Czańcu, 
tj. od km 24+000 do km 31+000. Ustalenie 
położenia płatów siedliska przyrodniczego, 
określenie średniej szerokości kamieńca na 
odcinkach rzeki o długości 1 km, ustalenie 

obecności gatunków charakterystycznych dla 
siedliska przyrodniczego. Sprecyzowanie 

Zadanie dotyczy odcinka 
rzeki od km 24+000 do 

31+000 

Czwarty-piąty rok 
obowiązywania 

planu. Po 
zatwierdzeniu 
korekty granic. 

15 tys. zł RDOŚ Kraków 
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1 2 3 4 5 6 7 

roślinność na 
kamieńcach 

górskich 
potoków” w 

dolinie Soły na 
odcinku od mostu 

w Kętach –
Podlesiu do 

zapory w Czańcu 

ewentualnych działań ochronnych. 

Nr Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

5 

Korekta granic 
obszaru, 

wyznaczenie 
korytarza 
swobodne 

migracji koryta 
rzeki Soły 

Przeprowadzenie procedury zmiany granic 
obszaru. Włączenie w granice obszaru odcinka 
rzeki od km 0+000 do km 5+400 oraz od  km 
24+000 do  km 31+000 wraz z fragmentem 

doliny przylegającym do łożyska rzeki. Korekta 
granic obszaru na odcinku od km 5+400 do 

24+000 (objęcie ochroną szerszego niż 
dotychczas pasa terenów nadrzecznych z  

płatami siedlisk przyrodniczych, stanowiących 
przedmioty ochrony (siedlisko przyrodnicze 

3220  — pionierska roślinność na kamieńcach 
górskich potoków, a także 6430 — Ziołorośla 
górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla 

nadrzeczne (Convolvuletalia sepium). Obszar w 
skorygowanych granicach będzie stanowił 

korytarz swobodnej migracji rzeki (dopuszca się 
budowę i modernizację wałów 

przeciwpowodziowych w granicach obszaru w 
pasie do 50 m od granicy obszaru) 

Szczegółowy przebieg 
proponowanych granic 
obszaru omówiono w 

rozdz. 10 

Od pierwszego do 
trzeciego roku 
obowiązywania 

planu 

— 
RDOŚ Kraków, 

GDOŚ 

6430 
Ziołorośla 
górskie 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 
Likwidacja 

obcych gatunków 
Mechaniczne usuwanie skupisk rdestowców 

Reynoutria  sp. i rudbekii Rudbeckia laciniata 
Zinwentaryzowane płaty 

ziołorośli oraz 
Od drugiego roku 
obowiązywania 

102 tys. zł 
RDOŚ Kraków 

(wskazana 
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1 2 3 4 5 6 7 

(Adenostylion 
alliariae) i 
ziołorośla 
nadrzeczne 
(Convolvuletal
ia sepium) 

inwazyjnych w 
obrębie płatów 

siedliska 
przyrodniczego 
6430 (ziołorośli) 

oraz gatunków zdolnych do inwazji (nawłoć 
kanadyjska Solidago canadensis i nawłoć późna 

Solidago gigantea,  północno-amerykańskich 
astrów Aster lanceolatus i A. novi-belgii) w 

obrębie ziołorośli (usunięcie części nadziemnej 
oraz organów podziemnych), a także w obrębie 

młodocianych postaci zarośli wierzbowych 
(poza zinwentaryzowanymi płatami ziołorośli, 
lecz w ich bezpośrednim sąsiedztwie). Istotne 
jest bardzo dokładne usunięcie podziemnych 

organów rdestowca i rudbekii. Usunięte rośliny i 
ich części  należy wynieść poza obszar i 
zutylizować. Zadanie dotyczy około 30% 

całkowitej powierzchni ziołorośli w aktualnych 
granicach obszaru (taki jest szacunkowy udział 

ww. gatunków inwazyjnych roślin w 
powierzchni siedliska) oraz mniej więcej takiej 

samej powierzchni w obrębie zarośli 
wierzbowych. Zabieg należy wykonywać 
trzykrotnie w ciągu roku (kwiecień/maj — 
pojawienie się liści rdestowców i kolczurki, 

możliwość identyfikacji skupisk roślin 
inwazyjnych po pozostałościach zeszłorocznych 

kwiatostanów; czerwiec – gatunki roczne 
jednoroczne przed wydaniem owoców, 

lipiec/sierpień — usunięcie ewentualnych 
odrostów oraz pozostałych osobników roślin 

jednorocznych) 

przylegające do nich 
fragmenty zarośli 

wierzbowych 

planu, co 3 lata, 
czyli drugi, piaty i 

ósmy rok 
obowiązywania 

planu. 

współpraca z 
organizacjami 

pozarządowymi) 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

2 W ramach działania nr 2 dla siedliska przyrodniczego „Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków”, kod  3220  

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

3 Inwentaryzacja Kontrola ziołorośli pod kątem obecności skupisk Zakres realizacji działania Od drugiego roku 30 tys. zł. RDOŚ Kraków, 
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1 2 3 4 5 6 7 

ziołorośli (6430) 
pod kątem 
obecności 

gatunków obcego 
pochodzenia w 

związku z 
prowadzonymi 

działaniami 
ochronnymi 

rdestowców Reynoutria  sp. i rudbekii 
Rudbeckia laciniata oraz gatunków zdolnych do 
inwazji (nawłoć kanadyjska Solidago canadensis 

i nawłoć późna Solidago gigantea,  północno-
amerykańskich astrów Aster lanceolatus i A. 
novi-belgii) a także w obrębie młodocianych 

postaci zarośli wierzbowych (poza 
zinwentaryzowanymi płatami ziołorośli, lecz w 

ich bezpośrednim sąsiedztwie). W sytuacji 
stwierdzenia obecności ww. gatunków w postaci, 

o której mowa powyżej, określenie ich 
lokalizacji (GPS) i powierzchni oraz  wykonanie 
dokumentacji fotograficznej. Inspekcja brzegów 
rzeki pod katem obecności nowych elementów 

stabilizujących brzegi i dno rzeki oraz stanu 
zachowania elementów o podobnym charakterze 

wykonanych dotychczas. 

nr 1 dla siedliska 
przyrodniczego 6430 

obowiązywania 
planu, co 3 lata, 

czyli drugi, piaty i 
ósmy rok 

obowiązywania 
planu. działanie 

należy wykonywać  
w okresie lipiec-

wrzesień) 

RDOŚ Katowice 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

4 

Badania 
uzupełniające 
mające na celu 

ustalenie 
rozmieszczenia 

oraz stanu 
zachowania 

siedliska 
przyrodniczego 

„6430 Ziołorośla 
górskie 

(Adenostylion 
alliariae) i 
ziołorośla 
nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

Badania uzupełniające mające na celu ustalenie 
rozmieszczenia oraz stanu zachowania siedliska 
przyrodniczego 6430 w dolinie Soły na odcinku 

od mostu w Ketach –Podlesiu do zapory w 
Czańcu, tj. od km 24+000 do km 31+000. 

Ustalenie położenia płatów siedliska 
przyrodniczego, określenie wskaźników stanu 

zachowania siedliska przyrodniczego wg 
wytycznych GIOŚ, charakterystyka florystyczna 

i fitosocjologiczna (aktualna metodyka 
monitoringu siedliska przyrodniczego nie bierze 
pod uwagę postaci siedliska występującego w 

obszarze Natura 2000 „Dolna Soła”) 

Zadanie dotyczy  odcinka 
rzeki od km 0+000 do km 

5+400 oraz od km 
24+000 do km 31+000 

Czwarty-piąty rok 
obowiązywania 

planu. Po 
zatwierdzeniu 
korekty granic. 

25 tys. zł 
RDOŚ Kraków, 
RDOŚ Katowice 
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sepium)” w 
dolinie Soły na 

odcinku od mostu 
w Kętach –
Podlesiu do 

zapory w Czańcu 
oraz na odcinku 
od km 0+000 do 

km 5+400 

Nr Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

— W ramach działania nr 5 dla siedliska przyrodniczego „Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków” (3220) 

91E0 Łęgi 
wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 
(Salicetum 

albae, 
Populetum 

albae, 
Alnenion 
glutinoso-

incanae, olsy 
źródliskowe) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 

Usunięcie 
niepożądanych 

gatunków roślin z 
drzewostanów  

łęgów 
wierzbowych 

Szczegółowa inwentaryzacja drzewostanów 
łęgów wierzbowych pod kątem występowania 
robinii akacjowej Robinia pseudoacacia oraz 

mieszańcowych taksonów topól (Populus sp.). 
Szacunkowy udział ww. gatunków drzew w 

drzewostanach łegów wierzbowych w granicach 
obszaru wynosi 10%. Wycinka 

zinwentaryzowanych drzew, usuniecie karpin i 
odrośli korzeniowych. Transport dłużycy, gałęzi 

i pni poza granice obszaru. Utylizacja. 
Pozostawienie luk do spontanicznej sukcesji (w 

razie inwazji rudbekii i innych inwazyjnych 
gatunków runa, podjęcie działania nr 2) 

Zinwentaryzowane płaty 
łęgów wierzbowych. Po 
korekcie granic zadanie 
będzie rozszerzone do 
odcinka rzeki od km 

0+000 do km 5+400 i od 
km 24+000 do km 

31+000 

Od drugiego do 
piątego roku 

obowiązywania 
planu. 

320 tys. zł. RZGW Kraków, 
inni właściciele 

(wskazana 
współpraca z 
organizacjami 

pozarządowymi) 

2 

Likwidacja 
obcych gatunków 
inwazyjnych w 
obrębie runa  

płatów siedliska 
przyrodniczego 

Mechaniczne usuwanie skupisk rudbekii 
Rudbeckia laciniata i rdestowców Reynoutria  

sp. oraz gatunków zdolnych do inwazji (nawłoć 
kanadyjska Solidago canadensis i nawłoć późna 

Solidago gigantea,  północno-amerykańskich 
astrów Aster lanceolatus i A. novi-belgii) w 

Zinwentaryzowane płaty 
łęgów wierzbowych. Po 
korekcie granic zadanie 
będzie rozszerzone do 
odcinka rzeki od km 

0+000 do km 5+400 i od 

Od drugiego do 
piątego roku 

obowiązywania 
planu. 

1 100 tys. zł. 

RZGW Kraków, 
inni właściciele 

(wskazana 
współpraca z 
organizacjami 

pozarządowymi) 



 

 
DOKUMENTACJA PLANU ZADA Ń OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  

DOLNA SOŁA PLH120083 W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚLĄSKIM  
 
 

 
240 

 

1 2 3 4 5 6 7 

91E0 (łęgów 
wierzbowych) 

obrębie ziołorośli (usunięcie części nadziemnej 
oraz organów podziemnych), a także w obrębie 

młodocianych postaci zarośli wierzbowych 
(poza zinwentaryzowanymi płatami ziołorośli, 
lecz w ich bezpośrednim sąsiedztwie). Istotne 
jest bardzo dokładne usunięcie podziemnych 

organów rdestowca i rudbekii. Usunięte rośliny i 
ich części  należy wynieść poza obszar i 
zutylizować. Zadanie dotyczy około 20% 

całkowitej powierzchni łęgów wierzbowych w 
aktualnych granicach obszaru (taki jest 

szacunkowy udział ww. gatunków inwazyjnych 
roślin w powierzchni runa siedliska). Zabieg 
należy wykonywać trzykrotnie w ciągu roku 

(kwiecień/maj — pojawienie się liści 
rdestowców i kolczurki, możliwość identyfikacji 
skupisk roślin inwazyjnych po pozostałościach 

zeszłorocznych kwiatostanów; czerwiec – 
gatunki roczne jednoroczne przed wydaniem 

owoców, lipiec/sierpień — usunięcie 
ewentualnych odrostów oraz pozostałych 

osobników roślin jednorocznych) 

km 24+000 do km 
31+000 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

— Brak potrzeby  

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

3 

Inwentaryzacja 
łęgów 

wierzbowych 
(91E0) pod kątem 

obecności 
gatunków obcego 
pochodzenia w 

Kontrola łęgów wierzbowych pod kątem 
obecności skupisk rudbekii Rudbeckia laciniata i 
rdestowców Reynoutria w runie  a także Robinia 

pseudoacaccia i klonu jesionolistnego Acer 
negundo (nalot, podrost). W sytuacji 

stwierdzenia obecności ww. gatunków w postaci, 
o której mowa powyżej, określenie ich 

Zakres realizacji działań 
nr 1 i 2 dla siedliska 
przyrodniczego 91E0 

Szósty i dziewiaty 
rok 

obowiązywania 
planu. Działanie 

należy wykonywać  
w okresie lipiec-

wrzesień) 

30 tys. zł. 
RDOŚ Kraków, 
RDOŚ Katowice 
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1 2 3 4 5 6 7 

drzewostanie, 
podszycie i runie 

fitocenoz w 
związku z 

prowadzonymi 
działaniami 
ochronnymi 

lokalizacji (GPS) i powierzchni oraz  wykonanie 
dokumentacji fotograficznej. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

4 Badania 
uzupełniające 
mające na celu 

ustalenie 
rozmieszczenia 

oraz stanu 
zachowania 

siedliska 
przyrodniczego 

„91E0 Łęgi 
wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 

(Salicetum albae, 
Populetum albae, 

Alnenion 
glutinoso-incanae, 

olsy 
źródliskowe)” w 
dolinie Soły na 

odcinku od mostu 
w Kętach –
Podlesiu do 

zapory w Czańcu 
oraz na odcinku 

Badania uzupełniające mające na celu ustalenie 
rozmieszczenia oraz stanu zachowania siedliska 
przyrodniczego 91E0 w dolinie Soły na odcinku 

od mostu w Ketach –Podlesiu do zapory w 
Czańcu, tj. od km 24+000 do km 31+000. 

Ustalenie położenia płatów siedliska 
przyrodniczego, określenie wskaźników stanu 

zachowania siedliska przyrodniczego wg 
wytycznych GIOŚ, charakterystyka florystyczna 

i fitosocjologiczna  

Zadanie dotyczy  odcinka 
rzeki od km 0+000 do km 

5+400 oraz od km 
24+000 do km 31+000 

Czwarty-piąty rok 
obowiązywania 

planu. Po 
zatwierdzeniu 
korekty granic. 

5 tys. zł 
RDOŚ Kraków, 
RDOŚ Katowice 
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od km 0+000 do 
km 5+400 

Nr Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

— W ramach działania nr 5 dla siedliska przyrodniczego „Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków” (3220) 

91F0 Łęgowe 
lasy dębowo-
wiązowo-
jesionowe 
(Ficario-
Ulmetum) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 

Usunięcie 
niepożądanych 

gatunków roślin z 
drzewostanów  

łęgów wiązowo-
jesionowych 

Szczegółowa inwentaryzacja drzewostanów 
łęgów wiązowo-jesionowych pod kątem 
występowania robinii akacjowej Robinia 

pseudoacacia oraz mieszańcowych taksonów 
topól (Populus sp.). Szacunkowy udział ww. 

gatunków drzew w drzewostanach łegów 
wierzbowych w granicach obszaru wynosi 10%. 
Wycinka zinwentaryzowanych drzew, usuniecie 

karpin i odrośli korzeniowych. Transport 
dłużycy, gałęzi i pni poza granice obszaru. 

Utylizacja. Pozostawienie luk do spontanicznej 
sukcesji (w razie inwazji rudbekii i innych 

inwazyjnych gatunków runa, sprecyzowanie 
dodatkowego działania ochronnego, którego 

celem będzie przeciwdziałanie zjawisku) 

Zinwentaryzowane płaty 
łęgów wiązowo-

jesionowych. Po korekcie 
granic zadanie będzie 

rozszerzone do odcinka 
rzeki od km 0+000 do km 
5+400 i od km 24+000 do 

km 31+000 

Od drugiego do 
piątego roku 

obowiązywania 
planu. 

30 tys. zł. 

RZGW Kraków, 
inni właściciele 

(wskazana 
współpraca z 
organizacjami 

pozarządowymi) 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

— Brak potrzeby 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

2 Inwentaryzacja 
łęgów wiązowo-

jesionowych 
(91F0) pod kątem 

obecności 

Kontrola łęgów wiązowo+jesionowych pod 
kątem obecności robinii Robinia pseudoacaccia 

i klonu jesionolistnego Acer negundo (nalot, 
podrost). W sytuacji stwierdzenia obecności ww. 

gatunków w postaci, o której mowa powyżej, 

Zakres realizacji działania 
nr 1 dla siedliska 

przyrodniczego 91F0 

Szósty i dziewiaty 
rok 

obowiązywania 
planu. Działanie 

należy wykonywać  

4 tys. zł. 
RDOŚ Kraków, 
RDOŚ Katowice 
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gatunków obcego 
pochodzenia w 
drzewostanie, 

podszycie i runie 
fitocenoz w 
związku z 

prowadzonymi 
działaniami 
ochronnymi 

określenie ich lokalizacji (GPS) i powierzchni 
oraz  wykonanie dokumentacji fotograficznej. 

w okresie lipiec-
wrzesień) 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

3 Badania 
uzupełniające 
mające na celu 

ustalenie 
rozmieszczenia 

oraz stanu 
zachowania 

siedliska 
przyrodniczego 
„91F0 Łęgowe 
lasy dębowo-

wiązowo-
jesionowe 
(Ficario-

Ulmetum)” w 
dolinie Soły na 

odcinku od mostu 
w Kętach –
Podlesiu do 

zapory w Czańcu 
oraz na odcinku 
od km 0+000 do 

km 5+400 

Badania uzupełniające mające na celu ustalenie 
rozmieszczenia oraz stanu zachowania siedliska 
przyrodniczego 91F0 w dolinie Soły na odcinku 

od mostu w Ketach –Podlesiu do zapory w 
Czańcu, tj. od km 24+000 do km 31+000. 

Ustalenie położenia płatów siedliska 
przyrodniczego, określenie wskaźników stanu 

zachowania siedliska przyrodniczego wg 
wytycznych GIOŚ, charakterystyka florystyczna 

i fitosocjologiczna 

Zadanie dotyczy  odcinka 
rzeki od km 0+000 do km 

5+400 oraz od km 
24+000 do km 31+000 

Czwarty-piąty rok 
obowiązywania 

planu. Po 
zatwierdzeniu 
korekty granic. 

3 tys. zł 
RDOŚ Kraków, 
RDOŚ Katowice 
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1 2 3 4 5 6 7 

Nr Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

— W ramach działania nr 5 dla siedliska przyrodniczego „Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków” (3220) 
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6.2. Gatunki zwierząt 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Przedmiot 
ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 
Miejsce  

realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialny 
za wykonanie 

1130 Boleń 
Aspius aspius  

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 

Usunięcie bariery 
dla migracji 

bolenia i innych 
gatunków ryb w 
dolnej Sole jaką 
stwarza próg w 
Broszkowicach 
(poza granicami 

OZW) 

Udrożnienie progu w miejscowości 
Broszkowice poprzez zaprojektowanie i 

wybudowanie przepławki. Przepławka musi 
spełniać warunki migracji dla wszystkich 
ryb występujących w Sole, w tym bolenia, 

brzanki i głowacza białopłetwego 
(przedmiotów ochrony), łącznie z 
gatunkami mogącym występować 

potencjalnie w przyszłości: łosoś, troć 
wędrowna. Projekt musi uwzględniać 

zabezpieczenie przed zjawiskiem erozji 
dennej koryta poniżej urządzenia. Na etapie 

projektowania urządzenia, niezbędne 
konsultacje z ichtiologiem. 

Próg w Broszkowicach 
(działki ewidencyjne nr 
278/33, 278/34, 278/37, 
278/38, 278/39, 278/40, 
278/41,278/48, 278/50, 
278/51, 278/52, 278/54, 
278/70, 278/73, 278/74, 
278/75, 278/71, 278/76, 
278/77,  278/78, 278/79, 
278/117., 278/118; obręb 

0002 Broszkowice, 
gmina Oświęcim, powiat 

oświęcimski) 

Po 
zatwierdzeniu 
korekty granic. 
Od trzeciego do 

dziewiątego 
roku 

obowiązywania 
planu. 

Sporządzenie 
dokumentacji 

projektowej do 
6 roku, realizacji 
zadania od 7 do 

9 roku 
obowiązywania 

planu 

3 250 tys. zł 
(w tym 

sporządzenie 
niezbędnej 

dokumentacji i 
uzyskanie 
pozwoleń:  
250 tys. zł; 

budowa 
przepławki: 
3 000 tys. zł) 

Synthos S.A. 
Dwory, 

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z 
o.o. w 

Oświęcimiu w 
porozumieniu z 
RDOŚ Kraków i 
RZGW Kraków 

2 

Usunięcie bariery 
dla migracji 

bolenia i innych 
gatunków ryb w 
dolnej Sole jaką 

stwarza zabudowa 

Udrożnienie progu pod mostem w 
miejscowości Zasole Łęskie poprzez 

zaprojektowanie i wybudowanie przepławki 
(rampy o spadku nie większym niż 1:30). 

Przepławka musi spełniać warunki migracji 
dla wszystkich ryb występujących w Sole, 

Most w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 949 w 
Zasolu Łęskim wraz z 

fragmentem koryta rzeki 
Soły (działki 

ewidencyjne 659, 660, 

Od pierwszego 
do szóstego 

roku 
obowiązywania 

planu. 
Sporządzenie 

700 tys. zł 
(w tym 

sporządzenie 
niezbędnej 

dokumentacji i 
uzyskanie 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w 

Krakowie w 
porozumieniu z 
RDOŚ Kraków i 
RZGW Kraków 
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1 2 3 4 5 6 7 

dna rzeki pod 
mostem w Zasolu 

Łęskim 

łącznie z gatunkami mogącym występować 
potencjalnie w przyszłości: łosoś, troć 
wędrowna. Projekt musi uwzględniać 

zabezpieczenie przed zjawiskiem erozji 
dennej koryta poniżej urządzenia. Na etapie 

projektowania urządzenia niezbędne 
konsultacje z ichtiologiem. 

663/2: obręb 0010 Łęki, 
gmina Kęty, powiat 

Oświęcimski) 

dokumentacji 
projektowej do 

3 roku, 
realizacja 

zadania od 4 do 
6 roku 

obowiązywania 
planu 

pozwoleń:  
100 tys. zł; 

budowa 
przepławki: 
600 tys. zł) 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

— W ramach działania nr 2 dla siedliska przyrodniczego „Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków”, kod  3220 (rozdz. 6.1) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

3 Monitoring 
skuteczności 

działania 
ochronnego nr 2: 

„Usunięcie 
bariery dla 

migracji bolenia i 
innych gatunków 
ryb w dolnej Sole 

jaką stwarza 
zabudowa dna 

rzeki pod mostem 
w Zasolu Łęskim” 

Ocena ekspercka (zgodność z projektem, 
zgodność z założeniami minimalnych 
warunków migracji wszystkich gatunków 
ryb z zał. II DŚ występujących w obszarze, 
kontrola natężenia zjawiska erozji dennej 
poniżej urządzenia) 

Most w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 949 w 

Zasolu Łęskim oraz 
fragment koryta rzeki 
Soły poniżej i powyżej 

mostu 

Od siódmego do 
dziewiątego 

roku 
obowiązywania 

planu 

20 tys. zł RDOŚ Kraków 

4 Monitoring 
skuteczności 
działania 
ochronnego nr 1: 
Usunięcie bariery 
dla migracji 
bolenia i innych 

Ocena ekspercka (zgodność z projektem, 
zgodność z założeniami minimalnych 
warunków migracji wszystkich gatunków 
ryb z zał. II DŚ występujących w obszarze, 
kontrola natężenia zjawiska erozji dennej 
poniżej urządzenia). Trzykrotne odłowy 
badawcze (zgodne z aktualną wiedzą – brak 

Próg w Broszkowicach. 
Badania należy wykonać 

na wykonanej 
przepławce oraz powyżej 

i poniżej niej 

Dziesiąty rok 
obowiązywania 
planu (po 
uruchomieniu 
przepławki; 
konieczna 
kontynuacja po 

55 tys. zł. RDOŚ Kraków 
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1 2 3 4 5 6 7 

gatunków ryb w 
dolnej Sole jaka 
stwarza próg w 
Broszkowicach 
(poza granicami 
OZW): 

metodyki PMŚ do oceny skuteczności 
działań przepławek) monitoringowe mające 
na celu stwierdzenie skuteczności działania 
udrożnień barier migracyjnych.  

okresie 
obowiązywania 
PZO) 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

— Brak potrzeby 

Nr Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

–– W ramach działania nr 5 dla siedliska przyrodniczego „Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków” (3220) 

5320 Głowacz 
białopłetwy 
Cottus 
microstomus  

Nr Działania związane z ochroną czynną 

— W ramach działań ochronnych nr 2 i 3 dla bolenia Aspius aspius (kod 1130) 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

— W ramach działania nr 2 dla siedliska przyrodniczego „Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków”, kod 3220 (rozdz. 6.1) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

— W ramach działania ochronnego nr 5 dla bolenia Aspius aspius (kod 1130) 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Wykonanie 
uzupełniających 
badań metodą 
elektropołowów 
celem ustalenia 
faktycznego stanu 
zachowania 

Trzykrotne odłowy badawcze zgodnie z 
metodyką PMŚ na wybranych 8 stanowiskach, 
których rozmieszczenie powinno uwzględniać 
zmienność lokalnosiedliskową środowiska 
rzeki (zróżnicowanie szybkości ruchu wód, 
substratu dennego, obecności dopływów) 

Wybrane odcinki rzeki w 
granicach obszaru oraz na 
odcinku od 24+000 do 
31+000 (gdzie istnieją 
potencjalne warunki 
bytowania, podany 
kilometraż obejmuje 

Od pierwszego do 
trzeciego roku 
obowiązywania 
planu (odcinek 
rzeki od 5+400 do 
24+000 – 5 
stanowisk). Od 

45 tys. zł RDOŚ Kraków, 
RDOŚ Katowice 
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1 2 3 4 5 6 7 

przedmiotu 
ochrony w 
obszarze oraz w 
odcinku rzeki 
proponowanym 
do włączenia do 
obszaru (24+000 
do 31+000) 

fragment proponowany do 
włączenia do obszaru) 

trzeciego do 
piątego roku 
obowiązywania 
planu (odcinek 
rzeki od km 
24+000 do 31+000 
– 3 stanowiska; po 
zatwierdzeniu 
korekty granic)  

Nr Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

— W ramach działania nr 5 dla siedliska przyrodniczego „Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków” (3220) 

5264 Brzanka 
Barbus 
carpathicus  

Nr Działania związane z ochroną czynną 

— W ramach działań ochronnych nr 2, 3, 4 dla bolenia Aspius aspius (kod 1130) 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

— W ramach działania nr 2 dla siedliska przyrodniczego 3220 (rozdz. 6.1) 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

— W ramach działania ochronnego nr 5 dla bolenia Aspius aspius (kod 1130) 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

— Brak potrzeby 

Nr Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

— W ramach działania nr 5 dla siedliska przyrodniczego „Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków”, kod 3220 (por. rozdz. 6.1) 

1166 Traszka Nr Działania związane z ochroną czynną 
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1 2 3 4 5 6 7 

grzebieniasta 
Triturus 
cristatus  

— Brak bieżącej potrzeby 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

— Brak bieżącej potrzeby 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

— Brak bieżącej potrzeby 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 

Wykonanie 
uzupełniających 

badań 
batrachofauny 

zbiorników wód 
stojących w 

sąsiedztwie koryta 
Soły w aktualnych 
granicach obszaru 

Wykonanie badań  batrachofauny zbiorników 
wodnych w sąsiedztwie koryta Soły (pod 

kątem składu gatunkowego płazów), w okresie 
kwiecień-lipiec.Niemożliwe jest w chwili 
obecnej precyzyjne ustalenie położenia 
stanowisk. W związku z dużą dynamiką 

rozwoju i zanikania drobnych zbiorników 
wodnych w łożysku rzeki Soły oraz w jego 
otoczeniu, konieczna będzie wizja terenowa 
eksperta wykonującego badania, pod kątem 
rozmieszczenia zbiorników stanowiących 

potencjalne/ aktualne siedlisk, poprzedzające 
włąściwe badania inwentaryzacyjne 

Obszar Natura 2000 Dolna 
Soła w aktualnych 

granicach. Po korekcie 
granic zadanie będzie 

rozszerzone do odcinka 
rzeki od km 0+000 do km 
5+400 i od km 24+000 do 

km 31+000 

W pierwszym/ 
drugim roku 

obowiązywania 
planu 

10 tys. zł 
RDOŚ Kraków 
RDOŚ Katowice 

Nr Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

— W ramach działania nr 5 dla siedliska przyrodniczego „Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków”, kod 3220 (por. rozdz. 6.1) 

1188 Kumak 
nizinny 
Bombina 
bombina  

Nr Działania związane z ochroną czynną 

— Brak bieżącej potrzeby 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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1 2 3 4 5 6 7 

— Brak bieżącej potrzeby 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

— Brak bieżącej potrzeby 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

— W ramach działania nr 1 dla traszki grzebieniastej (1166) 

Nr Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

— W ramach działania nr 5 dla siedliska przyrodniczego „Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków”, kod 3220 (por. rozdz. 6.1) 

1355 Wydra 
Lutra lutra  

Nr Działania związane z ochroną czynną 

— Brak bieżącej potrzeby 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

— Brak bieżącej potrzeby 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

— Brak bieżącej potrzeby 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 

Rozpoznanie 
aktualnego stanu 
populacji wydry 
w obszarze Natura 
2000 „Dolna 
Soła” 

Wykonanie badań terenowych prowadzonych 
przy użyciu standardowej metody polegają cej 
na poszukiwaniu śladów obecności wydry 
(głównie odchodów, a także wyraźnych 
tropów) na odcinkach brzegu cieków i 
zbiorników wodnych o długości j do 600 m, 
zwanych stanowiskami  Poszukiwania należy 
rozpocząć pod  mostami i przerywać je po 

Obszar Natura 2000 Dolna 
Soła w aktualnych 

granicach. Po korekcie 
granic zadanie powinno 

być rozszerzone do odcinka 
rzeki od km 0+000 do km 
5+400 i od km 24+000 do 

km 31+000 

W pierwszym/ 
drugim roku 

obowiązywania 
planu 

15 tys. zł 
RDOŚ Kraków 
RDOŚ Katowice 
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1 2 3 4 5 6 7 

znalezieniu śladów wydry (zalecane jest, aby 
dla opisu elementów środowiska penetrować 
minimum 200 m odcinki brzegu). Śladów 
wydry należy poszukiwać  nie tylko na samym 
brzegu, ale także w pewnej odległości od 
brzegów rzeki Soły(do 50mj), zależnie od 
notowanych zmian poziomu wody i 
występowania elementów środowiska, 
służących wydrom do znakowania: kamieni, 
powalonych drzew, kretowisk, połączeń z 
mniejszymi ciekami lub sąsiedztwa starorzeczy 
itp. Oszacowanie  zagęszczenia populacji na 
podstawie analizy stwierdzonych tropów 
wydry. Określenie ilości potomstwa w miocie 
oraz aktywności gatunku. Badania należy 
wykonać poza okresem letnim (od jesieni do 
wiosny)  

Nr Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

— W ramach działania nr 5 dla siedliska przyrodniczego „Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków”, kod 3220 (por. rozdz. 6.1) 

  



 

 
DOKUMENTACJA PLANU ZADA Ń OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  

DOLNA SOŁA PLH120083 W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚLĄSKIM  
 
 

 
252 

 

7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Przedmiot 
ochrony Cel działań ochronnych Parametr Wskaźnik 

Z
ak

re
s 

pr
ac

 
m

on
ito

rin
go

w
yc

h 

Te
rm

in
y/

 c
zę

st
ot

liw
oś
ć 

Miejsce 

P
od

m
io

t 
od

po
w

ie
dz

ia
ln

y 

Szacowany 
koszt 

(w tys. zł) 

3150 Starorzecza 
i naturalne 
eutroficzne 

zbiorniki wodne 
ze 

zbiorowiskami 
z Nympheion, 

Potamion 

Utrzymanie istniejących 
warunków dynamiki 

procesów zachodzących w 
korycie rzeki wraz z 

możliwością fizycznego 
niszczenia poszczególnych 

zbiorników wodnych a 
także możliwością 

stabilizowania się młodych 
zbiorników wodnych w 

sąsiedztwie koryta 
 

Zatrzymanie procesu 
lądowienia siedliska 

przyrodniczego 
wywołanego osadzaniem 

Powierzchnia 
siedliska 

— 

O
ce

n
a 

w
sk

aźn
ik

ó
w

 i 
p

ar
am

et
ró

w
 w

 o
p

ar
ci

u
 

o
 w

yt
yc

zn
e 

G
IO
Ś
 

W
 t

rz
ec

im
, 

sz
ó

st
ym

 i 
d

zi
ew

i
ąt

ym
 r

o
ku

 
o

b
o

w
iąz

yw
an

ia
 p

la
nu

 w
 m

ie
siąc

ac
h

  
lip

ie
c-

si
er

p
ień

 

Trzy zinwentaryzowane stanowiska siedliska 
przyrodniczego w obszarze: zbiorniki wodne 

o współrzędnych centarlego punktu 
zbiornika: 

514683, 232613 (stanowisko 3150_W1 
{319B}); 514010, 227542 (stanowisko 
3150_W2 {A5D1}); 514332, 226478 

(stanowisko 3150_W3 {0BE5} oraz inicjalne 
postaci starorzeczy (nie mieszczących się 

aktualnie w definicji siedliska 3150), na co 
najmniej dwóch stanowiskach: zbiornik 

wodny o współrzędnych środka: 514640, 
235883, zbiornik wodny o współrzędnych 
środka: 513875, 227510,  a także starorzecze 

poza aktualnymi granicami obszaru, w 
korytarzu swobodnej migracji rzeki o 

R
D

O
Ś

 K
ra

kó
w

, 
R

D
OŚ

 K
at

o
w

ic
e 

45 tys. zł 
Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 
kombinacja zbiorowisk w 

obrębie transektu 
Gatunki wskazujące na 

degradację siedliska 
Barwa wody 

Konduktywność 
(przewodnictwo 
elektrolityczne) 

Przezroczystość wody 
Odczyn wody 

Plankton: fitoplankton 
Plankton: zooplankton 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Przedmiot 
ochrony Cel działań ochronnych Parametr Wskaźnik 

Z
ak

re
s 

pr
ac

 
m

on
ito

rin
go

w
yc

h 

Te
rm

in
y/

 c
zę

st
ot

liw
oś
ć 

Miejsce 

P
od

m
io

t 
od

po
w

ie
dz

ia
ln

y 

Szacowany 
koszt 

(w tys. zł) 

się na dnie 
trudnorozkładalnych liści 
topól obcego pochodzenia 

(dotyczy stanowiska 
3150_W3 {0BE5}) 

 
Uzupełnienie wiedzy o 
stanie ochrony siedliska 

przyrodniczego w 
odniesieniu do wskaźników, 
które niwe podlegały ocenie 

(przewodnictwo 
elektrolityczne), 

przezroczystość wody, 
odczyn wody, plankton: 
fitoplankton, plankton: 
zooplankton), a także w 

odniesieniu do 
rozmieszczenia siedlkiska w 

proponowanych, 
rozrzerzonych granicach 

obszaru  

Perspektywy 
ochrony 

— 

współrzędnych środka: 513682, 230567. W 
sytuacji zaniku poszczególnych stanowisk 
siedliska z przyczyn naturalnych (wskutek 

dynamiki koryta rzeki), wskazane jest 
wyznaczenie stanowisk monitoringowych w 
proponowanych, rozszerzonych granicach 

obszaru 
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Przedmiot 
ochrony Cel działań ochronnych Parametr Wskaźnik 
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Szacowany 
koszt 

(w tys. zł) 

3220 Pionierska 
roślinność na 
kamieńcach 

górskich 
potoków 

Poprawa wskaźnika stanu 
zachowania siedliska 

przyrodniczego „Obce 
gatunki inwazyjne”  

 
Zachowanie optymalnych 

warunków kształtowania się 
siedliska przyrodniczego w 
km 7+500 do km 15+000 i 

od km 19+000 do km 
22+000 rzeki Soły 

(mierzone wskaźnikiem 
„Szerokość kamieńców”) 

Powierzchnia 
siedliska 

— 

O
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n
a 

w
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w
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Stanowiska monitoringowe stanowić będą 
odcinki łożyska rzeki o długości 1 km 

wyznaczone w oparciu o punkty w osi rzeki o  
współrzędnych:  

514424, 238003 (km 7+000); 
514637, 237018 (km 8+000); 
514746, 236080 (km 9+000); 
515054, 235286 (km 10+000); 
514698, 234434 (km 11+000); 
514659, 233695 (km 12+000); 
514086, 232942 (km 13+000); 
514635, 232201 (km 14+000); 
513937, 231339 (km 15+000); 
513854, 227996 (km 19+000); 
514173, 227242 (km 20+000); 

R
D

O
Ś

 K
ra

kó
w

, 
R

D
OŚ

 K
at

o
w

ic
e 

82,5 tys. zł 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne98 
Szerokość kamieńców 

Pokrycie kamieńców przez 
roślinność zielną 

Wysokość warstwy zielnej 
Gatunki ekspansywnych 

roślin zielnych 
Obce gatunki inwazyjne 

Gatunki krzewów 
Zwarcie krzewów na 

transekcie 

                                                 
98 Wskaźnik nie uwzględniony w oficjalnej metodyce monitoringu siedliska przyrodniczego (Perzanowska 2011). Autorska propozycja przedstawia się następująco: Lista 
gatunków charakterystycznych: trzcinnik szuwarowy Calamagrostis pseudophragmites, wierzbówka nadrzeczna Chamaenerion palustre, września pobrzeżna Myricaria 
germanica, wierzba siwa Salix eleagnos, kostrzewa czerwona Festuca rubra subsp. vulgaris, rezeda żółta Reseda lutea, skrzyp pstry Equisetum variegatum, poziewnik 
wąskolistny Galeopsis angustifolia, poziewnik polny Galeopsis ladanum, brodawnik zwyczajny Leontodon hispidus, lnica zwyczajna Linaria vulgaris, lniczka mała 
Chaenorhinum minor, wiechlina granitowa Poa granitica, szczaw tarczolistny Rumex scutatus, lepnica rozdęta Silene vulgaris subsp. prostrata, podbiał pospolity Tussilago 
farfara, wilczomlecz sztywny Euphorbia serrulata, wilczomlecz sosnka Euphorbia cyparissias, gorczycznik pospolity Barbarea vulgaris, gorczycznik prosty Barbarea 
stricta, żmijowiec pospolity Echium vulgare, dziewanna wielkokwiatowa Verbascum densiflorum, piaskowiec macierzankowy Arenaria serpyllifolia, krwiściąg mniejszy 
Sanguisorba minor, groszek leśny Lathyrus sylvestris, traganek szerokolistny Astragalus glycyphyllos. Ocena FV dla odcinków rzeki gdzie występuje 15 i więcej gatunków z 
listy; ocena U1 dla odcinków rzeki gdzie występuje od 10 -14 gatunków, U2 – poniżej 10 gatunków. Nie przewiduje się monitorowania wskaźnika „Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 91E0” 
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Przedmiot 
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Szacowany 
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(w tys. zł) 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 1,5-

2 m wys.) 

514095, 226374 (km 21+000); 
514148, 225496 (km 22+000). 

Perspektywy 
ochrony 

— 

6430 Ziołorośla 
górskie 

(Adenostylion 
alliariae) i 
ziołorośla 

nadrzeczne 
(Convolvuletalia 

sepium) 

Poprawa wskaźnika stanu 
zachowania siedliska 

przyrodniczego „Obce 
gatunki inwazyjne” 
(eliminacja skupisk 

kenofitów). Obnizenie 
udziału gatunków obcego 

pochodzenia w fitocenozach 
ziołoroślowych z 30% do 

5% 
 

Uzupełnienie wiedzy o 
stanie ochrony siedliska 

przyrodniczego w 
odniesieniu do 

rozmieszczenia siedliska w 
proponowanych, 

rozrzerzonych granicach 
obszaru 

Powierzchnia 
siedliska 

 

P
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 d
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Wybrane 4 płaty siedliska przyrodniczego w 
obszarze: 

Transekt I (o długości 100 m): 
Współrzędne początku: 514353, 238882; 

współrzędne końca: 514396,238792. 
Transekt II (o długości 200 m): 

Współrzędne początku: 514644, 236783; 
współrzędne końca: 514696,236590. 

Transekt III (o długości 100 m): 
Współrzędne początku: 514126, 227379; 

współrzędne końca: 514043, 227324. 
Transekt IV (o długości 200 m): 

Współrzędne początku: 514072, 226004; 
współrzędne końca: 514124,225811. 

Ponadto 4 transekty monitoringowe w 
proponowanych, rozszerzonych granicach 

obszaru, po ustaleniu rozmieszczenia płatów 
siedliska przyrodniczego. 

R
D

O
Ś

 K
ra

kó
w

, 
R

D
OŚ

 K
at

o
w

ic
e 

48 tys. zł 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne100, 

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

Bogactwo gatunkowe 
Obce gatunki inwazyjne 

Naturalność koryta 
rzecznego (brak regulacji) 

Naturalny kompleks 
siedlisk 

Perspektywy 
ochrony 

 

                                                 
99 Ocena wskaźników i parametrów w oparciu o wytyczne GIOŚ (konieczne jednak zastosowanie wskaźnika „gatunki charakterystyczne” i „bogactwo gatunkowe” wg innych 
kryteriów, niż te przyjęte w metodyce (metodyka nie uwzględnia lokalnej postaci siedliska) 
100 Za gatunki charakterystyczne uznano gatunki charakterystyczne dla podklasy Galio-Urticenea i niższych jednostek w  jej obrębie z wyjątkiem gatunków obcego 
pochodzenia wg Matuszkiewicza (2001), w związku z nieuwzględnieniem ziołorośli o podgórskim charakterze w opracowaniu Mroza i in. (2012), reprezentowanych w 
obszarze głównie przez zespół Phalarido-Petasitetum hybridi 
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91E0 Łęgi 
wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 

(Salicetum albo-
fragilis, 

Populetum albae, 
Alnenion 
glutinoso-

incanae, olsy 
źródliskowe) 

Eliminacja gatunków 
obcych geograficznie z 
drzewostanu i podszytu 

fitocenoz łęgów 
wierzbowych 

 
Poprawa wskaźnika stanu 

zachowania siedliska 
przyrodniczego „Obce 

gatunki inwazyjne” 
(eliminacja skupisk 

kenofitów). Obnizenie 
udziału gatunków obcego 

pochodzenia w fitocenozach 
ziołoroślowych z 20% do 

5% 
 

Uzupełnienie wiedzy o 
stanie ochrony siedliska 

przyrodniczego w 
odniesieniu do płatów 

siedliska w 
proponowanych, 

rozrzerzonych granicach 
obszaru 

Powierzchnia 
siedliska 

— 

O
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Pięć zinwentaryzowanych płatów siedliska 
przyrodniczego w obszarze: 

Transekt I (o długości 100 m): 
Współrzędne początku: 514302, 239299; 

współrzędne końca: 514248, 239214. 
Transekt II (o długości 100 m): 

Współrzędne początku: 514638, 237922; 
współrzędne końca: 514648, 237821. 

Transekt III (o długości 100 m): 
Współrzędne początku: 514362, 231741; 

współrzędne końca: 514316, 231652. 
Transekt IV (o długości 100 m): 

Współrzędne początku: 513514, 228681; 
współrzędne końca: 513557, 228590. 

Transekt V (o długości 100 m): 
Współrzędne początku: 514296, 226104; 

współrzędne końca: 514306, 226004. 
 

Ponadto 4 transekty monitoringowe w 
proponowanych, rozszerzonych granicach 

obszaru, po ustaleniu rozmieszczenia płatów 
siedliska przyrodniczego. 

R
D

O
Ś

 K
ra

kó
w

, 
R

D
OŚ

 K
at

o
w
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e 

45 tys. zł. 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne 
Gatunki dominujące 

Gatunki obce geograficznie 
w drzewostanie 

Inwazyjne gatunki obce w 
podszycie i runie 
Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 
zielnych 

Martwe drewno 
Martwe drewno 

wielkowymiarowe 
Naturalność koryta 

rzecznego (stosować tylko, 
jeżeli występowanie łęgu 
jest związane z ciekiem) 

Wiek drzewostanu 
Pionowa struktura 

roślinności 
Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
Zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem 

drewna 

Inne zniekształcenia 
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Perspektywy 
ochrony 

— 

91F0 Łęgowe 
lasy dębowo-

wiązowo-
jesionowe 
(Ficario-

Ulmetum) 

Eliminacja gatunków 
obcych geograficznie z 
drzewostanu i podszytu 

fitocenoz łęgów 
jesionowo-wiązowych 
celem poprawy oceny 
wskaźnika „Gatunki 
obce geograficznie w 

drzewostanie” na U1 lub 
FV 

 
Uzupełnienie wiedzy o 
stanie ochrony siedliska 

przyrodniczego w 
odniesieniu do płatów 

siedliska w 
proponowanych, 

rozrzerzonych granicach 
obszaru 

Powierzchnia 
siedliska 

— 
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Pięć zinwentaryzowanych płatów siedliska 
przyrodniczego w obszarze: 

Transekt I (o długości 100 m): 
Współrzędne początku: 513923, 231101; 

współrzędne końca: 513933, 231001. 
Transekt II (o długości 100 m): 

Współrzędne początku: 513817, 231530; 
współrzędne końca: 513762, 231447. 

Transekt III (o długości 100 m): 
Współrzędne początku: 514260, 227458; 

współrzędne końca: 514270, 227358. 
Transekt IV (o długości 100 m): 

Współrzędne początku: 514345, 226478; 
współrzędne końca: 514345, 226378. 

Transekt V (o długości 100 m): 
Współrzędne początku: 514157, 224014; 

współrzędne końca: 514157, 223914. 
 

Ponadto 4 transekty monitoringowe w 
proponowanych, rozszerzonych granicach 

obszaru, po ustaleniu rozmieszczenia płatów 
siedliska przyrodniczego. 
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45 tys. zł. 
 

Charakterystyczna 
kombinacja florystyczna 

runa 
Gatunki dominujące 

Liczba gatunków z grupy 
�wiązy, dąb, jesion� 

występujących w 
drzewostanie 

Różnorodność gatunkowa 
warstwy krzewów 

Gatunki obce ekologicznie 
w drzewostanie 

Gatunki obce geograficznie 
w drzewostanie 

Martwe drewno (łączne 
zasoby) 

Martwe drewno leżące lub 
stojące >3 m długości i >50 

cm grubości 
Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 
Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
Struktura pionowa i 

przestrzenna roślinności 
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(w tys. zł) 

 
Przejawy procesu 

grądowienia 
 
 

Ekspansywne gatunki obce 
w podszycie i runie 

 
 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) w runie 

 
 

Stosunki wodno-
wilgotnościowe 

 
 

Zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem 

drewna 
 
 
 

Inne zniekształcenia 
 

Perspektywy 
ochrony 

 
 

— 
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1130 Boleń 
Aspius aspius 

Poprawa jakości 
wskaźnika 

„hydromorfologia RDW” 
poprzez zapewnienie 
drożności rzeki dla 
swobodnej migracji 

gatunku 

Populacja 

 
Względna liczebność 
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Stanowiska, na których prowadzono badania 
ichtiofauny w roku 2009, tj: Soła-Oświęcim 
(km 3+850 do km 5+100 rzeki Soły – poza 

granicami obszaru Natura 2000), Soła-
Bielany (km 12+800 do km 16+450). 
Ponadto konieczne jest wyznaczenie 

stanowisk: 
1) Broszkowice (km 0+000 do km 0+750 – 
odciek poniżej progu niemożliwiającego 
migracje ryb z Wisły, w proponowanych 

granicach obszaru), 
2) Grojec (km 9+000 do 11+000 – jeden z 

odcinków o nieznacznych przekształceniach 
antropogenicznych), 

3) Hecznarowice (km 20+500 do km 24+000 
– górna część ostoi w aktualnych granicach), 

4) Czaniec (km 28+800 do km 30+800 – 
odcinek poniżej zapory w Czańcu, w 
proponowanych granicach obszaru) 

G
IO
Ś

, 
R

D
O
Ś

 K
at

o
w

ic
e,

 R
D

OŚ
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w
 

30 tys. zł 

 
 

Struktura wiekowa 
 
 
 
 

Udział gatunku w zespole 
ryb 

 
 

Siedlisko 

 
 

EFI + 
 
 
 
 

Hydromorfologia RDW 
 
 

Perspektywy 
ochrony 

 
 

— 
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5320 Głowacz 
białopłetwy 

Cottus 
microstomus 

Szczegółowe 
rozpoznanie aktualnego 
stanu populacji gatunku 

w obszarze 

Populacja 

 
Względna liczebność 
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u Stanowiska, na których prowadzono badania 
ichtiofauny w roku 2009, tj: Soła-Oświęcim 
(km 3+850 do km 5+100 rzeki Soły – poza 

granicami obszaru Natura 2000), Soła-
Bielany (km 12+800 do km 16+450). 
Ponadto konieczne jest wyznaczenie 

stanowisk: 
1) Broszkowice (km 0+000 do km 0+750 – 
odciek poniżej progu niemożliwiającego 
migracje ryb z Wisły, w proponowanych 

granicach obszaru), 
2) Grojec (km 9+000 do 11+000 – jeden z 

odcinków o nieznacznych przekształceniach 
antropogenicznych), 

3) Hecznarowice (km 20+500 do km 24+000 
– górna część ostoi w aktualnych granicach), 

4) Czaniec (km 28+800 do km 30+800 – 
odcinek poniżej zapory w Czańcu, w 
proponowanych granicach obszaru) 
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30 tys. zł 
(w ramach 
działania 

dla bolenia 
(1130)) 

Struktura wiekowa 

Udział gatunku w zespole 
ryb 

Siedlisko 

EFI + 

Hydromorfologia RDW 

Stan ekologiczny wody 
(klasa jakości wody) 

Mozaika mikrosiedlisk 

Zarybienia gatunkami 
gospodarczymi 

bezpośrednio zagrażającymi 
głowaczowi białopłetwemu 

Perspektywy 
ochrony 

— 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Przedmiot 
ochrony Cel działań ochronnych Parametr Wskaźnik 

Z
ak
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s 
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h 
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 c
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st
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y 

Szacowany 
koszt 

(w tys. zł) 

5264 Brzanka 
Barbus 

carpathicus 

Poprawa jakości 
wskaźnika 

„hydromorfologia RDW” 
poprzez zapewnienie 
drożności rzeki dla 
swobodnej migracji 

gatunku 

Populacja 

Względna liczebność 

O
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 p
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n

u Stanowiska, na których prowadzono badania 
ichtiofauny w roku 2009, tj: Soła-Oświęcim 
(km 3+850 do km 5+100 rzeki Soły – poza 

granicami obszaru Natura 2000), Soła-
Bielany (km 12+800 do km 16+450). 
Ponadto konieczne jest wyznaczenie 

stanowisk: 
1) Broszkowice (km 0+000 do km 0+750 – 
odciek poniżej progu niemożliwiającego 
migracje ryb z Wisły, w proponowanych 

granicach obszaru), 
2) Grojec (km 9+000 do 11+000 – jeden z 

odcinków o nieznacznych przekształceniach 
antropogenicznych), 

3) Hecznarowice (km 20+500 do km 24+000 
– górna część ostoi w aktualnych granicach), 

4) Czaniec (km 28+800 do km 30+800 – 
odcinek poniżej zapory w Czańcu, w 
proponowanych granicach obszaru) 
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w
 

30 tys. zł 
(w ramach 
działania 

dla bolenia 
(1130)) 

Struktura wiekowa 

Udział gatunku w zespole 
ryb 

Siedlisko 

EFI + 

Hydromorfologia RDW 

Perspektywy 
ochrony 

— 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Przedmiot 
ochrony Cel działań ochronnych Parametr Wskaźnik 

Z
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s 
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h 
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 c
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st
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Miejsce 

P
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m
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t 
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w
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ia
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y 

Szacowany 
koszt 

(w tys. zł) 

1166 Traszka 
grzebieniasta 

Triturus cristatus 

Zachowanie wskaźnika 
HSI na poziomie 0,75 

lub wyższym 
 

Rozpoznanie aktualnego 
stanu populacji gatunku 

w obszarze 

Populacja — 

O
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Łożysko rzeki Soły oraz zbiorniki w obrębie 
łęgów na obrzeżach rzeki w km 5+400 do 

24+000 (4 stanowiska w aktualnych 
granicach obszaru). Dodatkowo 6 stanowisk 

w proponowanych granicach po ich 
zatwierdzeniu. 

Niemożliwe w chwili obecnej jest precyzyjne 
ustalenie położenia stanowisk. W związku z 

dużą dynamiką rozwoju i zanikania drobnych 
zbiorników wodnych w łożysku rzeki Soły 
oraz w jego otoczeniu, konieczna będzie 
wizja terenowa eksperta wykonującego 

badania, pod kątem rozmieszczenia 
zbiorników stanowiących potencjalne/ 

aktualne siedliska gatunku poprzedzająca 
badania monitoringowe 
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8 tys zł 
Siedlisko HSI 

Perspektywy 
ochrony 

— 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Przedmiot 
ochrony Cel działań ochronnych Parametr Wskaźnik 

Z
ak
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s 
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h 

Te
rm

in
y/

 c
zę

st
ot
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Miejsce 

P
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t 
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po
w
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y 

Szacowany 
koszt 

(w tys. zł) 

1188 Kumak 
nizinny Bombina 

bombina 

Zachowanie wskaźnika 
HSI na poziomie 8,5 lub 

wyższym 
 

Rozpoznanie aktualnego 
stanu populacji gatunku 

w obszarze 

Populacja  

O
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Łożysko rzeki Soły oraz zbiorniki w obrębie 
łęgów na obrzeżach rzeki w km 5+400 do 

24+000 (4 stanowiska w aktualnych 
granicach obszaru). Dodatkowo 6 stanowisk 

w proponowanych granicach po ich 
zatwierdzeniu. 

Niemożliwe w chwili obecnej jest precyzyjne 
ustalenie położenia stanowisk. W związku z 

dużą dynamiką rozwoju i zanikania drobnych 
zbiorników wodnych w łożysku rzeki Soły 
oraz w jego otoczeniu, konieczna będzie 
wizja terenowa eksperta wykonującego 

badania, pod kątem rozmieszczenia 
zbiorników stanowiących potencjalne/ 

aktualne siedliska gatunku poprzedzająca 
badania monitoringowe 
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8 tys. zł 
(w ramach 
działania 
dla traszki 
grzebienias
tej (1066)) 

Siedlisko HSI 

Perspektywy 
ochrony 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Przedmiot 
ochrony Cel działań ochronnych Parametr Wskaźnik 
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s 
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Miejsce 
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y 

Szacowany 
koszt 

(w tys. zł) 

1355 Wydra 
Lutra lutra 

Rozpoznanie aktualnego 
stanu populacji gatunku w 

obszarze 

Populacja 

Zagęszczenie populacji 
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Dziesięć odcinków rzeki i jej bezpośredniego 
otoczenia o długości do 2 km, tj. 

a) od km 5+400 do 7+000 
b) od km 7+000 do km 9+000 

c) od km 9+000 do km 11+000,  
d) od km 11+000 do km 13+000, 
e) od km 13+000 do km 15+000, 
f) od km 15+000 do km 17+000, 
g) od km 17+000 do km 19+000, 
h) od km 19+000 do km 21+000 
i) od km 21+000 do km 22+500, 
j) od km 22+500 do km 24+000. 

 
Po rozszerzeniu granic obszaru ponadto 6 

odcinków: 
a) od km 0+000 do km 2+000, 
b) od km 2+000 do km 4+000, 
c) od km 4+000 do km 5+400, 

d) od km 24+000 do km 26+000,  
e) od km 26+000 do km 28+000,  
f) od km 28+000 do km 30+000. 
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32 tys. zł 

Średnia liczba młodych na 
samicę 

Aktywność gatunku 

Siedlisko 

Baza pokarmowa 
Udział siedliska 

kluczowego dla gatunku 
Odcinek cieku zajęty przez 

gatunek 
Wskaźnik optymalnego 

siedliska 
Jakość wody 

Lesistość 
Bariery 

Odległość od drogi 
Urbanizacja otoczenia 

Relacje 
wydra-

człowiek 

Prawdopodobieństwo 
konfliktu 

Ocena szkód 
Metody minimalizacji 

szkód 
Przypadki 

śmierci/kłusownictwo 
Perspektywy 

ochrony 
— 

  



 

 
DOKUMENTACJA PLANU ZADA Ń OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  

DOLNA SOŁA PLH120083 W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚLĄSKIM  
 
 

 
265 

 

8. Wskazania do dokumentów planistycznych 
 

1 2 

Dokumentacja planistyczna 
Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądź odtworzenia właściwego 

stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony 
obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody) 

Wskazania szczegółowe 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Brzeszcze 

— Wskazanie w części rysunkowej granic obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Dolna Soła (PLH120083); 
— Wprowadzić zapis „Dla ostoi  siedliskowej „Dolna Soła” PLH 120083, plan wprowadza następujące zasady: 
– zakaz podejmowania działań mogących pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i 
zwierząt, a także wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, 
– realizacja planowanych przedsięwzięć, które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie 
wynikają z tej ochrony, jeżeli mogą one znacząco oddziaływać na ten obszar, jest dopuszczalna po uzyskaniu decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 
– na obszarach Natura 2000 nie podlega ograniczeniu działalność związana z utrzymaniem urządzeń i obiektów 
służących bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu oraz działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka i rybacka, a 
także amatorski połów ryb, jeżeli nie zagrażają one zachowaniu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin lub 
zwierząt ani nie wpływają w sposób istotny negatywnie na gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został 
wyznaczony obszar Natura 2000”. 

Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kety 

Zapis studium dotycząc zasad gospodarowania w „Obszarze Szczególnego Zagrożenia Powodzią” 
— „zakaz sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz 
roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, 
obwałowań lub odsypisk” 
Zamienić zapisem:  
— „zakaz sadzenia drzew lub krzewów” 

Wskazania ogólne 
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1 2 
Miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, studia uwarunkowań i kierunków 
rozwoju – wszystkich gmin położonych w 
Obszarze 

W przypadku aktualizacji studiów lub/i opracowywania MPZP należy wykluczyć: 
—  możliwość pozyskania kruszywa (w zakresie powszechnego i szczególnego korzystania z wód - pozyskania 
kruszywa z rzeki Soły). 
— możliwość uprawy wikliny w proponowanych granicach obszaru (w korytarzu swobodnej migracji rzeki) 
— możliwość niekontrolowanego sadzenia drzew i krzewów (w kontekście potencjalnej możliwości wprowadzenia 
gatunków obcych ekologicznie/ geograficznie do łęgów (91E0, 91F0) 
Ponadto należy wprowadzić zapis:  
 „Dla ostoi  siedliskowej „Dolna Soła” PLH 120083, plan wprowadza następujące zasady: 
– zakaz podejmowania działań mogących pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i 
zwierząt, a także wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, 
– realizacja planowanych przedsięwzięć, które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie 
wynikają z tej ochrony, jeżeli mogą one znacząco oddziaływać na ten obszar, jest dopuszczalna po uzyskaniu decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 
– na obszarach Natura 2000 nie podlega ograniczeniu działalność związana z utrzymaniem urządzeń i obiektów 
służących bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu oraz działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka i rybacka, a 
także amatorski połów ryb, jeżeli nie zagrażają one zachowaniu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin lub 
zwierząt ani nie wpływają w sposób istotny negatywnie na gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został 
wyznaczony obszar Natura 2000”. 
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9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 
Brak przesłanek przemawiających za koniecznością opracowania planu ochrony (zakres zadań ochronnych planowanych na najbliższe 

10-lecie zapewni przetrwanie przedmiotów ochrony w niepogorszonym stanie zachowania, względnie uzupełnienie wiedzy o ich stanie ochrony 
w obszarze). 
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10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic  
 
Zweryfikowany szablon SDF wg instrukcji (V2012.01) zawiera załącznik nr 2 
W poniższym zestawieniu przedstawiono zmiany w SDF, wynikające z przeprowadzonych badań terenowych na potrzeby sporządzenia 
dokumentacji planu zadań ochronnych (Klich 2013, Nejfeld 2013) oraz wymaganych zmian w szablonie SDF wg instrukcji v 2012.1. 
 

1 2 3 4 
L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

1 
W rozdziale 1.4 SDF (2009-03) 

zapisano: Data aktualizacji: 2009-03 
W rozdziale 1.5 SDF wg instrukcji v 2012.1 

zapisać: 201309 

Faktyczna dada wprowadzenia zaktualizowanych danych do 
nowego formularza SDF na podstawie badań i analiz  

przeprowadzonych na potrzeby sporządzenia planu zadsań 
ochronnych 

2 

W rozdziale 1.6 SDF (2009-03) 
zapisano: Instytucja lub osoba zbierająca 
informacje: Robert Wawręty, Krzysztof 

Zając, Grażyna Połczyńska-Konior 

W rozdziale 1.6 SDF wg instrukcji v 2012.1 
zapisać: Nazwisko/Organizacja: Regionalna 

Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie; Adres: 
Pl. Na Stawach 3; 30-107 Kraków. Adres e-mail: 

sekretariat@rdos.krakow.pl 

W instrukcji  wypełniania SDF v 2012.1 zapisano: „Należy 
wprowadzić oficjalne dane kontaktowe instytucji (np. 

właściwego organu administracji), która zestawiła informacje w 
formularzu. Instytucja gromadząca dane powinna być punktem 
kontaktowym w sprawach merytorycznych i technicznych. Może 

to być stanowisko w instytucji (np. osoba w określonej 
jednostce)” Właściwym organem, gromadzącym informacje o 

obszarze jest RDOŚ w Krakowie. 

3 

W rozdziale 2.5. SDF (2009-03) 
zapisano: Region administracyjny 

(NUTS): 
Kod/ nazwa regionu/ %: 
PL216/ Oświęcimski/ 94 

PL225/ Bielski/ 6 

W rozdziale 2.5 SDF wg instrukcji v 2012.1 
zapisać: 

Kod poziomu NUTS2/ Nazwa regionu 
PL21/ województwo małopolskie 

PL22/ województwo ślaskie 

Instrukcja v 2012.1 wskazuje konieczność podania kodu i 
nazwy regionu NUTS poziom 2 (województwo), na terenie 
którego znajduje się obszar. Dotychczas podawano kody i 

nazwy NUTS poziom 3 
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4. 

W rozdziale 3.1.a SDF (2009-03) 
zapisano: Kod/ Nazwa siedliska/ % 

pokrycia/ Stopień reprezen./ Względna 
powierz./ Stan zachow./ Ocena ogólna: 

3150/ Starorzecza i naturalne eutroficzne 
zbiorniki wodne  ze zbiorowiskami z 

Nymphaeion, Potamion/ 0,5/ A/ C/ B/ C 

W rozdziale 3.1 SDF wg instrukcji v 2012.1 
zapisać: 

Kod/ PF/ NP./ Pokrycie [ha]/. Jaskinie [liczba]/ 
Jakość danych [G/M/P]/ Reprezentatywność/ 

Powierzchnia względna/ Stan zachowania/ Ocena 
ogólna: 

3150/ {puste pole}/ {puste pole}/ 0,2/ {puste pole}/ 
G/ C/ C/ C/ C 

Instrukcja v 2012.1 wskazuje konieczność podania informacji o: 
— pokryciu siedliska w ha (dotychczas był to procentowy 
udział siedliska przyrodniczego względem powierzchni 

obszaru) 
— jakości danych o przedmiocie ochrony. 

Zmiany w ocenie reprezentatywności/ powierzchni względnej/ 
stanu zachowania/ oceny ogólnej wynikają z przeprowadzonego 

szczegółowego rozpoznania terenowego (Nejfeld 2013) 

5. 

W rozdziale 3.1.a SDF (2009-03) 
zapisano: Kod/ Nazwa siedliska/ % 

pokrycia/ Stopień reprezen./ Względna 
powierz./ Stan zachow./ Ocena ogólna: 

3220/ Pionierska roślinność na 
kamieńcach górskich potoków/ 0,1/ C/ 

C/ C/ C 

W rozdziale 3.1 SDF wg instrukcji v 2012.1 
zapisać: 

Kod/ PF/ NP./ Pokrycie [ha]/. Jaskinie [liczba]/ 
Jakość danych [G/M/P]/ Reprezentatywność/ 

Powierzchnia względna/ Stan zachowania/ Ocena 
ogólna: 

3220/ {puste pole}/ {puste pole}/ 60,6/ {puste 
pole}/ G/ A/ B/ A/ A 

Instrukcja v 2012.1 wskazuje konieczność podania informacji o: 
— pokryciu siedliska w ha (dotychczas był to procentowy 
udział siedliska przyrodniczego względem powierzchni 

obszaru) 
— jakości danych o przedmiocie ochrony. 

Zmiany w ocenie reprezentatywności/ powierzchni względnej/ 
stanu zachowania/ oceny ogólnej wynikają z przeprowadzonego 

szczegółowego rozpoznania terenowego (Nejfeld 2013) 

6. 

W rozdziale 3.1.a SDF (2009-03) 
zapisano: Kod/ Nazwa siedliska/ % 

pokrycia/ Stopień reprezen./ Względna 
powierz./ Stan zachow./ Ocena ogólna: 

3240/ Zarośla wierzby siwej na 
kamieńcach i żwirowiskach górskich 
potoków (…)/ 0,00/ D/ {puste pole}/ 

{puste pole}/ {puste pole} 

W rozdziale 3.1 SDF wg instrukcji v 2012.1 nie 
uwzględniać siedliska przyrodniczego 3240 

Gatunek siedliskotwórczy — wierzba siwa Salix eleagnos 
występuje powszechnie w granicach obszaru. Jednak jego 

udział w zbiorowiskach zaroślowychwierzb nadrzecznych jest 
akcesoryczny, w związku z czym uznano, że siedlisko 
przyrodnicze nie występuje w obszarze (Nejfeld 2013) 

7. 

W rozdziale 3.1.a SDF (2009-03) 
zapisano: Kod/ Nazwa siedliska/ % 

pokrycia/ Stopień reprezen./ Względna 
powierz./ Stan zachow./ Ocena ogólna: 
3270/ Zalewane muliste brzegi rzek/ 

0,30/ C/ C/ C/ C 

W rozdziale 3.1 SDF wg instrukcji v 2012.1 
zapisać: 

Kod/ PF/ NP./ Pokrycie [ha]/. Jaskinie [liczba]/ 
Jakość danych [G/M/P]/ Reprezentatywność/ 

Powierzchnia względna/ Stan zachowania/ Ocena 
ogólna: 

3270/ {puste pole}/ {puste pole}/ 3,0/ {puste pole}/ 
G/ D/ {puste pole}/ {puste pole}/ {puste pole} 

Uznano, że stopień reprezentatywności siedliska 
przyrodniczego w obszarze jest znikomy (niewielkie płaty 

zbiorowisk reprezentatywnych dla siedliska przyrodniczego 
rozwijają się w miejscach gdzie odsłonięte po wezbraniach wód 
podłoże jest drobnoziarniste, w kompleksie z  płatami siedliska 

przyrodniczego 3220) (Nejfeld 2013) 



 

 
DOKUMENTACJA PLANU ZADA Ń OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  

DOLNA SOŁA PLH120083 W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚLĄSKIM  
 
 

 
270 

 

1 2 3 4 
L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

8. 

W rozdziale 3.1.a SDF (2009-03) 
zapisano: Kod/ Nazwa siedliska/ % 

pokrycia/ Stopień reprezen./ Względna 
powierz./ Stan zachow./ Ocena ogólna: 
6430/ Ziołorosla górskie (Adenostylion 

alliariae) i ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium)/ 3,00/ B/ C/ C/ 

C 

W rozdziale 3.1 SDF wg instrukcji v 2012.1 
zapisać: 

Kod/ PF/ NP./ Pokrycie [ha]/. Jaskinie [liczba]/ 
Jakość danych [G/M/P]/ Reprezentatywność/ 

Powierzchnia względna/ Stan zachowania/ Ocena 
ogólna: 

6430/ {puste pole}/ {puste pole}/ 10,3/ {puste 
pole}/ G/ B/ C/ C/ C 

Instrukcja v 2012.1 wskazuje konieczność podania informacji o: 
— pokryciu siedliska w ha (dotychczas był to procentowy 
udział siedliska przyrodniczego względem powierzchni 

obszaru) 
— jakości danych o przedmiocie ochrony. 

Zmiany w ocenie reprezentatywności/ powierzchni względnej/ 
stanu zachowania/ oceny ogólnej wynikają z przeprowadzonego 

szczegółowego rozpoznania terenowego (Nejfeld 2013) 

9. 

W rozdziale 3.1.a SDF (2009-03) 
zapisano: Kod/ Nazwa siedliska/ % 

pokrycia/ Stopień reprezen./ Względna 
powierz./ Stan zachow./ Ocena ogólna: 

6510/ Niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris)/ 8,00/ B/ C/ C/ 
C 

W rozdziale 3.1 SDF wg instrukcji v 2012.1 
zapisać: 

Kod/ PF/ NP./ Pokrycie [ha]/. Jaskinie [liczba]/ 
Jakość danych [G/M/P]/ Reprezentatywność/ 

Powierzchnia względna/ Stan zachowania/ Ocena 
ogólna: 

6510/ {puste pole}/ {puste pole}/ 1,9/ {puste pole}/ 
G/ D/ {puste pole}/ {puste pole}/ {puste pole} 

Instrukcja v 2012.1 wskazuje konieczność podania informacji o: 
— pokryciu siedliska w ha (dotychczas był to procentowy 
udział siedliska przyrodniczego względem powierzchni 

obszaru) 
— jakości danych o przedmiocie ochrony. 

Zmiany w ocenie reprezentatywności wynikają z 
przeprowadzonego szczegółowego rozpoznania terenowego 

(Nejfeld 2013) 

10. 

W rozdziale 3.1.a SDF (2009-03) 
zapisano: Kod/ Nazwa siedliska/ % 

pokrycia/ Stopień reprezen./ Względna 
powierz./ Stan zachow./ Ocena ogólna: 

91E0/ Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe (Salicetum albo-

fragilis….)/ 45,00/ C/ C/ C/ C 

W rozdziale 3.1 SDF wg instrukcji v 2012.1 
zapisać: 

Kod/ PF/ NP./ Pokrycie [ha]/. Jaskinie [liczba]/ 
Jakość danych [G/M/P]/ Reprezentatywność/ 

Powierzchnia względna/ Stan zachowania/ Ocena 
ogólna: 

91E0/ {puste pole}/ {puste pole}/ 166,7/ {puste 
pole}/ G/ A/ C/ C/ B 

Instrukcja v 2012.1 wskazuje konieczność podania informacji o: 
— pokryciu siedliska w ha (dotychczas był to procentowy 
udział siedliska przyrodniczego względem powierzchni 

obszaru) 
— jakości danych o przedmiocie ochrony. 

Zmiany w ocenie reprezentatywności wynikają z 
przeprowadzonego szczegółowego rozpoznania terenowego 

(Nejfeld 2013) 

11. — 

W rozdziale 3.1 SDF wg instrukcji v 2012.1 
zapisać: 

Kod/ PF/ NP./ Pokrycie [ha]/. Jaskinie [liczba]/ 
Jakość danych [G/M/P]/ Reprezentatywność/ 

Powierzchnia względna/ Stan zachowania/ Ocena 
ogólna: 

91F0/ {puste pole}/ {puste pole}/ 20,1/ {puste 
pole}/ G/ C/ C/ C/ C 

Nowy typ siedliska przyrodniczego wykazany w trakcie 
szczegółowego rozpoznania terenowego (Nejfeld 2013) 
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12. 

W rozdziale 3.2.c SDF (2009-03) 
zapisano: Kod/ Nazwa/ Populacja 

osiadła/ Populacja rozrodcza/ Populacja 
zimujaca/ Populacja przelotna/ 

Populacja./ Stan zachow./ Izolacja/ 
Ocena ogólna: 

1355/ Lutra lutra/ P/ {puste pole}/ {puste 
pole}/ {puste pole}/C/ C/ C/ C 

W rozdziale 3.2 SDF wg instrukcji v 2012.1 
zapisać: 

Grupa/ Kod/ Nazwa naukowa/ S/ NP/ Typ/ 
Wielkość min./ Wielkość max./ Jednostka/ 
Kategoria/ Jakość danych/ Populacja/ Stan 

zachowania/ Izolacja/ Ogólnie:  
M/ 1355/ Lutra lutra/ {puste pole}/ {puste pole}/ p/ 
{puste pole}/ {puste pole}/ {puste pole}/ P/ M/ C/ 

B/ C/ C 

Instrukcja v 2012.1 wskazuje konieczność podania m.in. 
informacji o jakości danych  o przedmiocie ochrony (gatunku). 
Zmiana w ocenie stanu zachowania siedliska gatunku wynika z 

przeprowadzonych obserwacji terenowych (Nejfeld 2013) 

13. — 

W rozdziale 3.2 SDF wg instrukcji v 2012.1 
zapisać: 

Grupa/ Kod/ Nazwa naukowa/ S/ NP/ Typ/ 
Wielkość min./ Wielkość max./ Jednostka/ 
Kategoria/ Jakość danych/ Populacja/ Stan 

zachowania/ Izolacja/ Ogólnie:  
M/ 1337/ Castor fiber/ {puste pole}/ {puste pole}/ 
p/ {puste pole}/ {puste pole}/ {puste pole}/ P/ M/ 

D/ {puste pole}/ {puste pole}/ {puste pole} 

Ślady występowania gatunku zaobserwowano  w trakcie 
szczegółowego rozpoznania terenowego (Nejfeld 2013) 

14. 

W rozdziale 3.2.d SDF (2009-03) 
zapisano: Kod/ Nazwa/ Populacja 

osiadła/ Populacja rozrodcza/ Populacja 
zimujaca/ Populacja przelotna/ 

Populacja./ Stan zachow./ Izolacja/ 
Ocena ogólna: 

1166/ Triturus cristatus/ C/ {puste pole}/ 
{puste pole}/ {puste pole}/C/ B/ C/ C 

W rozdziale 3.2 SDF wg instrukcji v 2012.1 
zapisać: 

Grupa/ Kod/ Nazwa naukowa/ S/ NP/ Typ/ 
Wielkość min./ Wielkość max./ Jednostka/ 
Kategoria/ Jakość danych/ Populacja/ Stan 

zachowania/ Izolacja/ Ogólnie:  
A/ 1166/ Triturus cristatus/ {puste pole}/ {puste 

pole}/ p/ {puste pole}/ {puste pole}/ {puste pole}/ 
P/ M/ C/ C/ C/ C 

Instrukcja v 2012.1 wskazuje konieczność podania m.in. 
informacji o jakości danych  o przedmiocie ochrony (gatunku) 
Korekta zapisów „oceny obszaru” wynikła z przeprowadzonej 

analizy siedliska gatunku (Nejfeld 2013) 

15. 

W rozdziale 3.2.d SDF (2009-03) 
zapisano: Kod/ Nazwa/ Populacja 

osiadła/ Populacja rozrodcza/ Populacja 
zimujaca/ Populacja przelotna/ 

Populacja./ Stan zachow./ Izolacja/ 
Ocena ogólna: 

1188/ Bombina bombina/ C/ {puste 
pole}/ {puste pole}/ {puste pole}/C/ B/ 

B/ C 

W rozdziale 3.2 SDF wg instrukcji v 2012.1 
zapisać: 

Grupa/ Kod/ Nazwa naukowa/ S/ NP/ Typ/ 
Wielkość min./ Wielkość max./ Jednostka/ 
Kategoria/ Jakość danych/ Populacja/ Stan 

zachowania/ Izolacja/ Ogólnie:  
A/ 1188/ Bombina bombina/ {puste pole}/ {puste 
pole}/ p/ {puste pole}/ {puste pole}/ {puste pole}/ 

P/ M/ C/ C/ C/ C 

Instrukcja v 2012.1 wskazuje konieczność podania m.in. 
informacji o jakości danych  o przedmiocie ochrony (gatunku) 
Korekta zapisów „oceny obszaru” wynikła z przeprowadzonej 

analizy siedliska gatunku (Nejfeld 2013) 
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16. 

W rozdziale 3.2.e SDF (2009-03) 
zapisano: Kod/ Nazwa/ Populacja 

osiadła/ Populacja rozrodcza/ Populacja 
zimujaca/ Populacja przelotna/ 

Populacja./ Stan zachow./ Izolacja/ 
Ocena ogólna: 

1130/ Aspius aspius/ R/ {puste pole}/ 
{puste pole}/ {puste pole}/C/ B/ A/ C 

W punkcie 3.2 SDF wg instrukcji v 2012.1 zapisać: 
Grupa/ Kod/ Nazwa naukowa/ S/ NP/ Typ/ 
Wielkość min./ Wielkość max./ Jednostka/ 
Kategoria/ Jakość danych/ Populacja/ Stan 

zachowania/ Izolacja/ Ogólnie:  
F/ 1130/ Aspius aspius/ {puste pole}/ {puste pole}/ 

p/ 500/ 2500/ i/ R/ G/ C/ C/ C/ C 

Instrukcja v 2012.1 wskazuje konieczność podania m.in. 
informacji o jakości danych  o przedmiocie ochrony (gatunku) 
Korekta zapisów „oceny obszaru” wynikła z przeprowadzonej 

analizy populacji i siedliska gatunku (Klich2013) 

17.  

W rozdziale 3.2.e SDF (2009-03) 
zapisano: Kod/ Nazwa/ Populacja 

osiadła/ Populacja rozrodcza/ Populacja 
zimujaca/ Populacja przelotna/ 

Populacja./ Stan zachow./ Izolacja/ 
Ocena ogólna: 

5320/ Cottus gobio/ P/ {puste pole}/ 
{puste pole}/ {puste pole}/C/ C/ B/ C 

W rozdziale 3.2 SDF wg instrukcji v 2012.1 
zapisać: 

Grupa/ Kod/ Nazwa naukowa/ S/ NP/ Typ/ 
Wielkość min./ Wielkość max./ Jednostka/ 
Kategoria/ Jakość danych/ Populacja/ Stan 

zachowania/ Izolacja/ Ogólnie:  
F/ 5320/ Gobio microstomus/ {puste pole}/ {puste 
pole}/ p/ {puste pole}/ {puste pole}/ {puste pole}/ 

{puste pole}/ V/ G/ C/ C/ C/ C 

Instrukcja v 2012.1 wskazuje konieczność podania m.in. 
informacji o jakości danych  o przedmiocie ochrony (gatunku). 
Korekta zapisów „oceny obszaru” wynikła z przeprowadzonych 
badań ichtiofaunistycznych (Klich 2013). Zmiana kodu gatunku 
i nazwy naukowej nastąpiła w związku z rewizją taksonomiczną 
rodzaju Cottus w Europie. Gatunek określany z wód Polski do 

niedawna  jako Cottus gobio nosi aktualnie nazwę Cottus 
microstomus Heckel, 1837 (p:Freyhof J., Kottelat M., Nolte A. 

2005) 

18.  

W rozdziale 3.2.e SDF (2009-03) 
zapisano: Kod/ Nazwa/ Populacja 

osiadła/ Populacja rozrodcza/ Populacja 
zimujaca/ Populacja przelotna/ 

Populacja./ Stan zachow./ Izolacja/ 
Ocena ogólna: 

2503/ Barbus peloponnesius/ R/ {puste 
pole}/ {puste pole}/ {puste pole}/C/ B/ 

B/ C 

W rozdziale 3.2 SDF wg instrukcji v 2012.1 
zapisać: 

Grupa/ Kod/ Nazwa naukowa/ S/ NP/ Typ/ 
Wielkość min./ Wielkość max./ Jednostka/ 
Kategoria/ Jakość danych/ Populacja/ Stan 

zachowania/ Izolacja/ Ogólnie:  
F/ 5264/ Barbus carpathicus/ {puste pole}/ {puste 

pole}/ p/ 15000/ 75000/ i/ C/ G/ C/ C/ B/ B 

Instrukcja v 2012.1 wskazuje konieczność podania m.in. 
informacji o jakości danych  o przedmiocie ochrony (gatunku). 
Korekta zapisów „oceny obszaru” wynikła z przeprowadzonych 
badań ichtiofaunistycznych (Klich 2013). Zmiana kodu gatunku 
i nazwy naukowej nastąpiła w związku z rewizją taksonomiczną 
rodzaju Barbus w środkowej Europie. Gatunek określany z wód 

Polski do niedawna  jako Barbus meridionalis/ B. 
peloponnesius nosi aktualnie nazwę Barbus carpathicus Kotlík, 

Tsigenopoulos, Ráb & Berrebi, 2002  

19.  
Punkt 3.3. SDF (2009-03): Lista innych 
ważnych gatunków zwierząt i roślin (19 

gatunków) 

Do tabeli w rozdziale 3.3 SDF wpisać: 
5 gatunków zwierzat (Rana arvalis, R. temporaria, 
Eptesicus serotinus, Myotis daubentonii, Barbus 

barbus, Lacerta agilis) 

Z listy 19 gatunków pozostawiono te, które spełniają jeden z 
następujących warunków: zamieszczenie w załączniku IV lub V 

do dyrektywy siedliskowej, wpis do czerwonej listy lub 
czerwonej ksiegi; endemizm, ochrona na podstawie  konwencji 

międzynarodowych 
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20 — 

W tabeli w rozdziale 4.1 SDF wg instrukcji v 
2012.1 „Ogólna charakterystyka obszaru” zapisać: 
Kod/ Klasa siedliska przyrodniczego/ Pokrycie %:  
N.06/ Wody śródlądowe (stojące i płynące)/ 26,4 % 

N.07/ Torfowiska, mokradła, bagna, roślinność 
granicząca z wodami/ 50,1 % 

N.10/ Łąki trwałe/ 3,6 % 
N.15/ Pozostałe grunty orne/ 4,4 % 

N.16/ Lasy liściaste zrzucające liście na zimę/ 15,2 
% 

N.23/ Pozostałe tereny (w tym miasta, wsie, drogi, 
wysypiska śmieci, kopalnie, tereny przemysłowe/ 

0,3 % 

W części tabelarycznej należy wpisać, według  instrukcji 
(2012.01)  informacje o udziale rodzaju pokrycia terenu zgodnie 
z przyjętą klasyfikacją. W części opisowej wykorzystać zwięzłe 

informacje o obszarze  z rodzdziału 2.2 dokumentacji planu 
zadań ochronnych 

21 
Treść punktu 4.2. SDF (2009-03) 

„Wartość przyrodnicza i znaczenie” 

Roszerzyć zapis. Dla każdego przedmiotu ochrony 
uzasadnić ocenę jakości danych oraz oceny 

znaczenia obszaru (proponowany zapis w Zał. 2, 
pkt. 4.2) 

Wymagania instrukcji (2012.1), str. 38-40 
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22 
Treść punktu 4.3 SDF (2009.03) 

„Zagrożenia” 

W tabeli „oddziaływania negatywne” pod tekstem 
„Najważniejsze oddziaływania i działalność mające 
duży wpływ na obszar” wpisać w polach: Poziom/ 

Zagrożenia i presja [kod]/ Zanieczyszczenie 
(opcjonalnie)/ Wewnętrzne, zewnętrzne (i/o/b):  

a) H/ J.02.12.02/ {puste pole}/ o; 
b) H/ J.02.03/ {puste pole}/ b;  
c) H/ J.03.02/ {puste pole}/ b; 

d) H/ C.01.01.02/ {puste pole}/ i; 
e) H/ I.01/ {puste pole}/ b. 

W tabeli „oddziaływania pozytywne” pod tekstem 
„Najważniejsze oddziaływania i działalność mające 
duży wpływ na obszar” wpisać w polach: Poziom/ 

Zagrożenia i presja [kod]/ Zanieczyszczenie 
(opcjonalnie)/ Wewnętrzne, zewnętrzne (i/o/b):  

a) H/ K.01.01/ {puste pole}/ i; 
b) H/ L.08/ {puste pole}/ b. 

W tabeli „oddziaływania negatywne” pod tekstem 
„Dalsze istotne oddziaływania mające średni/mały 

wpływ na obszar” wpisać w polach: Poziom/ 
Zagrożenia i presja [kod]/ Zanieczyszczenie 

(opcjonalnie)/ Wewnętrzne, zewnętrzne (i/o/b):  
a) M/ J.03.03/ {puste pole}/ i; 

b) M/ H.05.01/ {puste pole}/ b; 
c) M/ B.02.04/ {puste pole}/ i; 
d) L/ J02.05/ {puste pole}/ b; 

e) L/ F.06/ {puste pole}/ i; 
f) L/ K.01.01/ {puste pole}/ i; 
g) L/ K.02.02/ {puste pole}/ i; 

h) L/ L.08/ {puste pole}/ b; 
i) L/ E.03.01/ {puste pole}/ i; 

j) L/ J.02.01.03/ {puste pole}/ i; 
k) L/ K.03.04/ {puste pole}/ i. 

Wymagania instrukcji (2012.1), str. 41-42 

23 
Treść punktu 4.4 SDF (2009.03) „Status 

ochronny” 
— 

Instrukcja (2012.1) przewiduje wprowadzenie innych informacji 
w punkcie 4.4. szablonu SDF 
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1 2 3 4 
L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

24 —  

W punkcie 4.4. „Własność (opcjonalnie)” wpisać w 
kolumnach tabeli: Typ/ %: 

a) Nieznana/ 100%; 
b) Suma/ 100%. 

Wymagania instrukcji (2012.1), str. 42 

25 
Treść punktu 4.5 SDF (2009.03) 

„Struktura własności” 
— 

Instrukcja (2012.1) przewiduje wprowadzenie innych informacji 
w punkcie 4.5. szablonu SDF 

26 
Treść punktu 4.6 SDF (2009.03) 
„Dokumentacja – żródła danych” 

— 
Instrukcja (2012.1) nie przewiduje wprowadzenia punktu 4.5 w 

szablonie SDF 

27 — 
W punkcie 4.5. „Dokumentacja (opcjonalnie)” 
umieścić wykaz z rozdziału 12 „dokumentacji 

planu zadań ochronnych…” 
Wymagania instrukcji (2012.1), str. 43 

28 Punkt 5.1. SDF (2009.03): brak treści 
W tabeli wpisać: Kod/ pokrycie (%): 

PL00/ 100 
Wymagania instrukcji (2012.1), str. 43 

29 Punkt 5.2. SDF (2009.03): brak treści 
W tabeli wpisać: Kod rodzaju/ nazwa obszaru/ 

rodzaj/ pokrycie (%): 
PL00/ {puste pole}/ {puste pole}/ {puste pole}/ 

Wymagania instrukcji (2012.1), str. 44 

30 Punkt 5.3. SDF (2009.03): brak treści — 
Instrukcja (2012.1) przewiduje wprowadzenie innych informacji 

w punkcie 5.3. szablonu SDF 

31 — 

W punkcie 5.3. „Formy ochrony” wumieścić 
następujący zapis: „Obszar Natura 2000 Dolna Soła 

PLH120083 mieści się w granicach obszaru 
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina 

Dolnej Soły PLB120004 (Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie 

obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000; 
Dz. U. z 2004 r., Nr 229, poz. 2313). Obejmuje też 

fragment zespołu przyrodniczo krajobrazowego 
„Dolina Rzeki Soły” powołanego uchwałą nr 

LVIII/513/98 Rady Miasta w Oświęcimiu z dnia 
16.06.1988 (11,3374 ha wobec całkowitej 

powierzchni formy ochrony przyrody, wynoszącej 
191,5280 ha)” 

Wymagania instrukcji (2012.1), str. 45 
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1 2 3 4 
L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

32 

Treść punktu 6.1 „Główne czynniki i 
rodzaje działalności człowieka oraz 

procent powierzchni obszaru im 
podlegający” SDF (2009.03) 

— 
Instrukcja (2012.1) przewiduje wprowadzenie innych informacji 

w punkcie 6.1. szablonu SDF 

33 — 

W punkcie 6.1. „Organ odpowiedzialny za 
zarządzanie obszarem (obowiązkowe)” wpisać: 
Nazwisko/Organizacja: Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska w Krakowie 
Adres: Pl. Na Stawach 3; 30-107 Kraków 
Adres e-mail: sekretariat@rdos.krakow.pl 

Wymagania instrukcji (2012.1), str. 45 

34 
Treść punktu 6.2 „Zarządzanie 

obszarem” SDF (2009.03) 
— 

Instrukcja (2012.1) przewiduje wprowadzenie innych informacji 
w punkcie 6.2. szablonu SDF 

35 — 
W punkcie 6.2. „Plan zarządzania” wpiszaznaczyć 

pole: 
„Nie, ale jest w przygotowaniu” 

Wymagania instrukcji (2012.1), str. 45 
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Zaproponowane zostały zmiany granic, uwzględniające konieczność zachowania procesów związanych z dynamiką koryta rzeki oraz 
ciągłości rzeki jako korytarza migracyjnego ryb stanowiących przedmioty ochrony oraz wydry i płazów.  
 

1 2 3 

L.p. 
Proponowany przebieg 

granicy na tle istniejących 
granic obszaru 

Uzasadnienie do zmiany 

1 Zwiększenie długości odcinka rzeki 
Soły objętej ochroną w formie 
specjalnego obszaru ochrony 

Natura 2000 do odcinka od zapory 
w Czańcu do ujścia do Wisły w 

Oświęcimiu 

Zmiana powiększy areał siedliska przyrodniczego 3220 objętego obszarem Natura 2000 (odcinek rzeki od km 24+000 do 
31+000), z siedliskami ryb i płazów z załącznika II DŚ. Po wprowadzeniu korekty zwiększy się też powierzchnia siedlisk 

przyrodniczych 3150, 6430, 6510, 91E0 i 91F0 objetych granicami obszaru. Włączenie do obszaru dolnej Soły wraz z 
otoczeniem na odcinku od km 0+000 do km 5+400 umożliwi realizację kluczowego działania ochronnego dla ryb 

(udrożnienie progu w Broszkowicach) 

2 Rozszerzenie granic obszaru Natura 
2000 do zasięgu wody stuletniej 

Płaty siedlisk przyrodniczych związanych z doliną Soły (3150, 3220, 6430, 6510, 91E0 i 91F0) tworzą złożoną mozaikę 
przestrzenną w wyraźnym pasie o zmiennej szerokości  Aktualne granice nie obejmują pełnej szerokości pasa kompleksu 

naturalnej i półnaturalnej roślinności nadrzecznej ze stanowiskami siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmioty 
ochrony obszaru (w szczególności nie obejmują większości zasobów łąk świeżych — 6510, starorzeczy – 3150 i łęgów, 

zwłaszcza jesionowo-wiązowych 91F0). 
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11. Zestawienie uwag i wniosków 
l.
p. 

Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź 

 
Moduł A 

  

 
 

  

 
Moduł B 

  

 
 

  

 
Moduł C 

  

    

 
W trakcie prac nad dokumentacją planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Soła PLH120083 nie wpłynęły formalnie 

żadne uwagi. 
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13. Kody GUID wyróżnionych stanowisk zwierząt oraz płatów siedlisk przyrodniczych 
 

1 2 3 4 

L. p. 
Płat/ 

stanowisko 
GUID GUID2 

1 3150_W1 {B8BECFA6-195C-4EAA-8CD5-0F075BB9319B} {CF31899C-31BB-4569-93F6-BFF1ACAD8679} 
2 3150_W2 {6C5594F0-0C47-472A-94ED-81E85D51A5D1} {C269774A-8671-42F7-892B-C2CAE58C881C} 
3 3150_W3 {0A78D830-A78A-4BA6-8732-5CA9DD460BE5} {ADF673BD-DA5C-4119-8784-9DBE32CA3BE3} 
4 3220_W1 {006E8395-1593-4148-B763-E681160459DD} {C7E62734-E3E0-43F2-85EA-E59BB251B8F3} 
5 3220_W2 {B2AADFAB-DA57-4560-A17A-8FF54C04FDD0} {0FA13381-A0CE-4268-BEB1-F487C394248A} 
6 3220_W3 {E230B403-4C01-4F8C-B01F-B023EBBCFE11} {7A6935AF-F28F-47A6-B954-7DD3C8940B01} 
7 3220_W4 {DEE48E64-23FA-43E1-B86D-B10A3EBC2087} {786C8B8B-3B13-40CD-9BC9-7C48B1D6681E} 
8 3220_W5 {ADCEEF03-F24D-4B0C-81F2-A29A706FE04D} {D67A5297-20C8-4E56-960B-5A4A79C6ED71} 
9 3220_W6 {09FCB078-57F6-4C94-9F0A-E9067296BF90} {544E6D40-E03C-400D-9F90-98110002E48B} 
10 3220_W7 {03463B57-2837-4947-9943-FCA4AEB1D7D6} {AC20EF6E-2B7D-4FE7-A19F-262708FD4B03} 
11 3220_W8 {ADB6038E-134A-4CF7-AC7D-A6CC7D3E75C2} {BEE4CF94-9E10-446F-BB02-06CC963F807B} 
12 3220_W9 {B78865B2-3F70-4DEC-AF3F-6286C7ED75E0} {4BCA1AE0-B2AB-43BA-9144-002500B10402} 
13 3220_W10 {B579B971-4738-40A5-BFFF-9885ADF26441} {62A06D68-BF11-4664-BCD6-0D1100AB3B15} 
14 3220_W11 {DCDA7DC9-2E9F-439C-8AC6-D9AADD1D9988} {C1B15122-2082-46DA-A5BD-8D927A74234A} 
15 3220_W12 {794F98A9-7D01-4993-878C-F707E36BE26B} {2B529173-B3B2-4328-A697-7D2625673800} 
16 3220_W13 {522A8093-5CC2-4EF5-A29E-1EE4FE1879CF} {CFFEE89C-1060-4EA0-B460-2F5EFE0863E0} 
17 3220_W14 {492BCEE1-511D-41FB-8AF3-2A6396D2D92D} {EC0E3AC4-291E-4A28-8B1F-0E9FE5ADFC33} 
18 3220_W15 {EE2F880D-13AC-41A7-BE84-AB042C4BF45E} {B6D15F0E-E2FC-47C7-8AAA-FF8C922B226F} 
19 3220_W16 {4D513B09-1E01-40D7-9520-93E1660ADB63} {F2512714-52CC-4153-A960-503DA1D0287E} 
20 3220_W17 {B72DD2AB-8DEC-4482-9B5F-7A1FDD9657DE} {C004EDB9-76FA-4D32-9218-3C37E8BEAE87} 
21 3220_W18 {20D97D4E-7522-4EBD-B3F5-205D33F1B408} {A1E63924-B0C2-4CD4-976E-56AAC4B55128} 
22 3220_W19 {DA60DEA9-B9D7-4D81-9FE9-E8AE102A6C4D} {125C81B0-F977-4C3F-BCB0-13383161CA8D} 
23 3220_W20 {44CFC6E7-909C-47FA-B5FA-61A8640BA0D1} {7B5AD6C7-6B73-476B-B033-73B7C9665041} 
24 3220_W21 {B19B4436-6708-4831-8146-0C401DB29914} {01669898-87FA-48D6-9CAD-8AF0D16CB392} 
25 3220_W22 {88D4EFAC-6ECC-4A45-979C-F98A27DAD8D6} {3DBEC77B-3043-4DC6-ABFB-D0FB235E0E3D} 
26 3220_W23 {2BD3EB91-BCD2-43ED-9522-D97F37AE4BEA} {F5766A21-7064-40B8-A0A4-B8516A9EFB2F} 
27 3220_W24 {808545CC-93FD-4C36-A8EA-BBCC58662E40} {54FB2F4C-EB7D-41D4-85A6-370E952A83FD} 
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1 2 3 4 

L. p. 
Płat/ 

stanowisko 
GUID GUID2 

28 3220_W25 {8BB02641-C613-4EDB-8955-86902D608B87} {5BF32F65-456B-42D5-91B9-37B3645AA973} 
29 3220_W26 {A884000F-BF43-45E4-9C0C-B36186A0668D} {AA313E57-819F-4FCD-B095-7BA7B96839AA} 
30 3220_W27 {19074FE3-A185-4C06-847F-545509741235} {3B5A351D-0235-4F7D-AA33-9143E4E7E47A} 
31 3220_W28 {1CB7B6E5-EBA4-4389-A138-7C674441A883} {36128DC9-5125-4D88-AE9F-50FD67228547} 
32 3220_W29 {B9CC526F-6E1E-4BCE-A2A6-CE4A7D975B3D} {CFCBFCE3-7F0B-4583-8261-65FE8A4F2229} 
33 3220_W30 {45D6C2A8-7D1B-4DA2-BB20-B6448CD8D5D3} {83E79891-3D0D-4A78-A81A-496207CD3DCC} 
34 3220_W31 {94D8FF36-BCA7-4FC0-ABBA-98546B3A818D} {C36BC4C3-AA01-4330-B9AC-3E1A32D416DB} 
35 3220_W32 {9FAEB567-DFA2-4139-A775-1D978081189D} {43404017-E747-4447-95F8-2294BCD7A709} 
36 3220_W33 {53476712-2697-4637-9C23-EF8D31A2910D} {A682539A-9C87-4B26-BE0E-8065E16197D5} 
37 3220_W34 {D40FD67A-756A-4D0E-BE18-0AA6CE913091} {E18960D9-5F6C-4819-BFFE-017AEE292489} 
38 3220_W35 {6B26F981-2AD4-47D5-A5CD-7A0F0A77F6A5} {82952165-B192-46D6-989E-F645D8366E35} 
39 3220_W36 {DD266BB9-1D29-446A-81EA-E5CFB491C4F2} {99E60676-56B2-473D-AB97-6204A7CF5505} 
40 3220_W37 {2B63807E-BB09-40A7-BAEA-9771B36D2A14} {858BCAEF-4CEA-4388-8796-6A2A5841C89C} 
41 3220_W38 {E5213991-CE0A-4547-96D7-E32C5C55B801} {F83CFDD7-6747-4D95-881D-C61CE18E763C} 
42 3220_W39 {8D5E0351-2B33-4B3E-9EE1-6D157246D5E3} {125A5BC7-4A35-40DC-B817-37BECE0E8C7D} 
43 3220_W40 {96859B8F-FC3A-4603-8CA8-E2055BEC3351} {212B01F4-E1BA-4F60-ACEA-B073E3D13789} 
44 3220_W41 {6DDC2004-16BF-4B96-B55C-795D5DA8A322} {B8D73E4A-56DE-468C-A668-01D609603F71} 
45 3220_W42 {1C2DBF25-80A5-4FC4-BF69-40F0F11BEA50} {6D8B820E-D0DB-4617-8C66-1E713E2E1C60} 
46 3220_W43 {5C98A4CF-371F-4900-AA47-DE30BFFF3D5B} {165FF153-9B64-46FF-8A57-17A2E8434E99} 
47 3220_W44 {BCD8541E-9498-48F9-82AD-7C906E9C0664} {CC25CF61-B51A-427D-8F43-DD9FEAC9D28D} 
48 3220_W45 {D71C4FB3-88A8-467C-ACD0-309D749489A2} {D9B9B2BE-5CE3-4AA9-876F-A46D5231CFFE} 
49 3220_W46 {6C585F28-5320-45E9-9FE4-1A34DB64EB83} {0E1B523F-B228-478D-B326-8F2EC785403A} 
50 3220_W47 {32ADBF93-F2A3-41EF-A539-0FCC78CC7411} {ACDF4A2C-AF58-4758-AD6B-62A749752057} 
51 3220_W48 {27C18182-0D75-439E-83E0-F57282BECCC2} {2D53F8D8-273E-4782-9FAD-3A006A2CFEAC} 
52 3220_W49 {F400E1D8-BDCF-418B-B854-4D0606356DEF} {6D13299C-5B96-4EB9-A9C8-F45FFA6AEECF} 
53 3220_W50 {77054196-04F0-463C-848F-CC6D8F9D05CF} {A2732D5B-A6E2-405D-8C96-5F6FFD8769A2} 
54 3220_W51 {4501BCA2-8D57-4047-957C-FD776DF56230} {F3D03CF7-575D-4498-BF52-8774954F59E8} 
55 3220_W52 {440BD6D3-A31B-4656-A7A1-36DD32F8567C} {64F33FE2-8B16-4C42-9C84-9F1E511E90B6} 
56 3220_W53 {8E96B1C2-053B-4DEA-AB70-BEB331B6893E} {F9E73219-71B4-4563-AD30-F2C41E6E6699} 
57 3220_W54 {11F6462C-61C9-43D7-97DE-125A9400DB23} {3CE559FE-7CD8-4EB4-82DD-4559830909E2} 
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1 2 3 4 

L. p. 
Płat/ 

stanowisko 
GUID GUID2 

58 3220_W55 {57B83E3D-1854-4C12-A32E-603BB7AC7C20} {C2755F1B-B301-4F94-8AF0-95381870187A} 
59 3220_W56 {281D7072-7A0C-44F4-BBAD-61EBFF91B626} {89B60C39-1751-44D5-AFE3-141A888EF3DB} 
60 6430_W1 {E5444589-8124-4B0B-B08C-13BCE5E2B8C3} {52D57A98-2147-4516-88F8-5B64A10D5A07} 
61 6430_W2 {A6820468-D055-47D7-9504-2EAB4D643136} {2D3F4B3A-A0DD-471B-A0E6-54B35E4C0F6D} 
62 6430_W3 {663E5BA1-8631-4F21-B722-38954DC59F80} {5F10D080-8C66-4919-843E-D3570455173B} 
63 6430_W4 {16B68B6D-BAB6-4CB4-9E6E-DF6B3B2A1515} {990EBECA-0B96-43C5-8A4D-7DED8C40D3BF} 
64 6430_W5 {A0E3A51E-6673-4FFB-B55E-1F8CF8293CAC} {A274C8AA-0BEE-4386-A98D-813EBF4000C8} 
65 6430_W6 {9976933B-A5C6-42FD-9359-A9AD5534BB8B} {6F9D1C77-F781-48D5-8684-2EF5D8A17B61} 
66 6430_W7 {544DF9E3-0EFE-4845-8922-A0595F3A45D9} {668DE2FE-9311-4923-A7F0-9DE49D37DE3C} 
67 6430_W8 {D2D9BF4E-19CD-4CA8-AA98-B3C40F382DF8} {4F2B32E7-79AD-48E1-A4D6-B95486CB1C5D} 
68 6430_W9 {B886BE27-38DD-4E65-9EC1-5D8FC40EB053} {104A1A3F-E2B3-4AAA-A6D1-15EDE92EB476} 
69 6430_W10 {BB770E76-9F26-4F5D-9D9B-3F8D8B7B7042} {DC32033E-C917-47C6-8A04-F68B909CB1A7} 
70 6430_W11 {4E38C98C-B224-4290-B62C-C965F840F45D} {B1D0BBAA-9E93-4A23-A75E-02D20FF28250} 
71 6430_W12 {CDD8D67E-A225-4800-B8E6-12EB95E81D4B} {5510027F-5396-4980-946C-F9F22CF91CB0} 
72 6430_W13 {8F9EA7C0-7C99-4043-981A-662F076B2CAD} {18820CF6-A0B9-4095-8F83-449ECA51911C} 
73 6430_W14 {A3A5BD4D-D1D7-4751-B254-06BE7E5D6507} {AE67931D-66D6-4319-B37D-55CFE890CEE0} 
74 6430_W15 {04F91A19-AFB9-40C4-A442-A3BC11274CDB} {16DF87D2-43E4-42E4-870C-D638C98FC599} 
75 6430_W16 {D55CDA95-CFBB-47AC-A361-6D88ECDC2A99} {5E84CFFB-FDEA-4273-9507-AFF998793C30} 
76 6430_W17 {D8E3D7A9-1210-42C6-B802-71D2444F5DCB} {772DEF76-CA72-441F-A22A-BE769ED17B68} 
77 6430_W18 {3355DDBD-7345-4FFF-81E9-56816626C99B} {F8CF4803-CA0B-40C9-808C-16DCFCB452F8} 
78 6430_W19 {336E1D98-26EF-440D-8F2E-8445051C630A} {FF7E773F-1A8C-47D4-8EF6-48E03EF3A12F} 
79 6430_W20 {D1555655-F74B-4855-8085-F5C100B1F248} {46A4686C-C869-4B70-A877-C89DD1AB5197} 
80 6430_W21 {9F888D02-2E7E-464A-9BAF-EC1BBDF72E0C} {610A3ED6-C279-4786-B4FC-392884925535} 
81 6430_W22 {8956CA9F-9FBA-4BA4-B53A-FA803A35ABD7} {A21257A3-DE25-4B83-95AC-99ACACD03981} 
82 6430_W23 {9B54B8C0-D4FC-4F3C-B01F-6D263C9FC4AA} {C0408E2F-0D88-43E9-83EB-EDC26815ECF0} 
83 6430_W24 {ACF2C757-1B48-4AE5-B716-C1492F9112DA} {F5DE6AE9-8BCB-43F0-B10F-79A8C1102E43} 
84 6430_W25 {A8E9437B-BCFA-4E76-AA1A-3AEA8100D686} {38B84C99-2F7A-40E6-BF9F-DD3D1E884DCE} 
85 6430_W26 {3CFA79E7-F4FD-4EBA-9F1D-9EA79147CB37} {EFC7B7AA-DC87-459B-841E-64A6C7EE0BCF} 
86 6430_W27 {881FE754-91E5-48FE-B8E1-30155E8FC9F0} {01543322-935D-4BC0-8B92-7F0A67690434} 
87 6430_W28 {0B57EFA4-61E9-4AF2-ADB8-3E2A5FA2FE25} {E4CE7E58-C744-4DFA-AF4F-EA4D10F56C90} 
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88 6430_W29 {4FAF8A31-1176-42F8-91E3-E2A2D8AC60DC} {5C2B9AD1-1B25-41A2-B256-46667A564AFF} 
89 6430_W30 {0466D237-FC24-47FA-ADA0-3BDEA0CD97A6} {82F462A2-009F-4064-846C-453915A96F1A} 
90 6430_W31 {2BF32932-21B2-458D-AF69-A76F5CC0F298} {E45ECB81-8F99-4F2E-A757-D2955A8CCFB7} 
91 6430_W32 {094EE128-6C10-46F5-8DA7-0E5A1F9D0798} {D5CCC451-9563-47C3-9B8E-3F9C7F875050} 
92 6430_W33 {B4658023-B37F-41C1-B8D3-CBD5563B613B} {91262C64-B201-4739-AA6F-7EE677383CFC} 
93 6430_W34 {8E112AA1-1006-4766-9AEE-2E959AB9E6E5} {48C2CDB5-B2E2-42BF-8D0D-1FEFF38E2BD7} 
94 6430_W35 {541239FD-6749-4459-85D0-BFF3840D8514} {635BBB1C-A866-42C9-B789-BBC2965244D7} 
95 6430_W36 {E32A943B-FC09-46B3-8A6D-CD8A523123E8} {856500BA-00D3-4619-9137-3C27A54C6927} 
96 6430_W37 {18A21931-8355-489A-8ED2-DD66BC69E605} {9ECD0EC1-192A-41A3-B48A-F765850A50BC} 
97 6430_W38 {25AEF46E-3B9E-4240-B1C9-66CB5BA2AC08} {A8B01BE7-7CC4-4BA7-B817-E4FA0679FC31} 
98 6430_W39 {FADB25A6-E282-42DA-A7C7-69CB9B2BABEF} {A22CCA62-31F7-4E09-AB45-38A3CECB8C03} 
99 6430_W40 {06F028BF-12EF-4F82-85DD-A6C06E92F566} {6BFE1860-09BC-4343-9219-50F581E83273} 
100 6430_W41 {6F38F61A-B364-4E08-9BA1-E14C98F07465} {D783B001-E453-409F-9F7F-ED3B2A88B6A9} 
101 6430_W42 {59CEDE38-1587-43C6-B07F-DEE466274B62} {CD17B342-7DDA-40CB-A848-EC399C29D9BA} 
102 6430_W43 {03B2812E-2EA2-4A77-92AD-92912E546F42} {26AEEBEC-DAE7-4062-984C-EADD25FA0CD9} 
103 6430_W44 {16C6BC78-6BB9-40DB-840B-2E765D29D6D2} {8432D0A6-009E-4F02-BDE4-9FEEDF8BBAE9} 
104 6430_W45 {66203055-21D4-48EA-93C1-17B288CBCAD1} {059DBFA1-87B5-48CD-A9B9-0CC941B90417} 
105 6430_W46 {9BB466D7-A073-42AD-9436-3B76929C7445} {1CA4188D-3DBF-4ADB-B8FF-F52F6974BD64} 
106 6430_W47 {E96DC2B9-4CB0-485D-8A99-484271E9DB61} {AEA2EF33-B2B4-4571-B400-70B3737ACBD7} 
107 6430_W48 {C27E08BD-9027-465E-A245-E681F378E0B7} {DFE27906-4769-4375-9850-5657C40ABD3E} 
108 6430_W49 {5DC804B9-4476-4B77-9A0B-8693370DEBE5} {19942E00-0232-43A8-8A74-A7FCF2CB34AD} 
109 6510_W1 {1FD26F4E-2254-4FC4-8357-709B2668FC83} {FFAFB370-50F4-4A10-97EA-C1C7E78F0D6E} 
110 6510_W2 {5781BA11-4A29-4578-988B-E00BF6FE81E8} {4B2C4A09-D382-445D-97C9-96B5F4288EFF} 
111 91E0_W1 {2F275A6A-7DE7-4290-A4D6-F8A1907E94B1} {6CE5FB76-0915-4407-B1AA-F8A1871B90DE} 
112 91E0_W2 {14226744-5579-46CA-8068-537152ED2AB3} {FE23CD62-CAC4-45EE-A724-C3084C1F3706} 
113 91E0_W3 {11916B88-CE4E-4C6C-A25B-31039EACC7AB} {EC90DAAA-B823-4365-AD87-D5B3AC44DCFF} 
114 91E0_W4 {CF24ED26-D523-4A1B-9DEB-627ACB617B51} {21A4C0AB-DED9-464F-A0A9-178D016088D4} 
115 91E0_W5 {63004CB3-2F4A-4076-BFCF-0DE93C4FB22A} {F96B0460-5B74-4011-9BDC-B4B912144444} 
116 91E0_W6 {BA7A7CC7-529E-4276-8568-A880CB653959} {DB96AA2E-3FED-4FDC-8517-C1BEB6CC22C7} 
117 91E0_W7 {58BD5912-0791-4CBE-8037-349585EC5A35} {C444C52C-F48C-4A6B-A246-68DCEA12F778} 
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118 91E0_W8 {EF9253CB-6A21-430F-9810-46AB778E2102} {C07374CC-3C07-4020-ABAA-5822D2B2A228} 
119 91E0_W9 {BF4D8729-6A0B-407A-A705-5CA8CA8A58A8} {A7430A8C-1024-4ACC-A91A-74944BE705BB} 
120 91E0_W10 {6CD1CF9A-35DD-4F00-A1DD-BDACFE29EC11} {1AF92C94-90E3-4B9D-ADE3-6CFCECE44AA3} 
121 91E0_W11 {E234B0B6-32C4-4704-8600-9E48E65B038B} {9907DB32-FB04-4272-BC3B-DCB653F0F702} 
122 91E0_W12 {4B23C183-CB3D-4EE2-8136-93FC8A049D8F} {A2263FA8-2345-48F7-BF27-9F491F093A4E} 
123 91E0_W13 {FDAD6C6E-2174-448D-915D-83BB5C1753EC} {404A4F83-F45B-4FEA-B4EA-F62A5A49C2BE} 
124 91E0_W14 {E73DEC6F-0007-4EF0-A50D-E55C44F7F3B3} {37E6CA5D-7ADB-4D05-BA06-0A62D540A5CF} 
125 91E0_W15 {AF82CF74-2917-4C82-8AC1-F137DD7DC736} {612B44E8-50DF-40D3-8FE5-30DD1E6F517B} 
126 91E0_W16 {F9A7BF88-B7CE-4B7B-9D22-3C83782ECD0C} {B1A23034-F3E8-4A08-9004-006436D0F753} 
127 91E0_W17 {16274464-DE47-4C7B-9F09-B304E706F4C7} {A49B4371-AE03-42D4-94AA-BE443F8D2DCC} 
128 91E0_W18 {271CF8F3-8A1E-4917-8F82-6F7F7D500702} {E724563E-B2FD-423D-BA1A-9E5F45665A2E} 
129 91E0_W19 {94C306CE-4530-4890-892B-ED261B103BA8} {0EAF1EFD-3A34-4224-9F6D-B45EF4EB6157} 
130 91E0_W20 {9A2751E2-3275-4E18-BBA4-74946AAFB288} {079CB531-5B61-4E90-ACE9-D26554C2BDEE} 
131 91E0_W21 {2A89AD80-3B98-4AC1-AFC8-A6F713078E96} {A673C798-894C-4640-8591-723CA587EC74} 
132 91E0_W22 {D98CBCA7-2B3A-4E10-872B-4938CA783259} {D75D0415-B15A-4310-9588-8FB17B187BD1} 
133 91E0_W23 {BF544091-BAF7-4001-8D1D-D64E1FBB4E53} {D673A6AC-BEC5-44CF-837A-26A42EC5B299} 
134 91F0_W1 {EBEC9B2F-AFD0-4668-8C8D-4404EE76EB13} {A1AB9BC0-15DB-427F-9DB6-A7BE429C8DFC} 
135 91F0_W2 {672FD159-5E13-43B6-8182-3CB6799EBC75} {5FB29E09-60E6-4D53-BF89-3C996D7E897C} 
136 91F0_W3 {40D06CFD-A43D-435A-8645-A3687DAC4EB0} {AAF131F5-C4C9-4FFB-8DDF-0EA05D0D0F9E} 
137 91F0_W4 {947B703D-AF1E-4806-8A53-0E344B75E719} {BA87206F-86E1-4119-821A-2D15CC46AB0B} 
138 91F0_W5 {A1F2B0E6-F4A9-483F-B524-B46CF6C15DFE} {FDE9F557-4D95-4490-ABF4-696A62C8C4FE} 
139 1130_S1 {4665C381-6EC7-47BA-B1B7-8A413E8A711A} {EAE4FDAB-3675-41F8-9698-CC9F904F2416} 
140 5320_S1 {3C92B144-EE78-4FBC-B0E7-24508B384917} {9A654554-13A1-49C2-9560-D1D4A9D94034} 
141 5264_S1 {4A4FCB74-82F7-40CD-8C77-B261FB8C5952} {CAABCF1F-D806-434E-9E89-B0021F915BDD} 
142 1166_S1 {DB43B8A3-37E3-4323-8B36-952465477EBF} {67230EAC-A1AE-4CEB-A21A-9A1CA28C8C1F} 
143 1188_S1 {694670C8-A470-4FAC-8237-6CE978E3662D} {6FEB0E11-AA21-4845-9A5B-B895DF9B285E} 
144 1355_S1 {039FC78F-B29B-4242-8479-31B6DB912D38} {86A3CB9F-6B39-480B-A71B-5EEC8F80C1DD} 

 


