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1. Etap wstępny pracy nad Planem 
1.1. Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Środkowy Dunajec z dopływami 
Kod obszaru PLH120088 
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 małopolskie: 
— miasto na prawach powiatu Nowy Sącz (72,6 ha, 9,61% powierzchni obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH 
120088); 
— powiat limanowski: gminy: Kamienica (51,3 ha; 6,79% powierzchni obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH 
120088), Łukowica (33,6 ha, 4,45% powierzchni obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH 120088); 
— powiat nowosądecki: gminy: Chełmiec (75,7 ha; 10,01% powierzchni obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH 
120088), Łącko (170,0 ha; 22,49% powierzchni obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH 120088), Podegrodzie (104,2 
ha; 13,79% powierzchni obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH 120088), Stary Sącz (63,6 ha; 8,41% powierzchni 
obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH 120088),  
— powiat nowotarski: gminy: Krościenko nad Dunajcem (26,2 ha; 3,46% powierzchni obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec 
z dopływami PLH 120088), Ochotnica Dolna (142,3 ha; 18,82% powierzchni obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH 
120088), Szczawnica (16,3 ha; 2,16% powierzchni obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH 120088) 

Powierzchnia obszaru 
(w ha) 755,8 

Status prawny 

Status prawny na dzień 30 września 2014: „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, ze zmianami]). Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie 
przyjęcia siódmego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region 
biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C (2013) 7358) (2013/741/UE) [Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 350 z 
21.12.2013, s. 287-554] 

Termin przystąpienia 
do sporządzenia Planu 28-08-2013 

Termin zatwierdzenia 
Planu Plan nie został jeszcze zatwierdzony 

Koordynator Planu Paweł Nejfeld    pawelnejfeld@interia.pl   tel. +48333338989, +48604968957. 
Planista Regionalny Małgorzata Michna    malgorzata.michna@rdos.krakow.pl   tel:+48126198146, +48509900726. 
Sprawujący nadzór Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, 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 
pokrywająca się z 

obszarem [ha] 

1 Popradzki Park Krajobrazowy brak 

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 

18,27 ha 

2 Nadleśnictwo Stary Sącz 

Plan Urządzenia Lasu sporządzony dla 
Nadleśnictwa Stary Sącz na okres od 

01.01.2006 r. do 31.12.2015 r. 
zatwierdzony decyzją Ministra 

Środowiska DLOPiK-L-lp-611-73/06 z 
dnia 18.09.2006 

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 

7,97 ha 

 
Teren objęty planem zadań ochronnych: obszar o znaczeniu dla Wspólnoty Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 

o powierzchni 755,8 ha (zgodnie z aktualnymi granicami obszaru). 
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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 stanowiących przedmioty ochrony, 
miejsc stwierdzeń gatunków zwierząt z listy przedmiotów ochrony 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 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 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 tworzą: 
a) rzeka Dunajec wraz z otoczeniem na odcinkach:  
— od km ok. 101+450 do km ok. 108+350 (tj. w górę rzeki od ujścia lewobrzeżnego dopływu Smolnik w miejscowości Marcinkowice, gm. 
Chełmiec do mostu w ciągu drogi krajowej nr 28 w Nowym Sączu — „most Piłsudskiego”), 
— od km ok. 110+500 do km ok. 131+7002 (tj. w górę rzeki od ujścia prawobrzeżnego dopływu Dąbrówka Polska w Nowym Sączu do ujścia 
lewobrzeżnego dopływu Czarna Woda w Łącku), 
— od km ok. 134+900 do km ok. 149+000 (tj. w górę rzeki od ujścia lewobrzeżnego dopływu Kamienica w miejscowości Zabrzeż, gm. Łącko do 
północnej części miejscowości Krościenko nad Dunajcem), 
— od km ok. 152+000 do km ok. 154+700 (tj. w górę rzeki od południowej części miejscowości Krościenko nad Dunajcem do granicy Pienińskiego 
Parku Narodowego) 
b) dolny odcinek rzeki Słomka wraz z otoczeniem od km ok. 0+000 do km ok. 13+600 (tj. w górę rzeki od ujścia do Dunajca na granicy 
miejscowosci Podegrodzie i Naszcowice, gm. Podegrodzie do mostu w miejscowości Przyszowa, gm. Łukowica); 
c) dolny odcinek rzeki Kamienica wraz z otoczeniem od km ok. 0+000 do km ok. 12+400 (tj. w górę rzeki od ujścia do Dunajca w miejscowości 
Zabrzeż, gm. Łącko do mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 968 Lubień- Zabrzeż w centrum miejscowości Szczawa); 
d) dolny odcinek rzeki Ochotnica wraz z otoczeniem od km ok. 0+000 do km ok. 11+350 (tj. w górę rzeki od ujścia do Dunajca w miejscowości 
Tylmanowa, gm. Ochotnica Dolna do mostu w rejonie osiedla Majdakówka w Ochotnicy Górnej, gm. Ochotnica Dolna). 

Rzeka Dunajec w granicach ostoi zaliczana jest do typu 15 - średnia rzeka wyżynna - wschodnia, zaś jej dopływy Ochotnica, Kamienica 
i Słomka zaliczane są do typu 14 - potok fliszowy.  
                                                
2 Na odcinku od dolnej granicy ostoi do ujścia Popradu do Dunajca przyjęto kilometraż wg opracowania „Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia 
powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni dolnego Dunajca od ujścia Popradu. 2004. Neckart GIS Sp. z o. o., Integrated Engineering Sp. z o. o., Biominfo Sp. z o. o. 
Warszawa-Kraków”. Wg ww. dokumetacji Poprad uchodzi do Dunajca w jego km 113+880. Na odcinku powyżej ujścia Popradu do Dunajca przyjęto kilometraż rzek wg 
opracowania „Studium określające granice bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni górnego Dunajca do ujścia Popradu. 2004. 
Hydroprojekt. Kraków”. Wg ww. dokumetacji Poprad uchodzi do Dunajca w jego km 112+600. 
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Doliny rzek objętych granicami obszaru są częściowo pokryte lasem, częściowo wykorzystywane rolniczo (użytki zielone, pola uprawne), 
miejscami gęsto zabudowane. Wzdłuż Dunajca biegnie ruchliwa droga wojewódzka nr 969 łącząca Krościenko z Nowym Sączem, na wielu 
odcinkach bezpośrednio przy korycie rzeki. Nurt rzeki słabo zacieniony, zróżnicowany, z wyraźnie widocznymi bystrzami i plosami. W korycie 
Dunajca liczne odsypy z roślinnością pionierską (w szczególności w sąsiedztwie ujść dopływów), a w dolinach Ochotnicy i Kamienicy szerokie 
pasy kamieńców nadrzecznych. Dunajec w granicach ostoi nie ma przegród blokujących wędrówki ryb (jedynie w miejscowości Świniarsko 
znajduje się próg mogący stanowić barierę migracyjną, aktualnie w przebudowie). Natomiast dopływy Dunajca, w szczególności Słomka 
i Ochotnica charakteryzują się obecnością licznych barier migracyjnych pochodzenia antropogenicznego (progi, niektóre w znacznym stopniu 
zniszczone). 
 
Przedmioty ochrony: 
 
Siedliska przyrodnicze: 
 
— 3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków; 
— 3230 Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni), 
— 3240 Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby), 
— 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe. 
 
Zwierzęta: 
 
— 1130 Boleń Aspius aspius, 
— 1163 Głowacz białopłetwy Cottus gobio3, 
— 5094 Brzanka Barbus peloponnesius. 
 

Ponadto w standardowym formularzu danych (2014-03) wymienia się siedlisko przyrodnicze grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny 
(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum; kod 9170) oraz gatunek płaza — kumaka górskiego Bombina variegata (kod 1193), z oceną stopnia 
reprezentatywności D (nieznacząca, a więc zarówno siedlisko przyrodnicze, jak i gatunek nie stanowią przedmiotów ochrony w przedmiotowym 
obszarze). 

                                                
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) 



 
 

DOKUMENTACJA PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  
ŚRODKOWY DUNAJEC Z DOPŁYWAMI PLH120088 

 

 
23 

 

 
Potrzeba przygotowania planów zadań ochronnych wynika z art. 6(1) i 6(2) dyrektywy siedliskowej oraz art. 3(2)i 4(4) dyrektywy 

ptasiej, które nakładają obowiązek, 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 ochrony, 
służących 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. z 2009 
r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 
 Plan zadań ochronnych obszaru Natura 2000 jest aktem prawa miejscowego, ustanawianym w formie zarządzenia przez regionalnego 
dyrektora ochrony środowiska. Tryb sporządzania i zmiany tego planu, a także zakres prac koniecznych do jego sporządzenia reguluje 
rozporządzenie Ministra Środowiska 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). 
Plan zadań ochronnych sporządza się na 10 lat, jednak może on być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony siedlisk przyrodniczych lub 
gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, dla ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000. 

Dla sprawnej i skutecznej organizacji ochrony obszaru Natura 2000 konieczne jest, aby w proces planistyczny PZO włączyły się podmioty, 
organizacje i osoby zaangażowane w gospodarowanie i zarządzanie zasobami przyrodniczymi obszaru. W tym celu wykonawca dokumentacji 
projektu PZO, Pracownia Ekspertyz Środowiskowych „DENDRUS” Paweł Nejfeld, w trakcie prac nad przygotowaniem dokumentu, organizuje, 
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. 

Istnieje możliwość 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 Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami 
PLH120088 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska/angielska 
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Opinia dot. wpisu 

S1 3220 
Pionierska roślinność 

na kamieńcach 
górskich potoków 

Alpine rivers and the 
herbaceous vegetation 

along their banks 
7,00    

 

B B C C 

Siedlisko przyrodnicze 
reprezentowane jest w obszarze 

przez podtypy 3220-1 — Kamieńce 
górskich potoków z trzcinnikiem 

szuwarowym i kostrzewą czerwoną 
i 3220-1 zarośla wrześni pobrzeżnej 

(Nejfeld 2014). W projekcie 
weryfikacji SDF (rozdz. 10) znajdą 

się zaktualizowane informacje o 
powierzchni siedliska w obszarze, 
w obowiązujących granicach oraz 

o znaczeniu obszaru dla przedmiotu 
ochrony (% pokrycia – 12,88, 

stopień reprezentatywności – A, 
ocena stanu zachowania – A, 

względna powierzchnia – B, ocena 
ogólna - A) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

S2 3230 

Zarośla wrześni na 
kamieńcach i 
żwirowiskach 

górskich potoków 
(Salici-Myricarietum 
część – z przewagą 

wrześni), 

Alpine rivers and their 
ligneous vegetation with 

Myricaria germanica 
2,00    

 

B B B B 

Obecnośc siedliska przyrodniczego 
w obszarze została potwierdzona 

(Nejfeld 2014). W projekcie 
weryfikacji SDF (rozdz. 10) znajdą 

się zaktualizowane informacje o 
powierzchni siedliska w obszarze, w 

obowiązujących granicach oraz o 
znaczeniu obszaru dla przedmiotu 

ochrony (% pokrycia – 0,61, stopień 
reprezentatywności – A, ocena stanu 

zachowania – A, względna 
powierzchnia – B, ocena ogólna - A) 

S3 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 
4,00    

 

B C B B 

Obecnośc siedliska przyrodniczego 
w obszarze została potwierdzona 

(Nejfeld 2014). W projekcie 
weryfikacji SDF (rozdz. 10) znajdą 

się zaktualizowane informacje o 
powierzchni siedliska w obszarze, w 

obowiązujących granicach oraz o 
znaczeniu obszaru dla przedmiotu 

ochrony (% pokrycia – 10,41, 
stopień reprezentatywności – A, 

ocena stanu zachowania – A, 
względna powierzchnia – A, ocena 

ogólna - A) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

— 6210 

Murawy 
kserotermiczne 

(Festuco-Brometea) - 
priorytetowe są tylko 
murawy z istotnymi 

stanowiskami 
storczyków 

Semi-natural dry 
grasslands and scrubland 

facies on calcareous 
substrates (Festuco-

Brometalia) (* important 
orchid sites) 

—    

 

— — — — 

Obecnośc siedliska przyrodniczego 
w obszarze została stwierdzona w 

trakcie inwentaryzacji siedlisk 
przyrodniczych (Nejfeld 2014). 
W projekcie weryfikacji SDF 

(rozdz. 10) znajdą się informacje o 
powierzchni siedliska w obszarze, w 

obowiązujących granicach oraz o 
znaczeniu obszaru dla przedmiotu 
ochrony (% pokrycia – 0,00004, 
stopień reprezentatywności – D, 
ocena stanu zachowania – —, 

względna powierzchnia – —, ocena 
ogólna - —) 

— 9170 

Grąd 
środkowoeuropejski 
i subkontynentalny 
(Galio-Carpinetum, 
Tilio-Carpinetum) 

Galio-Carpinetum oak-
hornbeam forests 0,57    

 

D — — — 

Obecnośc siedliska przyrodniczego 
w obszarze została potwierdzona 

(Nejfeld 2014). W projekcie 
weryfikacji SDF (rozdz. 10) znajdą 

się zaktualizowane informacje o 
powierzchni siedliska w obszarze, w 

obowiązujących granicach oraz o 
znaczeniu obszaru dla przedmiotu 

ochrony (% pokrycia – 0,62, stopień 
reprezentatywności – D, ocena stanu 

zachowania – —, względna 
powierzchnia – —, ocena ogólna - 

—) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

S4 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) 

6,00     B C B C 

Obecnośc siedliska przyrodniczego 
w obszarze została potwierdzona 

(Nejfeld 2014). W projekcie 
weryfikacji SDF (rozdz. 10) znajdą 

się zaktualizowane informacje o 
powierzchni siedliska w obszarze, w 

obowiązujących granicach oraz o 
znaczeniu obszaru dla przedmiotu 

ochrony (% pokrycia – 3,73, stopień 
reprezentatywności – B, ocena stanu 

zachowania – B, względna 
powierzchnia – C, ocena ogólna - B) 

— 1193 Kumak górski Bombina variegata  P    D — — — 

Przeprowadzone badania terenowe 
(Nejfeld 2014), wykazały obecność 

potencjalnych siedlisk gatunku 
w obszarze w postaci mało 

reprezentatywnej, co uzasadnia 
ocenę populacji D. 

— 1130 Boleń Aspius aspius  R    C C B C 

Gatunek nie został potwierdzony w 
obszarze, pomimo przeprowadzenia 
szczegółowych badań (Tatoj, Nowak 

2014). W literaturze (Augustyn, 
Epler 2006a-f ) również brak 

informacji o występowaniu gatunku 
w obszarze, potwierdzonym 

badaniami. Wspomina się jedynie o 
pojawianiu się gatunku w połowach 
wędkarskich na odcinku pomiędzy 
Tylmanową a Kadczą (Augustyn, 

Epler 2006c). W projekcie 
weryfikacji SDF (rozdz. 10) gatunek 

nie zostanie wpisany do listy 
przedmiotów ochrony. 

— 1163 — Cottus gobio  R    C C C C Gatunek nie występuje w Polsce 
(Kottelat, Freyhof 2007) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

pZ1 5320 Głowacz 
białopłetwy4 Cottus microstomus  —    — — — — 

Oceny (kolumny 6, 10-14) po 
uwzględnieniu  wyników 

przeprowadzonych badań 
terenowych (Tatoj, Nowak 2014): 

populacja osiadła: R; ocena 
populacji: C; ocena stanu 

zachowania: C; ocena izolacji: C; 
ocena ogólna: C 

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

pZ2 5264 Brzanka5 Barbus carpathicus  —    — — — — 

Oceny (kolumny 6, 10-14) po 
uwzględnieniu  wyników 

przeprowadzonych badań 
terenowych (Tatoj, Nowak 2014): 

populacja osiadła: C; ocena 
populacji: B; ocena stanu 

zachowania: A; ocena izolacji: C; 
ocena ogólna: A 

— 1337 Bóbr europejski Castor fiber  —    — — — — 

Obecnośc gatunku w obszarze 
została stwierdzona w trakcie 

inwentaryzacji siedlisk 
przyrodniczych (Nejfeld 2014). 
W projekcie weryfikacji SDF 

(rozdz. 10) znajdą się informacje o 
gatunku populacja osiadła: C; 

ocena populacji: D; ocena stanu 
zachowania: —; ocena izolacji: —; 

ocena ogólna: —. 

—  1355 Wydra Lutra lutra  —    — — — — 
Obecnośc gatunku w obszarze 
została stwierdzona w trakcie 

inwentaryzacji siedlisk 

                                                
4 Zachowano nazwę polską, którą określano gatunek Cottus gobio. Nosi on teraz nazwę  Cottus microstomus 
5 Zachowano nazwę polską którą określano gatunki: Barbus meridionalis, B. peloponnessius. W roku 2002 opisano nowy gatunek Barbus carpathicus. Jest to nazwa 
obowiązująca w stosunku do „brzanek” zamieszkujących karpackie dopływy Wisły 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
przyrodniczych (Nejfeld 2014). 
W projekcie weryfikacji SDF 

(rozdz. 10) znajdą się informacje o 
gatunku populacja osiadła: C; 

ocena populacji: D; ocena stanu 
zachowania: —; ocena izolacji: —; 

ocena ogólna: —. 
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1.5.2. Uzasadnienie nadania siedliskom przyrodniczym i gatunkom zwierząt wymienionym w załączniku II Dyrektywy 
92/43/EWG oceny „D” oraz wyłączenia niektórych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt z listy przedmiotów 
ochrony obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 
 

1.5.2.1. Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków (kod 6210) 
 
Siedlisko przyrodnicze nie jest wymienione w obowiązującym Standardowym Formularzu Danych dla obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Natura 2000 Środkowy 

Dunajec z dopływami PLH120088. W trakcie badań terenowych (Nejfeld 2014) stwierdzono obecność obecnośc siedliska przyrodniczego w obszarze w postaci 1 płatu o bardzo 
małej powierzchni, ok 300 m2 (km ok. 153+900 biegu Dunajca, Szczawnica, „Skała Kotuńka” w korycie Dunajca, około 170 m poniżej ujścia Grajcarka), reprezentującego 
podtyp 6210-1 „Murawa naskalna”. Biorąc pod uwagę bardzo małą powierzchnię płatu, nie-priorytetowy charakter płatu, a także znaczące zasoby tygo typu fitocenoz w 
sąsiednim obszarze Natura 2000 Pieniny PLC120002 (46,96 ha siedliska przyrodniczego 6210, w tym 17,29 ha siedliska przyrodniczego 6170 Nawapienne murawy 
wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae), obydwa z oceną ogólna znaczenia obszaru A; Pancer-Koteja, Kaźmierczakowa 2004, Natura 2000 
Standardowy Formularz Danych Pieniny PLC120002, v 2014-03), siedlisko uzyskało ocenę reprezenatywności D, co oznacza, że nie traktuje się go jako przedmiotu ochrony 
i nie formułuje zadań ochronnych w ramach planu zadań ochronnych. 
 

1.5.2.2. Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum; kod: 9170) 
 

Siedlisko przyrodnicze w obowiązującym Standardowym Formularzu Danych dla obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami 
PLH120088 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. Przeprowadzone badania terenowe (Nejfeld 2014), wykazały obecnośc siedliska w obszarze w postaci mało reprezentatywnej, co uzasadnia zachowanie 
dotychczasowej oceny stopnia reprezentatywności. 
 

1.5.2.3. Kumak górski Bombina bombina (kod: 1193) 
 

Gatunek w obowiązującym Standardowym Formularzu Danych dla obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 
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. 
Przeprowadzone badania terenowe (Nejfeld 2014), wykazały obecność potencjalnych siedlisk gatunku w obszarze w postaci mało reprezentatywnej, co uzasadnia zachowanie 
dotychczasowej oceny stopnia reprezentatywności. 
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1.5.2.4. Boleń Aspius aspius (kod: 1130) 
 

Gatunek nie został potwierdzony w obszarze, pomimo przeprowadzenia szczegółowych badań (Tatoj, Nowak 2014). W literaturze (Augustyn, Epler 2006a-f ) również 
brak informacji o występowaniu gatunku w obszarze, potwierdzonych szczegółowymi badaniami. Wspomina się jedynie o pojawianiu się gatunku w połowach wędkarskich na 
odcinku pomiędzy Tylmanową a Kadczą (Augustyn, Epler 2006c). W projekcie weryfikacji SDF (rozdz. 10) gatunek nie zostanie wpisany do listy przedmiotów ochrony. 

1.5.2.5. Cottus gobio (kod: 1163) 
 
Gatunek nie występuje w Polsce (Kotelat, Freyhof 2007), choć jego zasięg 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 2.6.3.1.  

1.5.2.6. Barbus peloponnesius (kod: 2503) 
 
Gatunek nie występuje 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 2.6.3.2. Jego zasięg obejmuje m.in. karpackie dopływy Wisły. 
 

1.5.2.7. Wydra Lutra lutra (kod: 1355) 
 

Gatunek powszechnie występujący w kraju (Romanowski 2014). Stwierdzony we wszystkich polach siatki geograficznej (10' x 5') „atlasu ssaków Polski” (Okarma i 
in. 2014) obejmujących obszar Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088,  oznaczonych symbolami 13Rb, 13Rc, 13Rf, 13Ri, 14 Pj, 14 Pk, 14Ra, 14Rb, 14Rd, 
14Rf (Okarma 2014). Przeprowadzone badania terenowe (Nejfeld 2014), wykazały ślady obecności gatunku w obszarze. Jednak niewielka ilość zebranych danych nie pozwala 
na określenie stanu zachowania gatunku. Uznano, że gatunek będzie posiadał ocenę stopnia reprezentatywności D, co oznacza, że nie traktuje się go jako przedmiotu ochrony i 
nie formułuje zadań ochronnych w ramach planu zadań ochronnych. 
 
 
1.5.2.8. Bóbr europejski Castor fiber (kod: 1337) 
 

Gatunek powszechnie występujący w kraju (Okarma 2014). Stwierdzony na 9 z 10  pól siatki geograficznej (10' x 5') „atlasu ssaków Polski” (Okarma i in. 2014) 
obejmujących obszar Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088, oznaczonych symbolami 13Rb, 13Rf, 13Ri, 14 Pj, 14 Pk, 14Ra, 14Rb, 14Rd, 14Rf (Okarma 
2014). Przeprowadzone badania terenowe (Nejfeld 2014), wykazały ślady obecności gatunku w obszarze. Jednak niewielka ilość zebranych danych nie pozwala na określenie 
stanu zachowania gatunku. Uznano, że gatunek będzie posiadał ocenę stopnia reprezentatywności D, co oznacza, że nie traktuje się go jako przedmiotu ochrony i nie formułuje 
zadań ochronnych w ramach planu zadań ochronnych.  
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1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.  
 
Niniejsza dokumentacja do planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 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, 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 25 czerwca 2014 roku w Urzędzie Gminy Kamienica pod adresem Kamienica 420 — protokół stanowi załącznik nr 8, 
— drugie warsztaty przeprowadzono dnia 29 lipca 2014 roku w Urzędzie Gminy Kamienica pod adresem Kamienica 420 — protokół stanowi załącznik nr 9, 
— trzecie warsztaty przeprowadzono dnia 23 maja 2016 roku w Urzędzie Gminy Kamienica pod adresem Kamienica 420 — protokół stanowi załącznik nr 10, 

Celem pierwszego spotkania było zapoznanie członków ZLW z problematyką ochrony przyrody, w tym w obszarach Natura 2000, przybliżenie przedmiotów ochrony 
w obszarze Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088, 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 formie 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. Tworzenie i znoszenie 
parków krajobrazowych oraz ustalenie 
obowiązujących w nich zakazów, bieżąca ochrona 
parku krajobrazowego. Analogiczne kompetencje 
w przypadku obszarów chronionego krajobrazu. 

ul. Racławicka 56 
30-017 Kraków 

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

Małopolski Urząd Wojewódzki 
w Krakowie 

Wdrażanie i wprowadzanie w regionie programów 
rządowych oraz nadzór nad rządowymi 
instytucjami działającymi w regionie. Nadzór 
prawny nad działalnością gmin i powiatów. 

ul. Basztowa 22 
31-156 Kraków 

+48123921527 
+48123921200 
urzad@malopolska.uw.gov.pl 

— Delegatura Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Nowym 
Sączu 

 ul. Jagiellońska 52 
33-300 Nowy Sącz 

+48185402200 
+48185402499 
mmor@malopolska.uw.gov.pl 

Starostwo Powiatowe w Limanowej 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, 
obowiązek sporządzania uproszczonych planów 
urządzania lasów niepaństwowych. 

ul. Józefa Marka 9 
34-600 Limanowa 

+48183337800 
starostwo@powiat.limanowa.pl 

Starostwo Powiatowe w Nowym 
Sączu 

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, 
obowiązek sporządzania uproszczonych planów 
urządzania lasów niepaństwowych. 

ul. Jagiellońska 33 
33-300 Nowy Sącz 

+48184141600 
ko@starostwo.nowy-sacz.pl  
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1 2 3 4 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby 
instytucji/osoby Kontakt 

Starostwo Powiatowe w Nowym 
Targu 

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, 
obowiązek sporządzania uproszczonych planów 
urządzania lasów niepaństwowych. 

Al. Tysiąclecia 35 
34-400 Nowy Targ 

+48182661300 
starostwo@nowotarski.pl  

Urząd Miasta Stary Sącz Zadania planistyczne i inwestycyjne na poziomie 
lokalnym. Prowadzenie na obszarze gminy zadań 
obejmujących m.in.: planowanie przestrzenne 
(tworzenie studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, 
wydawanie decyzji o warunkach zabudowy), 
gospodarkę nieruchomościami, ochronę 
środowiska i przyrody, promocję gminy. 
W zakresie ochrony przyrody: tworzenie 
pomników przyrody, użytków ekologicznych, 
stanowisk dokumentacyjnych, zespołów 
przyrodniczo-krajobrazowych. 

ul. Stefana Batorego 25 
33-340 Stary Sącz 

+48184460270 
gmina@stary.sacz.pl  

Urząd Miasta Nowy Sącz Zadania planistyczne i inwestycyjne na poziomie 
lokalnym. Prowadzenie na obszarze gminy zadań 
obejmujących m.in.: planowanie przestrzenne 
(tworzenie studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, 
wydawanie decyzji o warunkach zabudowy), 
gospodarkę nieruchomościami, ochronę 
środowiska i przyrody, promocję gminy. 
W zakresie ochrony przyrody: tworzenie 
pomników przyrody, użytków ekologicznych, 
stanowisk dokumentacyjnych, zespołów 
przyrodniczo-krajobrazowych. 

Rynek 1 
33-300 Nowy Sącz 

+48184435308 
urzad@nowysacz.pl  



 
 

DOKUMENTACJA PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  
ŚRODKOWY DUNAJEC Z DOPŁYWAMI PLH120088 

 

 
37 

 

1 2 3 4 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby 
instytucji/osoby Kontakt 

Urząd Gminy Chełmiec Zadania planistyczne i inwestycyjne na poziomie 
lokalnym. Prowadzenie na obszarze gminy zadań 
obejmujących m.in.: planowanie przestrzenne 
(tworzenie studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, 
wydawanie decyzji o warunkach zabudowy), 
gospodarkę nieruchomościami, ochronę 
środowiska i przyrody, promocję gminy. 
W zakresie ochrony przyrody: tworzenie 
pomników przyrody, użytków ekologicznych, 
stanowisk dokumentacyjnych, zespołów 
przyrodniczo-krajobrazowych. 

ul. Papieska 2 
33-395 Chełmiec 

+48184145610 
gmina@chelmiec.pl  

Urząd Gminy Podegrodzie Zadania planistyczne i inwestycyjne na poziomie 
lokalnym. Prowadzenie na obszarze gminy zadań 
obejmujących m.in.: planowanie przestrzenne 
(tworzenie studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, 
wydawanie decyzji o warunkach zabudowy), 
gospodarkę nieruchomościami, ochronę 
środowiska i przyrody, promocję gminy. 
W zakresie ochrony przyrody: tworzenie 
pomników przyrody, użytków ekologicznych, 
stanowisk dokumentacyjnych, zespołów 
przyrodniczo-krajobrazowych. 

Podegrodzie 248 
33-386 Podegrodzie 

+48184459066 
+48184459041 
gmina@podegrodzie.pl  
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1 2 3 4 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby 
instytucji/osoby Kontakt 

Urząd Gminy Łącko Zadania planistyczne i inwestycyjne na poziomie 
lokalnym. Prowadzenie na obszarze gminy zadań 
obejmujących m.in.: planowanie przestrzenne 
(tworzenie studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, 
wydawanie decyzji o warunkach zabudowy), 
gospodarkę nieruchomościami, ochronę 
środowiska i przyrody, promocję gminy. 
W zakresie ochrony przyrody: tworzenie 
pomników przyrody, użytków ekologicznych, 
stanowisk dokumentacyjnych, zespołów 
przyrodniczo-krajobrazowych. 

Łącko 445 
33-390 Łącko 

+48184140710 
+48184140711 
gmina@lacko.pl  

Urząd Gminy Kamienica Zadania planistyczne i inwestycyjne na poziomie 
lokalnym. Prowadzenie na obszarze gminy zadań 
obejmujących m.in.: planowanie przestrzenne 
(tworzenie studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, 
wydawanie decyzji o warunkach zabudowy), 
gospodarkę nieruchomościami, ochronę 
środowiska i przyrody, promocję gminy. 
W zakresie ochrony przyrody: tworzenie 
pomników przyrody, użytków ekologicznych, 
stanowisk dokumentacyjnych, zespołów 
przyrodniczo-krajobrazowych. 

Kamienica 420 
34-608 Kamienica 

+48183323004  
+48183323025 
gmina@kamienica.org.pl  
gmina@kamienica.iap.pl  
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1 2 3 4 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby 
instytucji/osoby Kontakt 

Urząd Gminy Ochotnica Dolna Zadania planistyczne i inwestycyjne na poziomie 
lokalnym. Prowadzenie na obszarze gminy zadań 
obejmujących m.in.: planowanie przestrzenne 
(tworzenie studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, 
wydawanie decyzji o warunkach zabudowy), 
gospodarkę nieruchomościami, ochronę 
środowiska i przyrody, promocję gminy. 
W zakresie ochrony przyrody: tworzenie 
pomników przyrody, użytków ekologicznych, 
stanowisk dokumentacyjnych, zespołów 
przyrodniczo-krajobrazowych. 

os. Dłubacze 160 
34-452 Ochotnica Dolna 

+48182620910 
gmina@ochotnica.pl  

Urząd Gminy Krościenko Zadania planistyczne i inwestycyjne na poziomie 
lokalnym. Prowadzenie na obszarze gminy zadań 
obejmujących m.in.: planowanie przestrzenne 
(tworzenie studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, 
wydawanie decyzji o warunkach zabudowy), 
gospodarkę nieruchomościami, ochronę 
środowiska i przyrody, promocję gminy. 
W zakresie ochrony przyrody: tworzenie 
pomników przyrody, użytków ekologicznych, 
stanowisk dokumentacyjnych, zespołów 
przyrodniczo-krajobrazowych. 

ul. Rynek 35 
34-450 Krościenko nad 
Dunajcem 

+48182623077 
+48182623141 
gmina@kroscienko-nad-dunajcem.pl  
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1 2 3 4 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby 
instytucji/osoby Kontakt 

Urząd Miasta i Gminy Szczawnica Zadania planistyczne i inwestycyjne na poziomie 
lokalnym. Prowadzenie na obszarze gminy zadań 
obejmujących m.in.: planowanie przestrzenne 
(tworzenie studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, 
wydawanie decyzji o warunkach zabudowy), 
gospodarkę nieruchomościami, ochronę 
środowiska i przyrody, promocję gminy. 
W zakresie ochrony przyrody: tworzenie 
pomników przyrody, użytków ekologicznych, 
stanowisk dokumentacyjnych, zespołów 
przyrodniczo-krajobrazowych. 

ul. Szalaya 103 
34-460 Szczawnica 

+48182622203 
+48182622462 
miasto@szczawnica.pl  

Urząd Gminy Łukowica Zadania planistyczne i inwestycyjne na poziomie 
lokalnym. Prowadzenie na obszarze gminy zadań 
obejmujących m.in.: planowanie przestrzenne 
(tworzenie studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, 
wydawanie decyzji o warunkach zabudowy), 
gospodarkę nieruchomościami, ochronę 
środowiska i przyrody, promocję gminy. 
W zakresie ochrony przyrody: tworzenie 
pomników przyrody, użytków ekologicznych, 
stanowisk dokumentacyjnych, zespołów 
przyrodniczo-krajobrazowych. 

Łukowica 334 
34-606 Łukowica 

+48183335021 
gmina@lukowica.iap.pl  
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1 2 3 4 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby 
instytucji/osoby Kontakt 

Liga Ochrony Przyrody  
 

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.Tamka 37/2 
00-355 Warszawa 

+48228288171 
zg@lop.org.pl 

— Zarząd Okręgu w Nowym Sączu  ul. Westerplatte 23 
33-300 Nowy Sącz 

+48184423917 
tb.ogorzalek@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 

— Zarząd Zlewni Dolnego Dunajca 
Nowym Sączu 

 ul. Naściszowska 31 
33-300 Nowy Sącz 

+48184413789 
+48184419382 
nin@krakow.rzgw.gov.pl 

— Zarząd Zlewni Górnego Dunajca 
w Nowym Targu 

 ul. Ludźmierska 34 
34-400 Nowy Targ 

+48182665436  
 +48182663097 
nit@krakow.rzgw.gov.pl 

Małopolski Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Krakowie  

Utrzymanie wód stanowiących własność Skarbu 
Państwa., inwestycje w gospodarce wodnej, 
planowanie w gospodarowaniu wodami.  

ul. Szlak 73 
31-153 Kraków 

+48126188000 
+48126188011 
ekmi@mzmiuw.krakow.pl 

— Inspektorat Rejonowy w Nowym 
Sączu 

 ul. Głowackiego 34a 
33-300 Nowy Sącz 

+48184144551 
+48184144550 
+48184412103 
+48184413481 
ewoj.nsacz@mzmiuw.krakow.pl 

    — Rejon Nadzoru Urządzeń 
Gorlice 

 ul. Zakole 6 
38-300 Gorlice 

+48183511383 
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1 2 3 4 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby 
instytucji/osoby Kontakt 

    — Rejon Nadzoru Urządzeń 
Nowy Targ 

 ul. Ludźmierska 34a 
34-400 Nowy Targ 

+48182663077 

Polski Związek Wędkarski Okręg 
Nowy Sącz 

Organizacja pozarządowa, której celem jest 
organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu 
wędkarskiego, użytkowanie wód, działania na 
rzecz ochrony przyrody i kształtowania etyki 
wędkarskiej. Użytkownik wędkarski wód objętych 
granicami Natura 2000. 

ul. Inwalidów Wojennych 14 
33-300 Nowy Sącz 

+48184414240 
okreg@pzw.krakow.pl  

Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Krakowie 

Nadzór nad formami ochrony przyrody w woj. 
małopolskim (z wyłączeniem parków 
narodowych), 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 

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział 
Kraków 

Wykonywanie zadań zarządu drogi oraz zarządcy 
drogi w zakresie powierzonym przez Generalnego 
Dyrektora. 

ul. Mogilska 25 
31-542 Kraków 

+48124114359 
+48124172511 
sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie 

Realizacja zadań w zakresie planowania, budowy, 
przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony tych 
dróg, na podstawie ustawy o drogach publicznych. 

ul. Głowackiego 56 
30-085 Kraków 

+48124465701 
+48126372879 
sekretariat@zdw.krakow.pl 

Klub Przyrodników Stowarzyszenie społeczne zajmujące się aktywną 
działalnością na rzecz ochrony przyrody i edukacji 
ekologicznej społeczeństwa. 

ul. 1 Maja 22 
66-200 Świebodzin 

+48683828236 
kp@kp.org.pl 

Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Krakowie 

Nadzór nad gospodarką leśną w województwie, 
opracowywanie planów urządzania lasu, edukacja 
ekologiczna. 

Al. Słowackiego 17a 
31-159 Kraków 

+48126305200 
rdlp@krakow.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Stary Sącz Realizacja gospodarki leśnej w zakresie hodowli, 
ochrony lasu wg planu urządzania lasu, edukacja 
ekologiczna. Samodzielne wykonywanie zadań 
z zakresu ochrony przyrody w obszarze Natura 
2000. 

ul. Magazynowa 5 
33-340 Stary Sącz 

+480184460991 
starysacz@krakow.lasy.gov.pl  
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1 2 3 4 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby 
instytucji/osoby Kontakt 

Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Małopolskiego 
Oddział w Starym Sączu 

Jednostka budżetowa samorządu Województwa 
Małopolskiego zajmująca się prowadzeniem 
edukacji ekologicznej zwłaszcza młodzieży 
szkolnej i studentów, ochroną przyrody ożywionej 
i nieożywionej oraz propagowaniem turystyki na 
terenie parków krajobrazowych. 

Wola Krogulecka 82 
33–342 Barcice 

+48184460900 
stary.sacz@zpkwm.pl 
m.kroczek@zpkwm.pl  

Instytut Ochrony Przyrody Polska 
Akademia Nauk 

Placówka naukowa, zajmująca się problematyką 
z zakresu ekologii oraz biologii i geologii 
konserwatorskiej. Podstawowym zadaniem 
instytutu jest tworzenie naukowych podstaw 
współczesnej ochrony przyrody i środowiska 
przyrodniczego. 

Al. A. Mickiewicza 33 
31-120 Kraków 

+48126322221 
+48123703514 
+48123703500 
sekretariat@iop.krakow.pl 

Fundacja WWF Polska 
Biuro WWF w Warszawie 

Organizacja działająca na rzecz ochrony 
środowiska naturalnego. Działania na rzecz 
ochrony rzek, lasów oraz zagrożonych gatunków. 

ul. Wiśniowa 38 
02-520 Warszawa 

+48228498469 
+48228487364 
+48228487592 
+48228487593 
kontakt@wwf.pl 
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1.8. Zespól Lokalnej Współpracy 
 

1 2 3 4 
Imię i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji /grupy interesu, którą reprezentuje Kontakt 
Marta Wieciech-
Kumięga Główny specjalista Urząd Miasta Nowy Sącz +48501192252 

mwieciech@nowysacz.pl 

Tadeusz Chlipała Starszy Specjalista ds. posiadania Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Stary Sącz 

+48664050006 
tadeusz.chlipala@krakow.lasy.gov.pl  

Bogusław Żywioł Specjalista Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Krościenko 

+48668221035 
bogusław.zywiol@krakow.lasy.gov.pl  

Tomasz Dziedzic Specjalista Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Krościenko 

+48668221035 
tomasz.dziedzic@krakow.lasy.gov.pl  

Elżbieta Skirzyńska 
Inspektor w Wydziale Ochrony 
Środowiska Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu +48184141616  

eskirzynska@starostwo.nowy-sacz.pl  

Katarzyna Pierzga Kierownik NW w Łącku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Nowym Sączu +48667711722 
pierzga@krakow.rzgw.gov.pl 

Krzysztof Michalik  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Nowym Sączu 
Zarząd Zlewni Dolnego Dunajca 

+48600401405 
michalik@krakow.rzgw.gov.pl  

Małgorzata 
Mordarska-Duda 

Przedstawiciel Wojewody Małopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego +48503035091 
mmor@malopolska.uw.pl 

Krzysztof Ligęza Inspektor ds. ochrony środowiska Urząd Gminy Ochotnica Dolna +48507023816 
ligeza@ochotnica.pl  

Marek Kroczek 
Kierownik oddziału Zespołu Parków 
Krajobrazowych Województwa 
Małopolskiego w Starym Sączu 

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego 
Oddział w Starym Sączu 

+48645421889 
m.kroczek@zpkwm.pl  

Paweł Wiatr  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa +48126298190 
pawel.wiatr@arimr.gov.pl 

Piotr Rutkowski  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa +48660422243 
piotr.rutkowski@arimr.gov.pl 

Lucyna Opoka-Krok Inspektor ds. ochrony środowiska Urząd Gminy Łukowica +48183301533 
lopoka@lukowica.iap.pl 
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1 2 3 4 
Imię i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji /grupy interesu, którą reprezentuje Kontakt 

Janina Mastalska Inspektor Urząd Miasta i Gminy Szczawnica +48182622203 wew. 29 
rolnictwo@szczawnica.pl 

Mirosław Wolak  
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie 
Inspektorat Rejonowy w Nowym Sączu 
Rejon Nadzoru Urządzeń Nowy Targ 

+48184144563 
mwol.ntarg@mzmiuw.krakow.pl 

Rafał Kawecki  
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie 
Inspektorat Rejonowy w Nowym Sączu 
Rejon Nadzoru Urządzeń Nowy Targ 

+48605625502 
rkaw@mzmiuw.krakow.pl 

Daniel Biel 
Kierownik Referatu Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Działalności 
Gospodarczej 

Urząd Gminy Łącko +48184140737 
gmina@lacko.pl 

Radosław Koryga  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie +48126198141 
radoslaw.koryga@rdos.krakow.pl 

Małgorzata Rusin  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie +48184460908 
malgorzata.rusin@rdos.krakow.pl  

Paweł Nejfeld Koordynator Planu Wykonawca 
+48333338989 
+48604968957 
pawelnejfeld@interia.pl 

Jadwiga Pietrusza Wydział Ochrony Środowiska Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Krakowie 

+48126163700 
jpietrusza@gddkia.gov.pl  

Justyna Krupnik Wydział Ochrony Środowiska Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Krakowie 

+48126163700 
jkrupnik@gddkia.gov.pl  

Andrzej Runger  Urząd Gminy Ochotnica Dolna +48502039314 
Władysław Brzeźny Radny Gminy Ochotnica Dolna Urząd Gminy Ochotnica Dolna +48514369965 

Józefa Ptaszek Przewodnicząca Komisji Urząd Gminy Ochotnica Dolna +48505413580 
jozefaptaszek@wp.pl 

Władysław Bulanda  Urząd Gminy Kamienica 
+48183323004 
+48661789055 
wladek.b@kamienica.org.pl 

Katarzyna 
Łukasiewicz-
Łuszczek 

 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie +48126284316 
klukasiewicz@krakow.rzgw.gov.pl 

Urszula Duda — Mieszkanka wsi Marcinkowice +48600584038 
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2. 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. 2012a. 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. 2012b. 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] 

 

Augustyn L., Epler P. 2006a. Ichtiofauna 
Dunajca w Pieninach. Część I. Wpływ 
nowopowstałych zbiorników wodnych. 
W: Augustyn L.(red.) 2006. Ichtiofauna 

dorzecza Dunajca na początki XXI wieku. 
Ichtyofauna of the Dunajec river basin in the 
beginning of the XXIst century. Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 
Zakład Fizyki i Przyrody, Nowy Sącz, s. 35-

40. 

Szczegółowe wyniki badań ichtiofauny Dunajca na 
początku XXI wieku (rok 2002), na odcinku częściowo 

objętym aktualnymi granicami obszaru Natura 2000 
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 (w 
granicach obszaru stwierdzono brzankę Barbus 

carpathicus). Analiza wpływu zbiorników retencyjnych 
na ichtiofaunę rzeki. 

Wysoka 
Rozdział 

w monografii 
naukowej 
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1 2 3 4 5 

Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do 
danych 

 

Augustyn L., Epler P. 2006b. Ichtiofauna 
Dunajca w Pieninach. Część I. Zmiany 

strutkturalne w okresie ostatnich 40 lat. W: 
Augustyn L.(red.) 2006. Ichtiofauna dorzecza 
Dunajca na początki XXI wieku. Ichtyofauna 
of the Dunajec river basin in the beginning of 
the XXIst century. Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Nowym Sączu, Zakład Fizyki 

i Przyrody, Nowy Sącz, s. 41-44. 

Szczegółowe wyniki badań ichtiofauny Dunajca na 
początku XXI wieku (rok 2002), na odcinku częściowo 

objętym aktualnymi granicami obszaru Natura 2000 
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088. Analiza 
trendów zmian ilościowych i jakościowych ichtiofauny 

rzeki względem danych historycznych. 

Wysoka 
Rozdział 

w monografii 
naukowej 

 

Augustyn L., Epler P. 2006c. Ichtiofauna 
Dunajca w Przełomie przez Beskidy. Część I. 
Ichtiofauna Dunajca. W: Augustyn L.(red.) 

2006. Ichtiofauna dorzecza Dunajca na 
początki XXI wieku. Ichtyofauna of the 

Dunajec river basin in the beginning of the 
XXIst century. Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Nowym Sączu, Zakład Fizyki 
i Przyrody, Nowy Sącz, s. 45-48. 

Szczegółowe wyniki badań ichtiofauny Dunajca na 
początku XXI wieku (rok 2002), na odcinku częściowo 

objętym aktualnymi granicami obszaru Natura 2000 
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088. 

Stwierdzono występowanie brzanki Barbus carpathicus. 
Wspomina się także o występowaniu bolenia Aspius 
aspius, jako gatunku pojawiającego się w połowach 

wędkarskich (lecz nie potwierdzonego badaniami metodą 
elektropołowów). 

Wysoka 
Rozdział 

w monografii 
naukowej 

 

Augustyn L., Epler P. 2006d. Ichtiofauna 
Dunajca w Przełomie przez Beskidy. Część II. 
Ichtiofauna dopływów. W: Augustyn L.(red.) 

2006. Ichtiofauna dorzecza Dunajca na 
początki XXI wieku. Ichtyofauna of the 

Dunajec river basin in the beginning of the 
XXIst century. Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Nowym Sączu, Zakład Fizyki 
i Przyrody, Nowy Sącz, s. 49-54. 

Szczegółowe wyniki badań ichtiofauny ośmiu dopływów 
Dunajca przeprowadzonych na początku XXI wieku, 
w tym Kamienicy i Ochotnicy, objętych aktualnymi 
granicami obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec 

z dopływami PLH120088 (w obydwu rzekach 
stwierdzono brzankę Barbus carpathicus)  

Wysoka 
Rozdział 

w monografii 
naukowej 
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1 2 3 4 5 

Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do 
danych 

 

Augustyn L., Epler P. 2006e. Ichtiofauna 
Kotliny Sądeckiej. Część I. Ichtiofauna 
Dunajca. W: Augustyn L.(red.) 2006. 

Ichtiofauna dorzecza Dunajca na początki 
XXI wieku. Ichtyofauna of the Dunajec river 
basin in the beginning of the XXIst century. 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Nowym Sączu, Zakład Fizyki i Przyrody, 

Nowy Sącz, s. 55-60. 

Szczegółowe wyniki badań ichtiofauny Dunajca na 
początku XXI wieku (rok 2002), na odcinku objętym 
aktualnymi granicami obszaru Natura 2000 Środkowy 

Dunajec z dopływami PLH120088. Stwierdzono brzankę 
Barbus carpathicus. 

Wysoka 
Rozdział 

w monografii 
naukowej 

 

Augustyn L., Epler P. 2006f: Ichtiofauna 
Kotliny Sądeckiej. Część II. Ichtiofauna 

dopływów Dunajca. W: Augustyn L.(red.) 
2006. Ichtiofauna dorzecza Dunajca na 
początki XXI wieku. Ichtyofauna of the 

Dunajec river basin in the beginning of the 
XXIst century. Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Nowym Sączu, Zakład Fizyki 
i Przyrody, Nowy Sącz, s. 61-66. 

Szczegółowe wyniki badań ichtiofauny dopływów 
Dunajca (odcinki położone w Kotlinie Sądeckiej), w tym 

Słomki na początku XXI wieku. Stwierdzono brzankę 
Barbus carpathicus. 

Wysoka 
Rozdział 

w monografii 
naukowej 

 

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 
Dunajca i dopływów. 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 Dokument dostępny 
w sieci. [link] 
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1 2 3 4 5 

Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do 
danych 

 

Błachuta J., Rosa J., Wisniewolski W., 
Zgrabczyński Z. (red.) 2010. 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. Opis przykładowych metod 
udrażniania cieków. Ogólne założenia techniczne 

urządzeń umożliwiających migracje ryb. 

Średnia 

Dokument dostępny 
na stronach www 

KZGW w 
Warszawie [link]  

 

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. 

Opracowanie określa ramy koncepcyjne, wskazuje 
kluczowe elementy nowego, zgodnego z zapisami 

Ramowej Dyrektywy Wodnej podejścia do problemów 
związanych z utrzymaniem rzek i potoków górskich 
(ocena stanu wód powierzchniowych, wyznaczanie 

korytarza swobodnej migracji cieku, urządzenia 
umożliwiające migracje ryb przez bariery itp.). 

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., 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 
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 Corine Land Cover 2006 — krajowa baza 
danych pokrycia terenu  

Dane dotyczące form pokrycia terenu wykorzystane do 
opracowania rozdziału 2.3  Wysoka Dane udostępnione 

przez GIOŚ 

 

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 poświęconyny 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 

 
Głowaciński Z., Profus P., Połczyńska-Konior 
G. 2014: Atlas płazów i gadów Polski. Status 

– rozmieszczenie – ochrona. IOP PAN. 

Atlas rozmieszczenia płazów i gadów w Polsce w formie 
map Polski przedstawiających rozmieszczenie 

poszczególnych gatunków, z polami atlasowymi siatki 
geograficznej (10' x 5'). Baza danych na bieżąco 

aktualizowana. 

Średnia 
Baza dostępna w 

sieci 
[link] 

 

Gutry-Korycka M., Werner-Więckowska H. 
(red.) 1996: Przewodnik do hydrograficznych 

badań terenowych. Wyd. Naukowe PWN. 
Warszawa. ss. 275 

Metodyka badań i opisu zabudowy poprzecznej cieków 
w granicach obszaru Natura 2000. Średnia Wydawnictwo 

 
Instrukcja wypełniania Standardowego 

Formularza Danych obszaru Natura 2000. 
Wersja 2012.1., GDOŚ. 

Instrukcja niezbędna do prawidłowego wypełnienia 
części szablonu dokumentacji (rozdz.10.1).  Wysoka 

Dokument dostępny 
także na stronach 

www GDOŚ [link] 

 

Interpretation Manual of European Union 
Habitats - EUR28. 2013. European 

Commision DG Environment. Nature and 
biodiversity. 146 ss. 

Podręcznik interpretacji siedlisk przyrodniczych 
z zał. I do Dyrektywy Siedliskowej. Wysoka 

Wydawnictwo. 
Dokument dostępny 

w sieci [link] 
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Januszewski S. 2011: Siłownie wodne między 
Białką, Dunajcem i Kamienicą. Fundacja 

Otwartego Muzeum Techniki. Biuro Studiów i 
Dokumentacji Zabytków Techniki. Wrocław 

ss. 209 

Charakterystyka historycznych siłowni (tartaki, młyny, 
małe elektrownie wodne) zasilanych m.in. wodami 

Ochotnicy i Kamienicy.  
Średnia  Wydawnictwo 

 Kondracki J. 2002. Geografia regionalna 
Polski. Warszawa, PWN, ss. 468. 

Charakterystyka jednostek podziału fizyczno-
geograficznego Polski. 

Średnia 
(zastosowanie do 
opisu obszaru w 
rozdziale 2.2) 

Wydawnictwo 

 

Kotlík P., Tsigenopoulos C. S., Ráb P., 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. meridionalis. 
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 

 

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] 
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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. s. 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 

 Natura 2000 Standardowy Formularz Danych 
PLC120002 Pieniny. v. 2014-03. GDOŚ 

Syntetyczne informacje o obszarze Natura 2000 
PLC120002 Pieniny, graniczącym z przedmiotowym 

obszarem  (m.in. lista przedmiotów ochrony, zagrożeń, 
powiązania z innymi obszarami chronionymi, 

orientacyjne mapy obszaru) 

Średnia 
Dokument dostępny 
w sieci na stronach 
www GDOŚ [link] 

 
Natura 2000 Standardowy Formularz Danych 
PLH120088 Środkowy Dunajec z dopływami. 

v. 2014-03. GDOŚ  

Syntetyczne informacje o obszarze Natura 2000 
PLH120088 Środkowy Dunajec z dopływami (m.in. lista 

przedmiotów ochrony, zagrożeń, powiązania z innymi 
obszarami chronionymi, orientacyjne mapy obszaru) 

Średnia 
Dokument dostępny 
w sieci na stronach 
www GDOŚ [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] 

 

Okarma H. 2014: Bóbr europejski 
(euroazjatycki) Castor fiber Linnaeus, 1758. 
W: Okarma H., Bogdanowicz W., Rychlik L., 
Zalewski A. Atlas ssaków Polski. IOP PAN 

Mapa rozmieszczenia bobra w atlasie rozmieszczenia 
ssaków w Polsce. Pola atlasowe siatki geograficznej o 

wymiarach 10' x 5'. Baza danych na bieżąco 
aktualizowana. 

Średnia 
Baza dostępna w 

sieci 
[link] 

 
Okarma H., Bogdanowicz W., Rychlik L., 

Zalewski A. 2014: Atlas ssaków Polski. IOP 
PAN 

Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce w formie map 
Polski przedstawiających rozmieszczenie poszczególnych 

gatunków ssaków z polami atlasowymi siatki 
geograficznej (10' x 5'). Baza danych na bieżąco 

aktualizowana. 

Średnia 
Baza dostępna w 

sieci 
[link] 
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Pancer Koteja E., Kaźmierczakowa R. 2004. 
Mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego 

Parku Narodowego, 1998-2001. Skala 
1:10 000. W: Kaźmierczakowa R. (red.). 

Charakterystyka i mapa zbiorowisk roślinnych 
Pienińskiego Parku Narodowego. 

Characteristics and map of plant communities 
of the Pieniny National Park. Studia Naturae 

49 

Mapa roślinności Pienińskiego Parku Narodowego, 
przylegajacego do południowego fragmentu obszaru 

Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami 
PLH120088.  

Średnia Praca zbiorowa 

 

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. GIOŚ, 

Warszawa, s. 236–254. 

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] 

 

Perzanowska J. 2012a. 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. 2012b. Pionierska roślinność 
na kamieńcach górskich potoków. W: Mróz W. 

(red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. 
Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, 

Warszawa, s. 170-180. 

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] 
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Perzanowska J. 2012c. 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. GIOŚ, 

Warszawa, s. 193-203. 

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. 2012d. Zarośla wrześni na 
kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków 

(Salici-Myricarietum część - z przewagą 
wrześni). W: Mróz W. (red.). Monitoring 

siedlisk przyrodniczych. Przewodnik 
metodyczny. Część II. Warszawa, s. 181-192. 

Szczegółowe wytyczne do monitoringu siedliska 
przyrodniczego 3230. Waloryzacja wskaźników stanu 

zachowania siedliska. 
Wysoka 

Rozdział w 
monografii. 

Dokument dostępny 
w sieci na stronach 
www GIOŚ [link]  

 

Perzanowska J., Mróz W. 2004a. 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. 2004b. Zarośla 
wrześni na kamieńcach i żwirowiskach 

górskich potoków (Salici–Myricarietum – 
część z przewagą wrześni). W: Herbich J. 

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

podręcznik metodyczny. Ministerstwo 
Środowiska, Warszawa, T. 2., s. 86-90. 

Informacje dotyczące siedliska przyrodniczego 3230 
(odniesienie się do definicji, warunki występowania, 
rozmieszczenie w Polsce, zróżnicowanie, siedliska 

podobne, zagrożenia, zalecenia ochronne, etc.). 

Wysoka Rozdział w pracy 
zbiorowej. 

Dostępne także w 
sieci (na stronach 

www GDOŚ) 
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Perzanowska J., Mróz W. 2004c. 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] 

 

Raport o stanie środowiska w województwie 
Małopolskim w 2012 roku. Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. 
2013. ss. 106 

Bieżące informacje o stanie jakości wód w obszarze 
Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami 

PLH120088. Informacje niezbędne do oceny wskaźnika 
„stan ekologiczny wody” dla głowacza białopłetwego 

Cottus microstomus  

Średnia 
(zastosowanie do 
opisu obszaru w 
rozdziale 2.2) 

Dokument dostępny 
w sieci [link] 

 

Rastrowa Mapa Podziału Hydrograficznego 
Polski 1:50 000. Krajowy Zarząd Gospodarki 
Wodnej, Ministerstwo Środowiska, Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Instytut Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej. 

Oficjalne nazewnictwo cieków. 

Średnia 
(zastosowanie do 
opisu obszaru w 
rozdziale 2.2) 

Dokument dostępny 
w sieci 
[link] 

 

Romanowski J. 2014: Wydra Lutra lutra 
(Linnaeus, 1758). W: Okarma H., 

Bogdanowicz W., Rychlik L., Zalewski A. 
Atlas ssaków Polski. IOP PAN 

Mapa rozmieszczenia wydry w atlasie rozmieszczenia 
ssaków w Polsce. Pola atlasowe siatki geograficznej o 

wymiarach 10' x 5'. Baza danych na bieżąco 
aktualizowana. 

Średnia Dokument dostępny 
w sieci [link] 

 

Studium określające granice bezpośredniego 
zagrożenia powodzią dla terenów 

nieobwałowanych w zlewni górnego Dunajca 
do ujścia Popradu. 2004. Hydroprojekt. 

Kraków 

Mapy w skali 1:10 000 przedstawiające m.in. zasięg 
prognozowanych wód o różnych prawdopodobieństwach 

przewyższenia (w zakresie p=50% — p=0,2%), wały 
przeciwpowodziowe, osuwiska, występowanie 

wzmożonych procesów erozji brzegowej. Materiały 
pomocnicze przy wyznaczaniu korekty granic obszaru. 
Dokument, na podstawie którego przyjęto kilometraż 

rzek w niniejszym opracowaniu powyżej ujścia Popradu 
do Dunajca 

Wysoka 

Dokument dostępny 
w sieci na stronach 
www Regionalnego 

Zarządu 
Gospodarki Wodnej 

w Krakowie 
[link] 
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Studium określające granice obszarów 
bezpośredniego zagrożenia powodzią dla 

terenów nieobwałowanych w zlewni dolnego 
Dunajca od ujścia Popradu. 2004. Neckart 

GIS Sp. z o. o., Integrated Engineering Sp. z 
o. o., Biominfo Sp. z o. o. Warszawa-Kraków 

Mapy w skali 1:10 000 przedstawiające m.in. zasięg 
prognozowanych wód o różnych prawdopodobieństwach 

przewyższenia (w zakresie p=50% — p=0,2%), wały 
przeciwpowodziowe, osuwiska, występowanie 

wzmożonych procesów erozji brzegowej. Materiały 
pomocnicze przy wyznaczaniu korekty granic obszaru. 
Dokument, na podstawie którego przyjęto kilometraż 

rzek w niniejszym opracowaniu poniżej ujścia Popradu 
do Dunajca 

Wysoka 

Dokument dostępny 
w sieci na stronach 
www Regionalnego 

Zarządu 
Gospodarki Wodnej 

w Krakowie 
[link] 

 

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] 

 

Witkowski A. 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., 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 

Raporty 

GDOŚ. 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 
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1 2 3 4 5 

Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do 
danych 

 

Molenda T. 2014: Charakterystyka 
hydrograficzno-techniczna antropogenicznych 
barier migracyjnych w obszarze Natura 2000 
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 

Charakterystyka hydrograficzno-techniczna 
antropogenicznych barier migracyjnych w obszarze 

Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami 
PLH120088 na podstawie inwentaryzacji 

przeprowadzonej w roku 2014 

Wysoka. Materiały 
niezbędne do 

planowania zadań 
ochronnych 

Załącznik 5 do 
dokumentacji 

 

Nejfeld P. 2014: Rozmieszczenie i stan 
zachowania siedlisk przyrodniczych z zał. I 

Dyrektywy Siedliskowej w granicach obszaru 
Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami 

PLH120088 

Rozmieszczenie i stan zachowania siedlisk 
przyrodniczych z zał. I Dyrektywy Siedliskowej w 

granicach obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z 
dopływami PLH120088 na podstawie inwentaryzacji 

przeprowadzonej w  roku 2014 

Wysoka. Materiały 
niezbędne do 

planowania zadań 
ochronnych 

Załącznik 6 do 
dokumentacji 

 
Tatoj K., Nowak M. 2014: Inwentaryzacja 

ichtiofaunistyczna obszaru Natura 2000 
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088  

Wyniki badań ichtiofauny cieków wodnych w granicach 
obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami 

PLH120088. Dane pochodzą z 8 stanowisk  

Wysoka. Materiały 
niezbędne do 

planowania zadań 
ochronnych 

Załącznik 6 do 
dokumentacji 

 

Perzanowska J. 2009a. Siedlisko przyrodnicze 
3230 Zarośla wrześni na kamieńcach 

i żwirowiskach górskich potoków (Salici-
Myricarietum część - z przewagą wrześni). 

Stanowisko: Kamienica. Państwowy 
Monitoring Środowiska. Raport dla siedliska 

przyrodniczego na stanowisku. Dane 
udostępnione przez GIOŚ. 

Monitoring siedliska przyrodniczego 3230 Zarośla 
wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków 

(Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni) na 
stanowisku Kamienica. 

Wysoka Dane udostępnione 
przez GIOŚ 

 

Perzanowska J. 2009b. Siedlisko przyrodnicze 
3230 Zarośla wrześni na kamieńcach 

i żwirowiskach górskich potoków (Salici-
Myricarietum część - z przewagą wrześni). 

Stanowisko: Ochotnica. Państwowy 
Monitoring Środowiska. Raport dla siedliska 

przyrodniczego na stanowisku. Dane 
udostępnione przez GIOŚ. 

Monitoring siedliska przyrodniczego 3230 Zarośla 
wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków 

(Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni) na 
stanowisku Ochotnica. 

Wysoka Dane udostępnione 
przez GIOŚ 
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1 2 3 4 5 

Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do 
danych 

 

Perzanowska J. 2009c. Siedlisko przyrodnicze 
3230 Zarośla wrześni na kamieńcach 

i żwirowiskach górskich potoków (Salici-
Myricarietum część - z przewagą wrześni). 

Stanowisko: Zabrzeż. Państwowy Monitoring 
Środowiska. Raport dla siedliska 

przyrodniczego na stanowisku. Dane 
udostępnione przez GIOŚ. 

Monitoring siedliska przyrodniczego 3230 Zarośla 
wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków 

(Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni) na 
stanowisku Zabrzeż. 

Wysoka Dane udostępnione 
przez GIOŚ 

 
Report on the main results of the surveillance 

under article 11 for annex I habitat types 
(Annex D) 

Informacje dotyczące zasięgu i całkowitej powierzchni 
siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmioty 
ochrony obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z 

dopływami PLH120088 w Polsce 

Wysoka 
(zastosowanie do 
oceny znaczenia 

obszaru dla ochrony 
siedlisk 

przyrodniczych) 

Dokument dostępny 
w sieci [link] 

 

Węgrzyn M. 2010a. Siedlisko przyrodnicze 
3240 Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i 

żwirowiskach górskich potoków (Salici-
Myricarietum część - z przewagą wierzby). 

Stanowisko: Ochotnica. Państwowy 
Monitoring Środowiska. Raport dla siedliska 

przyrodniczego na stanowisku. Dane 
udostępnione przez GIOŚ. 

Monitoring siedliska przyrodniczego 3240 Zarośla 
wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich 

potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą 
wierzby) na stanowisku Ochotnica. 

Wysoka Dane udostępnione 
przez GIOŚ 

 

Węgrzyn M. 2010b. Siedlisko przyrodnicze 
3240 Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i 

żwirowiskach górskich potoków (Salici-
Myricarietum część - z przewagą wierzby). 

Stanowisko: Kamienica Gorczańska. 
Państwowy Monitoring Środowiska. Raport 
dla siedliska przyrodniczego na stanowisku. 

Dane udostępnione przez GIOŚ. 

Monitoring siedliska przyrodniczego 3240 Zarośla 
wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich 

potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą 
wierzby) na stanowisku Kamienica Gorczańska. 

Wysoka Dane udostępnione 
przez GIOŚ 
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1 2 3 4 5 

Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do 
danych 

 

Węgrzyn M. 2010c. Siedlisko przyrodnicze 
3220 Pionierska roślinność na kamieńcach 
górskich potoków. Stanowisko: Kamienica 

Gorczańska. Państwowy Monitoring 
Środowiska. Raport dla siedliska 

przyrodniczego na stanowisku. Dane 
udostępnione przez GIOŚ. 

Raport z monitoringu szczegółowego dla siedliska 3220  
Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków 

na stanowisku Kamienica Gorczańska. 
Wysoka Dane udostępnione 

przez GIOŚ 

 

Węgrzyn M. 2010d. Siedlisko przyrodnicze 
3220 Pionierska roślinność na kamieńcach 
górskich potoków. Stanowisko: Ochotnica. 
Państwowy Monitoring Środowiska. Raport 
dla siedliska przyrodniczego na stanowisku. 

Dane udostępnione przez GIOŚ. 

Raport z monitoringu szczegółowego dla siedliska 3220  
Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków 

na stanowisku Ochotnica. 
Wysoka Dane udostępnione 

przez GIOŚ 

Opinie 

Jelonek M. 2009: Korekta parametrów 
urządzenia służącego migracji ryb dla projektu 

„Budowa małej Elektrowni Wodnej 
Świniarsko na rzece Dunajec w km 110+774” 

(mszp.) 

Wskazania do rozwiązań technicznych urządzenia 
umożliwiającego migrację ryb w obrebie stopnia 

wodnego na Dunajcu w Świniarsku (km 112+770) 
Wysoka 

Dane udostępnione 
przez RDOŚ w 

Krakowie 
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1 2 3 4 5 

Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do 
danych 

Plany /programy/ 
strategie/ projekty 

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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2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 

Obszar Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 leży w następujących mezoregionach wg podziału fizyczno-geograficznego Polski Kondrackiego 
(2002): 

— Pogórze Rożnowskie (513.61) — rzeka Dunajec poniżej ujścia Lubinki (od km 101+450 do km 106+500); 
— Kotlina Sądecka (513.53) — rzeka Dunajec od ujścia Lubinki do ujścia Obidzkiego Potoku (od km 106+500 do km 108+350, od km 110+500 do km 125+650) , rzeka 

Słomka poniżej ujścia Łukowicy (od km 0+000 do km 7+250); 
— Beskid Wyspowy (513.49) — rzeka Słomka powyżej ujścia Łukowicy (od km 7+250 do km 13+600), rzeka Kamienica (od km 0+000 do km 12+400); 
— Beskid Sądecki (513.54) — rzeka Dunajec od ujścia Obidzkiego Potoku do Krościenka nad Dunajcem (od km 125+650 do km 131+700, od km 134+900 do km 

149+000), rzeka Ochotnica poniżej ujścia potoku Rolnickiego (od km 0+000 do km 3+500); 
— Gorce (513.52) — rzeka Ochotnica powyżej ujścia potoku Rolnickiego (od km 3+500 do km 12+400); 
— Pieniny (514.12) — rzeka Dunajec w okolicach Krościenka nad Dunajcem i Szczawnicy (od km 152+000 do km 154+700). 

Obszar Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 na tle klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych leży w granicach jednostek: 
 
a) PLRW20001521439 „Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zbiornika Rożnów”, w tym: 
— odcinek rzeki od ujścia lewobrzeżnego dopływu Smolnik — m. Marcinkowice, gm Chełmiec w km 101+450, 270 m n.p.m., do Mostu Legionów w ciągu drogi krajowej nr 
28 w Nowym Sączu w km 108+350, 277  n.p.m., o długości 6,9 km; 
— odcinek rzeki od ujścia prawobrzeżnego dopływu Dąbrówka Polska w Nowym Sączu w km 110+500, 282 m n.p.m., do ujścia prawobrzeżnego dopływu Obidzki Potok  — 
m. Obidza, gm Łącko w km 125+650, 333 m n.p.m. o długości 16,43 km; 
 
b) PLRW20001521419937 „Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku”, w tym: 
— odcinek rzeki od ujścia prawobrzeżnego dopływu  Obidzki Potok  — m. Obidza, gm. Łącko w km 125+650, 333 m n.p.m., do ujścia lewobrzeżnego dopływu Czarna Woda 
— m. Łącko, gm. Łącko w km 131+700, 353 m n.p.m., o długości 6,05 km; 
— odcinek rzeki od ujścia lewobrzeżnego dopływu  Kamienica  — m. Zabrzeż i Zarzecze, gm Łącko, w km 134+900, 363 m n.p.m., do Krościenka nad Dunajcem, km 149+000, 
411 m n.p.m., o długości 14,1 km; 
— odcinek rzeki od Krościenka nad Dunajcem, km 152+000, 420 m n.p.m. do ujścia lewobrzeżnego dopływu Grajcarek w km 154+050, 426 m n.p.m., o długości 2,05 km; 
 
c) PLRW200015214195 „Dunajec od Zbiornika Czorsztyn do Grajcarka” (obejmuje odcinek rzeki od ujścia lewobrzeżnego dopływu Grajcarek w km 154+050, 426 m n.p.m., 
do wyspy „Cypel” w km 154+700, 428 m n.p.m. o długości 0,65 km); 
 
d) PLRW20001221419969 „Słomka” (obejmuje odcinek rzeki od ujścia rzeki Słomka do Dunajca w m. Naszacowice i Podegrodzie, gm. Podegrodzie (km. 0+000; 310 m 
n.p.m.) do miejscowości Przyszowa, gm. Łukowica w km 13+600, 427 m n.p.m.; o długości 13,6 km); 
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e) PLRW20001221419899 „Kamienica” (obejmuje odcinek od ujścia rzeki Kamienicy do Dunajca w m. Zabrzeż, gm Łącko (km 0+000, 363 m. n.p.m.) do m. Szczawa, gm. 
Kamienica, km 12+400, 522 m n.p.m.; o długości 12,4 km); 
 
f) PLRW200012214197699 „Ochotnica” (obejmuje odcinek od ujścia rzeki Ochotnicy do Dunajca w m. Tylmanowa, gm. Ochotnica Dolna (km 0+000; 380 m. n.p.m.) do m. 
Ochotnica Górna, gm. Ochotnica Dolna, km 11+350, 578 m. n.p.m.; o długości 11,35 km). 
 

Charakterystyka ww. Jednolitych Części Wód Powierzchniowych wg „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przedstawia się następująco: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Europejski kod JCWP Nazwa JCWP SCWP Typ JCWP Status Ocena 
stanu 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia celów 

środowiskowych 
Derogacje Uzasadnienie 

derogacji 

PLRW20001521439 
Dunajec od 
Obidzkiego Potoku 
do Zbiornika Rożnów 

GW0412 Średnia rzeka wyżynna 
- wschodnia 

silnie zmieniona 
część wód zły niezagrożona — — 

PLRW20001521419937 
Dunajec od Grajcarka 
do Obidzkiego 
Potoku 

GW0411 Średnia rzeka wyżynna 
- wschodnia 

silnie zmieniona 
część wód zły niezagrożona — — 

PLRW200015214195 
Dunajec od Zbiornika 
Czorsztyn do 
Grajcarka 

GW0409 Średnia rzeka wyżynna 
- wschodnia 

silnie zmieniona 
część wód zły niezagrożona — — 

PLRW20001221419969 Słomka GW0412 Potok fliszowy silnie zmieniona 
część wód zły niezagrożona — — 

PLRW20001221419899 Kamienica GW0411 Potok fliszowy naturalna część wód zły niezagrożona — — 

PLRW200012214197699 Ochotnica GW0411 Potok fliszowy naturalna 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 Dunajca „opuściło” granice obszaru Natura 2000. Sytuacje takie mają miejsce w następujących lokalizacjach: 

— w km około 102+300 w okolicach miejscowości Marcinkowice, gm. Chełmiec, strona lewa,  
— w km około 103+300 w okolicach miejscowości Dąbrowa, gm. Chełmiec; strona prawa,  
— w km ok. 104+800 do 105+000 w okolicach miejscowości  Rdziostów, gm. Chełmiec, strona lewa,  
— w granicach miasta Nowy Sącz, w km ok. 105+400, strona lewa,  
— w granicach miasta Nowy Sącz, w km 107+500 do 107+800, strona lewa, 
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— w granicach miasta Nowy Sącz, w km ok. 113+000 do 113+300, strona prawa6, 
— w granicach miasta Stary Sącz w km ok. 113+400 do 113+600,strona prawa7, 
— w granicach miasta Stary Sącz w km ok. 114+000 do 114+500, strona prawa, 
— w okolicy miejscowości Stadła, gm. Podegrodzie w km ok. 115+500 do 116+000, strona lewa, 
— w okolicy miejscowości Kadcza, gm. Łącko, w km ok. 121+000 do 121+500, strona lewa, 
— w okolicy miejscowości Łazy Brzyńskie i Obidza, gm. Łącko, w km ok. 124+700 do 125+600, strona prawa,  
— w okolicy miejscowości Brzyna, gm. Łącko, w km ok. 126+200 do 126+550, strona prawa,  
— w okolicy miejscowości Maszkowice, gm. Łącko, w km ok. 129+400 do 130+000 strona prawa, 
— w okolicy miejscowości Łącko, gm. Łącko, w km ok. 130+950 do 131+050, strona prawa, 
— w okolicy miejscowości Zarzecze, gm. Łącko, w km ok. 135+450 do 135+500, strona prawa,  
— w okolicy miejscowości Zabrzeż, gm. Łącko w km ok. 136+200 do 136+400, strona lewa 
— w okolicy miejscowości Zabrzeż, gm. Łącko w km ok. 136+500 do 136+600 strona lewa, 
— w okolicy miejscowości Zarzecze, gm. Łącko, w km ok. 136+700 do 137+300, strona prawa,  
— w okolicy miejscowości Tylmanowa, gm. Ochotnica Dolna,  w km ok. 138+500, strona prawa, 
— w okolicy miejscowości Tylmanowa, gm. Ochotnica Dolna, w km ok. 140+000 do 140+500, strona prawa, 
— w okolicy miejscowości Tylmanowa, gm. Ochotnica Dolna, w km ok. 140+300 do 140+600, strona lewa. 

Koryto Słomki „opuściło” granice obszaru Natura 2000 w następujących lokalizacjach: 
— w okolicy miejscowości Naszacowice, gm. Podegrodzie w km ok. 0+850 do 1+100, strona prawa, 
— w okolicy miejscowości Naszacowice, gm. Podegrodzie w km ok. 1+300 do 1+500, strona prawa, 
— w okolicy miejscowości Naszacowice, gm. Podegrodzie w km ok. 1+570 do 1+650, strona prawa, 
— w okolicy miejscowości Naszacowice, gm. Podegrodzie w km ok. 2+400 do 2+500, strona prawa, 
— w okolicy miejscowości Naszacowice, gm. Podegrodzie w km ok. 2+950 do 3+200, strona lewa, 
— w okolicy miejscowości Naszacowice, gm. Podegrodzie w km ok. 3+320 do 3+470, strona lewa, 
— w okolicy miejscowości Rogi, gm. Podegrodzie w km ok. 4+200 do 4+450, strona lewa, 
— w okolicy miejscowości Rogi, gm. Podegrodzie w km ok. 4+750 do 4+900, strona lewa, 
— w okolicy miejscowości Rogi, gm. Podegrodzie w km ok. 5+000 do 5+150, strona prawa, 
— w okolicy miejscowości Świdnik, gm. Łukowica w km ok. 6+600 do 6+680, strona prawa, 
— w okolicy miejscowości Stronie i Przyszowa, gm. Łukowica w km ok. 11+400 do 11+550, strona lewa, 
— w okolicy miejscowości Przyszowa, gm. Łukowica w km ok. 13+180 do 13+250, strona lewa. 

                                                
6 kilometraż wg opracowania „Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni dolnego Dunajca od 
ujścia Popradu 2004. Neckart GIS Sp. z o. o., Integrated Engineering Sp. z o. o., Biominfo Sp. z o. o. Warszawa-Kraków”. Wg ww. dokumetacji Poprad uchodzi do Dunajca 
w jego km 113+880 
7 przyjęto kilometraż rzek wg opracowania „Studium określające granice bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni górnego Dunajca do 
ujścia Popradu. 2004. Hydroprojekt. Kraków”. Wg ww. dokumetacji Poprad uchodzi do Dunajca w jego km 112+600 
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Koryto Kamienicy „opuściło” granice obszaru Natura 2000 w następujących lokalizacjach: 
— w okolicy miejscowości Zabrzeż, gm. Łącko w km ok. 2+270 do 2+340, strona lewa, 
— w okolicy miejscowości Zabrzeż, gm. Łącko w km ok. 2+930 do 3+100, strona lewa, 
— w okolicy miejscowości Kamienica, gm. Kamienica w km ok. 4+900 do 5+150, strona lewa, 
— w okolicy miejscowości Kamienica, gm. Kamienica w km ok. 5+540 do 5+600, strona prawa, 
— w okolicy miejscowości Kamienica, gm. Kamienica w km ok. 9+200 do 9+320, strona lewa, 
— w okolicy miejscowości Szczawa, gm. Kamienica w km ok. 10+700 do 10+750, strona lewa, 
— w okolicy miejscowości Szczawa, gm. Kamienica w km ok. 10+840 do 10+870, strona prawa, 
— w okolicy miejscowości Szczawa, gm. Kamienica w km ok. 11+120 do 11+270, strona lewa, 
— w okolicy miejscowości Szczawa, gm. Kamienica w km ok. 11+410 do 11+500, strona lewa. 

Koryto Ochotnicy „opuściło” granice obszaru Natura 2000 w następujących lokalizacjach: 
— w okolicy miejscowości Ochotnica Dolna, w km ok. 5+150 do 5+260, strona prawa, 
— w okolicy miejscowości Ochotnica Dolna, w km ok. 6+150 do 6+350, strona prawa, 
— w okolicy miejscowości Ochotnica Dolna, w km ok. 6+550 do 6+640, strona prawa, 
— w okolicy miejscowości Ochotnica Górna, w km ok. 10+300 do 10+450, strona prawa. 

Wyniki klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego i chemicznego rzek objętych granicami obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 na 
postawie monitoringu przeprowadzonego w roku 2012 (Raport o stanie środowiska… 2012) przedstawiają się następująco: 

a) dla stanowiska Dunajec — Jazowisko: 
— klasa elementów biologicznych — stan bardzo dobry, potencjał maksymalny; 
— klasa elementów hydromorfologicznych — stan dobry, potencjał dobry; 
— klasa elementów fizykochemicznych — stan bardzo dobry, potencjał maksymalny; 
— stan/ potencjał ekologiczny — dobry i powyżej dobrego; 
— stan chemiczny — nieokreślony; 
— stan jednolitej części wód — nieokreślony; 
b) dla stanowiska Kamienica Zabrzeska — ujście Zabrzeż: 
— klasa elementów biologicznych — stan dobry, potencjał dobry; 
— klasa elementów hydromorfologicznych — stan dobry, potencjał dobry; 
— klasa elementów fizykochemicznych — stan bardzo dobry, potencjał maksymalny; 
— stan/ potencjał ekologiczny — dobry; 
— stan chemiczny — nieokreślony; 
— stan jednolitej części wód — nieokreślony; 
c) dla stanowiska Dunajec – Świniarsko oraz Dunajec – Kurów: 
— klasa elementów biologicznych — stan dobry, potencjał dobry; 
— klasa elementów hydromorfologicznych — stan dobry, potencjał dobry; 
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— klasa elementów fizykochemicznych — stan bardzo dobry, potencjał maksymalny; 
— stan/ potencjał ekologiczny — dobry i powyżej dobrego; 
— stan chemiczny — poniżej stanu dobrego (przekroczone stężenia średnioroczne i maksymalne); 
— stan jednolitej części wód — zły. 

Środowisko wód Dunajca w granicach obszaru pozostaje pod wpływem kaskady zapór pobudowanych powyżej (zapora zbiornika Czorsztyn-Niedzica w km ok. 
174+600, zapora zbiornika Sromowce Wyżne w km 172+695). 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): 

— zmiany reżimu hydrologicznego (podniesienie przepływów minimalnych i obniżenie przepływów maksymalnych, wysokie amplitudy dobowe przepływów); 
— 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. 
 
Rzeki objęte granicami obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 są w nierównomiernym stopniu przegrodzone budowlami stanowiącymi 

bariery migracyjne dla ryb. W korycie Dunajca znajduje się jedna budowla o takim charakterze, w korycie Kamienicy również  jedna, na Ochotnicy 4, a na Słomce 31 (załącznik 
5 do dokumentacji). 
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2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów8 
1 2 3 4 

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

Lasy Skarb Państwa 7,97 1,05 
Inne 86,84 11,49 

Grunty orne Różne typy własności 140,03 18,53 
Łąki trwałe Różne typy własności 7,11 0,94 

Pastwiska trwałe Różne typy własności 128,6 17,01 
Sady — — — 

Grunty pod stawami — — — 
Nieużytki — — — 

Wody stojące Różne typy własności 5,68 0,75 
Wody płynące Skarb Państwa 234,55 31,03 

Grunty zabudowane — — — 
Inne Różne typy własności 145,05 19,20 

                                                
8 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; do typu użytków gruntowych “Wody 
płynące” w kolumnie 1 tabeli zaliczono typ pokrycia terenu wg CLC 2006: 511 Cieki; do typu użytków gruntowych “Inne” w kolumnie 1 tabeli zaliczono typy pokrycia terenu 
wg CLC 2006: 242 Złożone systemy upraw i działek, 112 Zabudowa luźna 
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2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 
 

1 2 3 4 

Typy użytków Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE 
w ha 

Rodzaj dopłaty, 
działania/ priorytetu/ programu 

Lasy 
Skarb Państwa — — 

Inne — — 
Grunty orne Różne typy własności — — 
Łąki trwałe Różne typy własności — — 

Pastwiska trwałe Różne typy własności — — 
Sady — — — 

Grunty pod stawami — — — 
Nieużytki — — — 

Wody stojące Różne typy własności — — 
Wody płynące Skarb Państwa — — 

Grunty zabudowane — — — 
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 

Ustalenia dotyczące 
działań 

minimalizujących 
lub kompensujących 

 
Gmina Chełmiec 

 

Studium Uwarunkowań 
i Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy 
Chełmiec. Uchwała Nr 
LX(339)/98 Rady 
Gminy Chełmiec z dnia 
23 kwietnia 1998 r. 

Urząd Gminy 
Chełmiec 

Studium nie uwzględnia na rysunkach ani nie wprowadza szczegółowych 
zapisów dla terenów objętych granicami obszaru Natura 2000 Środkowy 
Dunajec z dopływami PLH120088 

głowacz 
białopłetwy Cottus 
microstomus 
(kod:5320), 
brzanka Barbus 
carpathicus (kod: 
5264), pionierska 
roślinność na 
kamieńcach 
górskich potoków 
(kod: 3220) 

Brak 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Chełmiec w sołectwach 
Wielopole - 
Wielogłowy - Dąbrowa 
- Kurów Uchwała Nr 
XXIV/199/2000 
Rady Gminy Chełmiec 
z dnia 1 czerwca 2000 
r. 

Urząd Gminy 
Chełmiec 

Plan nie uwzględnia na rysunkach ani nie wprowadza szczegółowych zapisów 
dla terenów objętych granicami obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z 
dopływami PLH120088.  
 
Na terenach położonych w aktualnych granicach obszaru Natura 2000 
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 plan wyodrębnia następujące 
jednostki:  
A1W — wody powierzchniowe z przyległą strefą osłony biologicznej cieku 
podlegającą zakazowi zmiany użytkowania, z podstawową funkcją zieleni 
nieurządzonej jako ciągu ekologicznego. Dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, dróg oraz inwestycji celu publicznego 
A5ZN — zieleń nieurządzona w strefie międzywala i innych terenów 

głowacz 
białopłetwy Cottus 
microstomus 
(kod:5320), 
brzanka Barbus 
carpathicus (kod: 
5264), pionierska 
roślinność na 
kamieńcach 
górskich potoków 
(kod: 3220) 

Brak 
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1 2 3 4 5 
zalewowych. Dopuszczalna nadwodna rekreacja otwarta bez jakiegokolwiek 
zainwestowania kubaturowego (tereny zalewowe). Dopuszczalny ograniczony 
pobór kruszywa na warunkach wynikających z przepisów szczególnych, po 
uzyskaniu wymaganych uzgodnień. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
"Chełmiec IV" w 
Gminie Chełmiec. 
Uchwała Nr 
IX/61/2003 
Rady Gminy Chełmiec 
z dnia 26 czerwca 
2003 r 

Urząd Gminy 
Chełmiec 

Plan nie uwzględnia na rysunkach ani nie wprowadza szczegółowych zapisów 
dla terenów objętych granicami obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z 
dopływami PLH120088.  
 
Na terenach położonych w aktualnych granicach obszaru Natura 2000 
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 plan wyodrębnia następujące 
jednostki:  
 
A.1.W. — wody powierzchniowe z przyległą strefą osłony biologicznej cieku, 
podlegającą zakazowi zmiany użytkowania, z podstawową funkcją zieleni 
nieurządzonej jako ciągu ekologicznego. Dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej, dróg oraz inwestycji celu publicznego. Obowiązuje 
jej ochrona przed zabudową kubaturową. Techniczne umocnienia brzegów 
możliwe są w miejscach intensywnej erozji bocznej zagrażającej istniejącej 
zabudowie i drogom. Dopuszczona realizacja urządzeń związanych z rekreacją 
przywodną i wypoczynkiem (miejsca biwakowe, ścieżki rowerowe i 
spacerowe) w oparciu o koncepcje programowo- przestrzenne, przy 
uwzględnieniu zagrożenia powodzią. Możliwa realizacja ujęć wody dla 
wodociągów zbiorczych i lokalnych. Możliwa realizacja stopni wodnych i 
niewielkich zbiorników zmniejszających zagrożenie powodziowe. W 
granicach terenu "W" winien być zabezpieczony dostęp do wody w ramach 
powszechnego korzystania z wód oraz w celu wykonania obowiązków 
administratora cieku. 
Na tych terenach mogą być jedynie prowadzone roboty w zakresie: 
— Poprawy warunków przepływu wód, w tym roboty regulacyjne i 
konserwacyjne koryta potoku. 
— Prowadzenia ciągów komunikacyjnych i innych inwestycji liniowych po 
wcześniejszym uzgodnieniu i uzyskaniu pozwoleń od stosownych organów 
administracji. 
— Prowadzenia działalności komercyjnej nie będącej w sprzeczności z art. 83 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229), oraz z 

głowacz 
białopłetwy Cottus 
microstomus 
(kod:5320), 
brzanka Barbus 
carpathicus (kod: 
5264), pionierska 
roślinność na 
kamieńcach 
górskich potoków 
(kod: 3220) 

Brak 
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1 2 3 4 5 
innymi ustaleniami planu. 
— Lokalizacji obiektów mogących poprawić warunki ekologiczne zlewni (np. 
oczyszczalnie ścieków) na warunkach szczególnych. Należy posadowić 
obiekty powyżej zwierciadła wody o prawdopodobieństwie wystąpienia 
równym 1%. Teren wybrany pod inwestycję winien być zabezpieczony przed 
erozyjnym działaniem wód. Względy techniczne i ekonomiczne jednoznacznie 
winny przemawiać za przyjęciem wybranego rozwiązania. 
Na tych terenach należy zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
(Dz. U. Nr 115 poz. 1229), określić obwody rybackie (. 
Zakaz lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko w 
rozumieniu przepisów szczególnych. 
Dla ww. jednostki zapisano w planie również: „Wyodrębnia się strefę 
ekologiczną rz. Dunajec, pot. Smolnik i jego dopływów (A.1W), złożoną z 
koryt rzecznych, użytków zielonych, lasów i zarośli łęgowych, stanowiącą 
obszar najczęstszych wylewów powodziowych. Obowiązuje jej ochrona przed 
zabudową kubaturową. Dopuszczone rekreacyjne wykorzystanie tej strefy i 
realizacja urządzeń sportowo - rekreacyjnych typu miejsca biwakowania, 
ścieżki spacerowe, ścieżki zdrowia i ścieżki rowerowe, pola namiotowe, itp. 
bez obiektów kubaturowych. Możliwa realizacja ujęć wody dla wodociągów 
zbiorczych i lokalnych z towarzyszącą infrastrukturą. Przy braku innych 
możliwości - dopuszcza się realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz 
dróg. Ogranicza się regulację cieków przy pomocy zabudowy kamienno - 
betonowej do przypadków uzasadnionych w projektach technicznych. 
Techniczne umocnienia brzegów możliwe są w miejscach intensywnej erozji 
bocznej zagrażającej istniejącej zabudowie i drogom. Możliwa realizacja 
stopni wodnych i niewielkich zbiorników zmniejszających zagrożenie 
powodziowe”.  
 
D1.KK-75 - rezerwa terenu dla potrzeb planowanego obejścia drogowego m. 
Nowego Sącza w ciągu drogi krajowej Nr 75 Brzesko - Nowy Sącz - Krynica 
klasy GP. Dopuszcza się korektę trasy - bez obowiązku zmiany planu - w 
dostosowaniu do bardziej szczegółowych rozwiązań projektowych. Parametry 
techniczne drogi KK-75 winny być zgodne z rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
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usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430). Zakaz urządzania zjazdów z wyjątkiem 
przypadków uzgodnionych z zarządcą drogi. Orientacyjna strefa uciążliwości 
drogi wynosi 100,0 m od krawędzi jezdni. Obiekty przeznaczone na pobyt 
ludzi w tej strefie powinny być dostosowane do wymogów ochrony 
akustycznej. Szerokość w liniach rozgraniczających 50,0 m. Nieprzekraczalna 
linia zabudowy 25,0 m od krawędzi jezdni. Realizacja drogi nie może 
spowodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji 
zanieczyszczających powietrza oraz dopuszczalnych poziomów hałasu na 
terenach przyległych. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
"Chełmiec VI" dla 
części wsi Świniarsko 
w Gminie Chełmiec 
Uchwała Nr 
IX/68/2007 Rady 
Gminy Chełmiec z dnia 
30 maja 2007 r. 

Urząd Gminy 
Chełmiec 

Plan nie uwzględnia na rysunkach ani nie wprowadza szczegółowych zapisów 
dla terenów objętych granicami obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z 
dopływami PLH120088.  
 
Na terenach położonych w aktualnych granicach obszaru Natura 2000 
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 plan wyodrębnia następujące 
jednostki: 
 
WS/zz — tereny wód otwartych w obszarze bezpośredniego zagrożenia 
powodzią, obejmujące wody powierzchniowe z obudową biologiczną. W 
granicach opracowania jest to (...) teren międzywala rz. Dunajec (…) Zasadą, z 
określonymi niżej wyjątkami, jest utrzymanie koryt rzecznych w stanie 
naturalnym oraz utrzymanie roślinności stanowiącej element zabudowy 
biologicznej w składzie gatunkowym nawiązującym do warunków 
siedliskowych. W obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią obowiązują 
zakazy, nakazy, ograniczenia i dopuszczenia wynikające z przepisów 
szczególnych w zakresie ochrony przed powodzią. Dopuszczona realizacja 
urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. Dopuszczona realizacja 
niekubaturowych urządzeń związanych z rekreacją przywodną i 
wypoczynkiem (miejsca biwakowe, ścieżki rowerowe i spacerowe) przy 
uwzględnieniu zagrożenia powodzią. Z zachowaniem przepisów odrębnych 
możliwa realizacja ujęć wody dla wodociągów zbiorczych. W granicach terenu 
"WS/zz" winien być zabezpieczony dostęp do wody w ramach powszechnego 
korzystania z wód oraz w celu wykonania obowiązków administratora cieku. 
Warunkiem dopuszczenia robót związanych z lokalizacją obiektów gospodarki 
wodnej, prowadzeniem i przebudową ciągów komunikacyjnych, obiektów i 
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urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń związanych z rekreacją i 
wypoczynkiem (miejsca biwakowe, ścieżki rowerowe i spacerowe) oraz 
wykonywaniem prac regulacyjnych jest uzyskanie zwolnienia z zakazów, jakie 
obowiązują w obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią, zgodnie z 
przepisami odrębnymi w zakresie ochrony przed powodzią. 
 
EW — rejon lokalizacji małej elektrowni wodnej (MEW) na rz. Dunajec. 
Realizacja zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/207/2004 Rady Gminy Chełmiec z 
dnia 17.08.2004 r. 
 
Wz 3b — rejon istniejącego ujęcia wody powierzchniowej na rz. Dunajec (w 
granicach opracowania znajduje się tylko część ujęcia) z rurociągami i 
studniami - do utrzymania. 

 
Miasto Nowy Sącz 

 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego Miasta 
Nowego Sącza – 
Nowy Sącz - 48, 
Uchwała Nr 
XI/119/2011 Rady 
Miasta Nowego Sącza 
z dnia 28 czerwca 
2011 r.9 

Urząd Miasta 
Nowego Sącza 

Plan nie uwzględnia na rysunkach ani nie wprowadza szczegółowych zapisów 
dla terenów objętych granicami obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z 
dopływami PLH120088. Plan zakłada następujące zasady zagospodarowania 
dla terenów położonych w aktualnych granicach obszaru Natura 2000 
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088: 
1. na terenach zieleni przyrzecznej rzeki Dunajec położonych w obszarze 
bezpośredniego zagrożenia powodzią oznaczonego symbolem WS/ZU(48) 
obowiązują następoujące ustalenia: 
— dopuszcza się realizację zadań związanych z utrzymaniem wód oraz 
ochroną 
przeciwpowodziową zgodnie z przepisami odrębnymi; 
— zakazuje się realizacji obiektów budowlanych za wyjątkiem: 
a) urządzeń wodnych, 
b) obiektów i urządzeń służących ochronie przeciwpowodziowej, 
c) urządzeń infrastruktury technicznej, 
d) ciągu pieszego i ścieżki rowerowej; 
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9 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza – Nowy Sącz – 48 obejmuje tereny bezpośrednio przylegające do granic obszaru Natura 2000 
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 
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— Obowiązuje uwzględnienie rygorów wynikających z przepisów odrębnych; 
— Zakazuje się realizacji ogrodzeń. 
2. na terenach w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, obejmującym 
tereny położone między linią brzegu rzeki Dunajec a wałem 
przeciwpowodziowym, obowiązują zakazy, nakazy, ograniczenia i 
dopuszczenia określone w przepisach odrębnych dotyczących ochrony przed 
powodzią. 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta 
Nowego Sącza – 
Nowy Sącz - 33, 
Uchwała Nr 
XXXII/397/2008 Rady 
Miasta Nowego Sącza 
z dnia 27 października 
2008 r. 

Urząd Miasta 
Nowego Sącza 

Plan nie uwzględnia na rysunkach ani nie wprowadza szczegółowych zapisów 
dla terenów objętych granicami obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z 
dopływami PLH120088. Plan zakłada następujące zasady zagospodarowania 
dla terenów położonych w aktualnych granicach obszaru Natura 2000 
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088: 
1. Na terenach wód otwartych rzek Dunajec i Poprad z zielenią przyrzeczną 
położonych w obszarze 
bezpośredniego zagrożenia powodzią oznaczonych symbolami WS/ZZ(33), 
WS/ZZ(33) oraz WS/ZZ(33) ustala się: 
— Przeznaczenie terenu – rzeki Dunajec i Poprad z zielenią przyrzeczną; 
— Zagospodarowanie terenu związane z realizacją celu publicznego; 
— Utrzymuje się istniejące obwałowania z możliwością rozbudowy i 
przebudowy; 
— Obowiązek ochrony i rekonstrukcji obudowy biologicznej z zachowaniem 
zasad ochrony 
przeciwpowodziowej; 
— Zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyjątkiem: 
a) urządzeń wodnych, 
b) urządzeń infrastruktury technicznej, 
c) ciągów pieszych i rowerowych, 
d) kąpieliska; 
Realizacja wymienionych obiektów zgodnie z przepisami odrębnymi. 
— Zakaz realizacji reklam.  
2. Na terenach zieleni przyrzecznej rzeki Dunajec oznaczonych symbolem 
WS/Z(33) ustala się: 
— Przeznaczenie terenu –zieleń przyrzeczna rzeki Dunajec; 
— Obowiązek ochrony i rekonstrukcji obudowy biologicznej z zachowaniem 
zasad ochrony 
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przeciwpowodziowej; 
—Zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyjątkiem: 
a) urządzeń wodnych, 
b) urządzeń infrastruktury technicznej, 
c) ciągów pieszych i rowerowych; 
— Wszelkie działania inwestycyjne prowadzone w strefie 50m od stopy wału, 
winny być 
zgodne z przepisami odrębnymi i realizowane na warunkach określonych 
przez 
administratora wału przeciwpowodziowego; 
— Zakaz realizacji reklam. 
 

Studium 
Uwarunkowań i 
Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta 
Nowy Sącz, Uchwała 
Nr XLII/497/2005 
Rady Miasta Nowego 
Sącza z dnia 15 marca 
2005 r. 

Urząd Miasta 
Nowego Sącza 

Studium nie uwzględnia na rysunkach ani nie wprowadza szczegółowych 
zapisów dla terenów objętych granicami obszaru Natura 2000 Środkowy 
Dunajec z dopływami PLH120088. W treści studium widnieje następujący 
zapis: 
„Położenia miasta pomiędzy ważnymi ogniwami ekologicznymi, 
wyznaczonymi krajową siecią ekologiczną ECONET, NATURA 2000. Od 
południowej strony Kotlina Sądecka sąsiaduje ze szczególnie istotnym dla 
prawidłowego funkcjonowania karpackich struktur ekologicznych biocentrum 
rangi międzynarodowej (43 M – Obszar Beskidu Sądeckiego), 
charakteryzującym się wysokimi wartościami biotycznymi środowiska. Rzeka 
Dunajec pełni w tych strukturach rolę korytarza ekologicznego o randze 
lokalnej i ponadlokalnej (krajowej i międzynarodowej).” 
I. Studium zakłada następujące zasady zagospodarowania dla terenów 
położonych w aktualnych granicach obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec 
z dopływami PLH120088: 
1. W -wody otwarte z zielenią przyrzeczną – rzeka Dunajec z obszarem 
wałów i międzywala oraz pasem terenu o szerokości 50 m od stopy wałów. 
Tereny o ograniczonych możliwościach zagospodarowania wynikających z: 
potrzeby ochrony obudowy ekologicznej i ciągu ekologicznego związanego z 
rzeką, zapewnienia drożności kanałów wentylacyjnych miasta, potrzeby 
ochrony terenów narażonych na zalewanie wodami powodziowymi, jak 
również z obowiązku respektowania ograniczeń wynikających z przepisów 
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odrębnych. Dopuszcza się realizację funkcji rekreacyjnej na warunkach 
przepisów odrębnych. 
2. tereny nadzwyczajnych zagrożeń - tereny zagrożone zalewaniem wodami 
powodziowymi (zasięg wg stanu z powodzi w 2001 r.)- zagospodarowanie w 
dostosowaniu do wyznaczonego zasięgu terenów zalewowych. Wyznaczenie i 
zagospodarowanie terenów zalewowych zgodnie z przepisami odrębnymi. 
3. Obwałowania rzeki Dunajec. Zakłada się utrzymanie istniejących 
obwałowań rzeki Dunajec oraz realizację zabezpieczeń 
przeciwpowodziowych i urządzeń hydrotechnicznych wzdłuż pozostałych 
rzek. 
II. Polityka przestrzenna winna zmierzać do  minimalizacji nadzwyczajnych 
zagrożeń środowiska na terenie miasta Nowego Sącza. Związane są one 
przede wszystkim z zagrożeniem powodziowym, niestabilnością gruntu, 
możliwością transportu chemicznych substancji niebezpiecznych, a także 
wystąpieniem awarii przemysłowej. W tym celu należy w szczególności dążyć 
do: 
— ograniczenia procesów zmniejszających retencyjność obszaru zwłaszcza 
przez ograniczenie zainwestowania strefy wzgórz, które potęguje spływ 
powierzchniowy i drenowanie terenu, 
— ograniczenia zainwestowania w tym wykluczenie zabudowy na terenach 
zagrożonych na zalewanie wodami powodziowymi - na warunkach 
określonych w przepisach odrębnych. 

Zmiana Studium 
Uwarunkowań i 
Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta 
Nowy Sącz, Uchwała 
Nr XIV/133/2011 
Rady Miasta Nowego 
Sącza z dnia 6 
września 2011r. 

Urząd Miasta 
Nowego Sącza 

Studium nie uwzględnia na rysunkach ani nie wprowadza szczegółowych 
zapisów dla terenów objętych granicami obszaru Natura 2000 Środkowy 
Dunajec z dopływami PLH120088. 
Zmianie uległy następujące zapisy: 
1. Tereny nadzwyczajnych zagrożeń - zagospodarowanie terenów zalewowych 
zgodnie z przepisami odrębnymi. Obszary bezpośredniego zagrożenia 
powodzią pomiędzy brzegiem Dunajca i wałem przeciwpowodziowym oraz w 
zasięgu zalewu wodami Q 3,33% wyznaczone na podstawie opracowania: 
„Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią 
dla terenów nieobwałowanych w zlewni dolnego Dunajca od ujścia Popradu” 
z 2005 r.). W terenach tych obowiązują zakazy, nakazy i dopuszczenia 
wynikające z przepisów odrębnych. Na podstawie w/w studium wyznacza się 
też zasięgi zalewani wodami powodziowymi Q 1%, w których obowiązują 
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ograniczenia zagospodarowania terenu oraz zasięgi zalewania wodą Q 1% od 
rzeki Dunajec w przypadku uszkodzenia wału przeciwpowodziowego lub 
przelania się wody przez koronę wału. Dopuszcza się w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego korekty obszarów bezpośredniego 
zagrożenia powodzią wynikające z uszczegółowienia rzędnych terenu i 
dostosowania do skali planów. 
2. Dla obszaru wód otwartych z zielenią przyrzeczną – rzeki Dunajec dodano 
zapis: „Tereny rekreacji mają charakter przestrzeni publicznej”. 

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

 
Miasto Stary Sącz 

 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta 
Stary Sącz – Plan nr 1, 
Uchwała Nr 
XXX/323/2004 Rady 
Miejskiej w Starym 
Sączu z dnia 30 
grudnia 2004r. 

Urząd Miejski 
w Starym Sączu 

Plan nie uwzględnia na rysunkach ani nie wprowadza szczegółowych zapisów 
dla terenów objętych granicami obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z 
dopływami PLH120088. Plan zakłada następujące zasady zagospodarowania 
dla terenów położonych w aktualnych granicach obszaru Natura 2000 
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088: 
I. Na terenach zadrzewień, stanowiących obudowę biologiczną rzeki Poprad i 
Dunajec LZ/3 ZI obowiązują następujące zasady: 
1. Utrzymuje się istniejące kompleksy zadrzewień; 
2. Uzupełnienie i przebudowa kompleksów gatunkami rodzimymi, 
dostosowanymi do siedliska; 
3. Obowiązuje zakaz budowy obiektów kubaturowych; 
4. Obowiązuje utrzymanie istniejących dróg dojazdowych do ujęć wód. 
II. Na terenach trwałych użytków zielonych RZ obowiązują następujące 
zasady: 
1. Utrzymuje się dotychczasowe rolnicze użytkowanie terenu oraz istniejącą 
zabudowę służąca produkcji rolniczej, na zasadach określonych w przepisach 
odrębnych; 
2. Obowiązuje zakaz realizacji obiektów kubaturowych, w tym służących 
produkcji rolnej, za wyjątkiem infrastruktury technicznej; 
3. Obowiązuje zakaz zalesiania terenów; 
4. Obowiązuje zakaz realizacji nowych ciągów komunikacyjnych, za 
wyjątkiem dróg dojazdowych do pól, na zasadach określonych w przepisach 
odrębnych 
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III. Na terenach wód śródlądowych płynących (rzeka Poprad i rzeka Dunajec) 
1 WS obowiązują następujące zasady: 
1. Utrzymuje się dotychczasowe użytkowanie terenu, na zasadach 
określonych w przepisach odrębnych; 
2. Utrzymuje się istniejące zadrzewienia i zalesienia; 
3. Obowiązuje uzupełnienie zabudowy biologicznej stosownie do potrzeb 
utrzymania koryta i brzegów, przez zarządzającego ciekiem; 
4. Dopuszcza się lokalizacje urządzeń wytwarzających energię odnawialną 
bez konieczności zmiany planu, na zasadach określonych w przepisach 
odrębnych. 

topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 
(Salicetum albo-
fragilis, 
Populetum albae, 
Alnenion 
glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe 
(kod: 91E0) 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 
Przestrzennego 
Mostki, Uchwała Nr 
XXV/249/2012 Rady 
Miejskiej w Starym 
Sączu z dnia 28 
czerwca 2012r. 

Urząd Miejski 
w Starym Sączu 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wprowadza następujący 
zapis dotyczący obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami:  
„ Na obszarze objętym ustaleniami planu, przy zagospodarowaniu terenów, 
obowiązują zakazy i ograniczenia oraz warunki ochrony wprowadzone w 
ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały wynikające z położenia 
obszaru opracowania w: 1) Obszarze sieci NATURA 2000 „Środkowy 
Dunajec z Dopływami - PLH 120088”, proponowanym do utworzenia w 
ramach Europejskiego Systemu Ekologicznego jako Specjalny Obszar 
Ochrony Siedlisk – Dyrektywa Siedliskowa – zachodnia część obszaru 
opracowania. Na obszarze objętym ustaleniami planu obowiązuje zapewnienie 
drożności i ciągłości istniejących wód śródlądowych płynących (pokazanych i 
niepokazanych na rysunku planu), w tym okresowych i prawidłowego ich 
utrzymania. Dopuszcza się techniczne umocnienia koryt cieków naturalnych, 
w zakresie wynikającym z realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód 
oraz ochroną przeciwpowodziową.” 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  zakłada następujące 
zasady zagospodarowania dla terenów położonych w aktualnych granicach 
obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088: 
I. Na terenach wód śródlądowych płynących (rzeka Dunajec), oznaczonych  
symbolem 1.WS obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów 
w granicach rzeczywistego przebiegu rzeki, uwzględniającego zmiany 
wywołane zwiększonymi przepływami wód: Zakaz budowy obiektów 
budowlanych,w tym obiektów tymczasowych i realizowanych na zgłoszenie, 
za wyjątkiem: 
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1) obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym mostów i kładek 
dla realizacji dróg, ciągów pieszych i szlaków rowerowych, 
2) budowli hydrotechnicznych związanych z ochroną przed powodzią 
(techniczne umocnienia brzegów cieków wodnych w zakresie wynikającym z 
realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz ochroną 
przeciwpowodziową, przy czym umocnienia dna rzeki wyłącznie w celu 
zabezpieczenia obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej) 
II. Na terenach rolnych oznaczonych symbolem 1.R obowiązują następujące 
zasady: 
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - tereny rolne; 
2) Zakaz zabudowy terenów i realizacji obiektów kubaturowych, w tym 
służących produkcji rolnej. Dopuszcza się realizację obiektów budowlanych 
infrastruktury technicznej; 
3) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę istniejących obiektów w granicach 
istniejącej zabudowy zagrodowej, nie wyodrębnionej na rysunku planu; 
4) Zakaz realizacji nowych ciągów komunikacyjnych, za wyjątkiem realizacji 
dróg dojazdowych do pól lub lasów. 
III. Na terenach zieleni, oznaczonych symbolem LZ obowiązują następujące 
zasady zagospodarowania: 
1) Zakaz budowy obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów 
budowlanych infrastruktury technicznej; 
2) Dopuszcza się zalesienie terenów 
IV. W obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią wyznaczonych na 
podstawie zasięgu wezbrania powodziowego Q1% określonego w 
sporządzonym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Krakowie „Studium określającym granice obszarów bezpośredniego 
zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni dolnego 
Dunajca od ujścia Popradu”, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZZ, 
obowiązują nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia wynikające z 
przepisów odrębnych, dotyczących ochrony przed powodzią. 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 
Przestrzennego 
Gołkowice Dolne, 
Uchwała Nr 

Urząd Miejski 
w Starym Sączu 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wprowadza następujący 
zapis dotyczący obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami:  
„Na obszarze objętym ustaleniami planu, przy zagospodarowaniu terenów, 
obowiązują zakazy i ograniczenia oraz warunki ochrony wprowadzone w 
ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały wynikające z położenia 
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XXX/313/2012 Rady 
Miejskiej w Starym 
Sączu z dnia 26 
listopada 2012r. 

obszaru opracowania w obszarze sieci NATURA 2000 „Środkowy Dunajec z 
Dopływami - PLH 120088” – zachodnia część obszaru opracowania.” 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  zakłada następujące 
zasady zagospodarowania dla terenów położonych w aktualnych granicach 
obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088: 
I. Na terenach wód śródlądowych płynących (rzeka Dunajec), oznaczonych 
symbolem 1.WS ha obowiązują następujące zasady w granicach 
rzeczywistego przebiegu rzeki, uwzględniającego zmiany wywołane 
zwiększonymi przepływami wód: 
1) Zakaz budowy obiektów budowlanych, w tym obiektów tymczasowych i 
realizowanych na zgłoszenie, za wyjątkiem; 
— obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym mostów i kładek 
dla realizacji dróg, ciągów pieszych i szlaków rowerowych, 
— budowli hydrotechnicznych związanych z ochroną przed powodzią 
(techniczne umocnienia brzegów cieków wodnych w zakresie wynikającym z 
realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz ochroną 
przeciwpowodziową, przy czym umocnienia dna rzeki wyłącznie w celu 
zabezpieczenia obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej). 
II. Na Terenach rolnych oznaczone symbolem 1.R obowiązują następujące 
zasady: 
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - tereny rolne; 
2) Zakaz zabudowy terenów i realizacji obiektów kubaturowych, w tym 
służących produkcji rolnej. Dopuszcza się realizację obiektów budowlanych 
infrastruktury technicznej; 
3) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę istniejących obiektów w granicach 
istniejącej zabudowy zagrodowej, nie wyodrębnionej na rysunku planu; 
4) Zakaz realizacji nowych ciągów komunikacyjnych, za wyjątkiem realizacji 
dróg dojazdowych do pól lub lasów. 
III. Na terenach zieleni, oznaczonych symbolem LZ obowiązują następujące 
zasady zagospodarowania: 
1) Zakaz budowy obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów 
budowlanych infrastruktury technicznej; 
2) Dopuszcza się zalesienie terenów 
IV. W obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią wyznaczonych na 
podstawie zasięgu wezbrania powodziowego Q1% określonego w 
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sporządzonym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Krakowie „Studium określającym granice obszarów bezpośredniego 
zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni dolnego 
Dunajca od ujścia Popradu”, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZZ, 
obowiązują nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia wynikające z 
przepisów odrębnych, dotyczących ochrony przed powodzią. 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 
Przestrzennego 
„Gaboń”. 
Uchwała Nr 
LVIII/620/10 Rady 
Miejskiej w Starym 
Sączu z dnia 26 
kwietnia 2010 r. 

Urząd Miejski 
w Starym Sączu 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wprowadza następujący 
zapis dotyczący obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami:  
„Na obszarze objętym ustaleniami planu, przy zagospodarowaniu terenów, 
obowiązują zakazy i ograniczenia oraz warunki ochrony wprowadzone w 
ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały wynikające z położenia 
obszaru opracowania w potencjalnym obszarze sieci NATURA 2000 
„Środkowy Dunajec z Dopływami” – północna część obszaru opracowania” 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada następujące 
zasady zagospodarowania dla terenów położonych w aktualnych granicach 
obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088: 
I. Dla terenów wód śródlądowych płynących (rzeka Dunajec), oznaczonych 
symbolem 1.WS. obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów: 
1) Korekty rzeczywistego przebiegu rzeki wynikają ze zmian wywołanych 
zwiększonymi przepływami wód; 
2) Obowiązuje zakaz zabudowy. Dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej; 
3) Obowiązuje utrzymanie koryt w stanie naturalnym oraz zespołów 
roślinności łęgowej 
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Zmiana Studium 
Uwarunkowań i 
Kierunków 
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Studium nie uwzględnia na rysunkach ani nie wprowadza szczegółowych 
zapisów dla terenów objętych granicami obszaru Natura 2000 Środkowy 
Dunajec z dopływami PLH120088. Studium zakłada następujące zasady 
zagospodarowania dla terenów położonych w aktualnych granicach obszaru 
Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088: 
1. Dla terenów lasów - obejmujących wszystkie tereny leśne i zarośla łęgowe, 
w tym lasy ochronne na obszarze gminy, bez względu na własność ustala się 
wyłączenie z zabudowy na podstawie ustawy o lasach z 1991 r. (jednolity 
tekst z 2005 r.) oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 
2004 r., Nr 121 poz.1266 ze zm.). Ochroną przed zainwestowaniem należy 
objąć także tereny proponowane do zalesienia. Przez wyłączenie lasów z 
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zabudowy rozumie się zakaz realizacji zainwestowania nie związanego z 
prowadzeniem gospodarki leśnej. 
Zgodnie z ustawą o lasach, właściciele lasów są obowiązani do trwałego 
utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania. Przeznaczenie 
gruntów leśnych na cele nieleśne można dokonać w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, za zgodą Ministra Środowiska lub 
Marszałka Województwa Małopolskiego, w zależności od kategorii własności. 
Stąd wynika, że samowolne przeznaczanie lasów na cele nieleśne jest 
niedopuszczalne. Szczególnemu wyłączeniu z zabudowy podlegają lasy 
ochronne, do których na obszarze miasta i gminy zaliczone są wszystkie lasy 
państwowe i komunalne. 
2. Dla terenów strefy ekologicznej rzek i potoków obejmujących koryta 
wszystkich cieków, kamieńców oraz najniższe terasy wraz z lasami i 
zaroślami nadrzecznymi ustala się ochronę przed zainwestowaniem 
kubaturowym. Należy dążyć do utrzymania koryt rzecznych w stanie 
naturalnym, dopuszczając możliwość technicznego utrwalenia brzegów 
wyłącznie w obszarach zainwestowanych. Obudowa biologiczna Dunajca, 
Popradu oraz potoków, w wielu miejscach uszczuplona i rachityczna, wymaga 
rekonstrukcji i przekształcenia w pełnowartościowe, drzewiasto – krzewiaste 
zespoły łęgowe, o składzie gatunkowym zgodnym z warunkami 
siedliskowymi. Preferować należy gatunki niezbyt wysokie, np. olsza szara i 
wierzba. W górskiej oraz częściowo pogórskiej części gminy obudowa 
biologiczna potoków powinna pod względem gatunkowym nawiązywać do 
składu gatunkowego lasów. Utrzymuje się całkowity zakaz eksploatacji żwiru 
wprost z koryt rzecznych. Możliwe jest wykorzystanie tej strefy dla celów 
rekreacyjnych oraz realizacja urządzeń sportowo – rekreacyjnych typu: boiska 
sportowe, miejsca do biwakowania, ścieżki spacerowe, ścieżki zdrowia, 
ścieżki rowerowe, pola namiotowe, plaże itp. bez obiektów kubaturowych. 
Możliwa również realizacja ujęć wody dla wodociągów zbiorczych i 
lokalnych oraz obiektów związanych z małą retencją i małą energetyką. 
3. Dla terenów zieleni miejskiej i wiejskiej obejmujących  istniejące tereny 
zieleni na obszarze miasta i gminy Stary Sącz ustala się zagospodarowanie i 
kontynuacje zagospodarowania istniejących skwerów, plant, zadrzewień 
pojedynczych i grupowych oraz skarp i zieleni osiedlowej. Szczególny 
wysiłek winien być skierowany na zagospodarowanie parków leśnych: (…) 
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łęgowych lasów komunalnych i państwowych nad Popradem i Dunajcem oraz 
zieleni w widłach Dunajca i Popradu. Naturalna skarpa miejska, stanowiąca 
element tożsamości Starego Sącza winna być podkreślona poprzez właściwe 
jej zagospodarowanie zielenią. Wyznaczone tereny pod osadnictwo winny 
uwzględniać tereny pod zieleń urządzoną, tak w mieście jak i we wsiach. W 
kształtowaniu terenów zielonych należy zwrócić uwagę na ochronę nasadzeń 
sztucznych i naturalnych oraz zabezpieczenie zieleńców i zadrzewień przed 
dewastacją. 
4.W zakresie ochrony przed powodzią zakłada się: 
—wyznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego terenów o 
zakazie zabudowy; 
— stosowanie zabiegów zwiększających naturalną retencyjność obszaru i 
stabilizację stoków; 
— zachowanie i rekonstrukcję obudowy biologicznej cieków wodnych; 
— realizację obwałowania rzeki Dunajec na jego prawym brzegu i 
obwałowania Popradu na lewym brzegu; 
— realizację odcinkowych budowli zabezpieczających tereny obecnie gęsto 
zainwestowane, zagrożone powodzią; 
— wykluczenie z zainwestowania kubaturowego pozostałych terenów 
zalewowych; 
— realizację małych zbiorników retencyjnych na potokach. 

 
Gmina Podegrodzie 

 

Studium 
Uwarunkowań i 
Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy 
Podegrodzie, Uchwała 
Nr 154/XXIV/2008 
Rady Gminy 
Podegrodzie z dnia 17 
lipca 2008r. 

Urząd Gminy 
Podegrodzie 

Studium nie uwzględnia na rysunkach ani nie wprowadza szczegółowych 
zapisów dla terenów objętych granicami obszaru Natura 2000 Środkowy 
Dunajec z dopływami PLH120088.  
 
Plan zakłada następujące zasady zagospodarowania dla terenów położonych w 
aktualnych granicach obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami 
PLH120088: 
I. Obszar podstawowych zasobów ekologicznych — ZE1, ZE2 – tereny 
zadrzewień  i  zakrzewień.  
Obszar obejmuje najcenniejsze pod względem przyrodniczym tereny nieleśne, 
w tym zadrzewienia, cieki wraz z ich biologiczną obudową, niewielkie 
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enklawy gruntów leśnych. Dla terenów położonych w obszarze ZE1 i ZE2 
ustala się następujące kierunki rozwoju przestrzennego:  
a) Utrzymanie istniejących zasobów przyrodniczych w szczególności 
zadrzewień i biologicznej obudowy cieków wskazanych zgodnie z ewidencją 
gruntów (ZE1) oraz w pozostałych terenach (ZE2). 
b) Wykluczenie realizacji nowej zabudowy za wyjątkiem obiektów służących 
obsłudze gospodarki leśnej oraz wprowadzenie w planach miejscowych 
ograniczeń dotyczących grodzenia nieruchomości i lokalizacji obiektów 
budowlanych w sąsiedztwie cieków wodnych. 
c) Dopuszcza się wprowadzanie zalesień. 
d) Dopuszcza się lokalizację niezbędnej sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej. Szczegółowe zasady jej lokalizacji ustalone muszą zostać w 
planach miejscowych. 
e) Dopuszcza się lokalizację urządzeń wodnych pod warunkiem stosowania 
rozwiązań technicznych umożliwiających migrację ryb. 
f) Dopuszcza się na etapie planów miejscowych wprowadzenie terenów 
leśnych, z uwzględnieniem stanu wynikającego z ewidencji gruntów. 
 
II. Obszar położony w międzywalu Dunajca oraz pomiędzy potokiem Słomka 
a drogą powiatową nr 1544 — ZZ.  
Obszar obejmuje grunty pod wałami, powierzchniowymi wodami 
śródlądowymi wraz z ich obudową biologiczną oraz enklawami gruntów 
leśnych i zadrzewień. Dla terenów położonych w obszarze ZZ ustala się 
następujące kierunki rozwoju przestrzennego:  
a) Utrzymanie istniejących zasobów przyrodniczych. 
b) Utrzymanie rolniczego użytkowania gruntów. 
c) Wykluczenie zabudowy za wyjątkiem obiektów melioracji oraz obiektów i 
urządzeń służących zabezpieczeniom przeciwpowodziowym oraz 
wprowadzenie w planach miejscowych ograniczeń dotyczących grodzenia 
nieruchomości. 
d) Dopuszcza się lokalizację niezbędnej sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej. Szczegółowe zasady jej lokalizacji ustalone muszą zostać 
w planach miejscowych.  
e) Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń związanych z eksploatacją 
złóż surowców naturalnych. 

(kod: 3220), 
zarośla wierzby 
siwej na 
kamieńcach i 
żwirowiskach 
górskich potoków 
(Salici-
Myricarietum 
część - z 
przewagą wierzby 
(kod: 3240), łęgi 
wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 
(Salicetum albo-
fragilis, 
Populetum albae, 
Alnenion 
glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe 
(kod: 91E0) 



 
 

DOKUMENTACJA PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  
ŚRODKOWY DUNAJEC Z DOPŁYWAMI 

 

 
89 

 

1 2 3 4 5 
f) Dopuszcza się lokalizację niekubaturowych obiektów i urządzeń 
związanych ze sportem i rekreacją. W obszarze bezpośredniego zagrożenia 
powodzią ich realizacja możliwa jest pod warunkiem uzyskania zgody 
Dyrektora RZGW. 
 
III. W obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią obowiązują nakazy, 
zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów szczególnych dotyczących 
ochrony przed powodzią. Na etapie planów miejscowych dopuszcza się 
korektę granic obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią, wynikającą z 
konieczności dostosowania do rzeczywistej topografii terenu. Realizując 
powyższą politykę gmina stosować się będzie do wymogów obowiązujących 
przepisów szczególnych w zakresie ochrony przed powodzią oraz dążyć do 
zwiększenia lesistości w terenach położonych poza obszarami bezpośredniego 
zagrożenia powodzią. W zaznaczonej na załączniku graficznym nr 2 strefie 
50m od wału obowiązują przepisy szczególne zawarte w ustawie Prawo 
Wodne. Gmina zabezpieczy również tereny umożliwiające realizację 3 
zbiorników retencyjnych na potokach: Suchy, Brzeźnianka i Wolica, 
zasilających Dunajec (zb. Suchy nr 41, zb. Brzeźnianka nr 42 i zb. Olszana nr 
43). 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy 
Podegrodzie. Uchwała 
Nr 370/XLVIII/2010 
Rady Gminy 
Podegrodzie z dnia 16 
lipca 2010r., uchwała 
Nr XXV/246/2012 
Rady Gminy 
Podegrodzie z dnia 31 
października 2012 r., 
uchwała Nr 
XXXIII/339/2013 
Rady Gminy 

Urząd Gminy 
Podegrodzie 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wskazuje w tekście i na 
rysunku planu obszar Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami 
PLH120088 jako „zasięg projektowanego obszaru Natura 2000”.  
 
Dla grupy kategorii terenów, do których zaliczono m.in. „zasięg 
projektowanego obszaru Natura 2000”, plan ustala zakaz lokalizacji 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
określonych w przepisach odrębnych za wyjątkiem obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej i komunikacji. 
 
Plan wyznacza obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią, który obejmuje 
w całości „zasięg projektowanego obszaru Natura 2000”. Obszar obejmuje 
tereny między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym rz. Dunajec oraz 
tereny wyznaczone wzdłuż nieobwałowanych odcinków rz. Dunajec i 
potoków Jastrzębik, Słomka i Kadecki (w oparciu o linię zalewu o 
prawdopodobieństwie przewyższenia 1%, określoną w „Studium 

głowacz 
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kamieńcach 
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(kod: 3220), 
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Podegrodzie z dnia 25 
czerwca 2013 r. 

określającym granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla 
terenów nieobwałowanych w zlewni górnego Dunajca”. 
W obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią: 
a) obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia wynikające z przepisów 
odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią, 
b) z zakazów wymienionych w ppkt. a), zgodnie z przepisami odrębnymi, 
zwolnić może w drodze decyzji Dyrektor RZGW, 
c) w przypadku zwolnienia z zakazów wymienionych w pkt. a), budowa, 
rozbudowa i przebudowa, obiektów budowlanych wymaga stosowania 
rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych uwzględniających możliwość 
powodzi, okresowych wylewów wód i podtopień. 
Plan ustala następujące zasady zagospodarowania na  dla terenów położonych 
w aktualnych granicach obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami 
PLH120088: 
 
I. Dla terenów wód powierzchniowych śródladowych i towarzyszącej im 
zieleni stanowiącej biologiczną obudowę cieków — WS: 
1. podstawowe przeznaczenie terenów pod cieki i zbiorniki wodne wraz z 
obudową biologiczną; 
2. dopuszczalne przeznaczenie terenów pod: 
— urządzenia związane z gospodarką wodną, 
— obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
— drogi dojazdowe, 
— przeprawy mostowe, 
— obiekty i urządzenia służące ochronie przeciwpowodziowej. 
3. warunki zagospodarowania terenów: 
— zakaz odprowadzania do cieku nieoczyszczonych ścieków sanitarnych i 
przemysłowych, 
— utrzymanie obudowy biologicznej z zachowaniem zasad ochrony 
przeciwpowodziowej, 
— dopuszcza się przesklepienie rowów melioracyjnych, pod warunkiem 
zachowania zgodności z przepisami odrębnymi, 
— dopuszcza się prowadzenie prac remontowych i konserwacyjnych w 
korytach cieków naturalnych. 
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II. Dla terenów gruntów rolnych położonych w obszarze bezpośredniego 
zagrożenia powodzią oraz bezpośrednio do nich przylegających — R6 
1. podstawowe przeznaczenie terenów pod: 
— cieki wodne i ich biologiczną obudowę, 
— wały ochronne, 
— murawy trawiaste, łąki. 
2. dopuszczalne przeznaczenie terenów pod: 
— urządzenia regulacji i utrzymania wód oraz ochrony przeciwpowodziowej, 
— ścieżki, ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, 
— obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.  
3. zasady zagospodarowania terenów: 
— zachowanie cieków i naturalnych stosunków wodnych, 
— obowiązuje zakaz lokalizacji budynków z wyjątkiem obiektów i urządzeń 
wymienionych w punkcie 2. 
 
III. Dla terenów gruntów rolnych z możliwoscia zalesienia — R/ZL. 
1. podstawowe przeznaczenie terenów pod zalesienia, zadrzewienia i 
zakrzewienia. 
2. dopuszczalne przeznaczenie terenów pod: 
— grunty orne, sady, łąki, 
— obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
— szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe, 
— drogi dojazdowe do pól, 
— urządzenia melioracji, 
— cieki wodne wraz z obudową biologiczną, 
— urządzenia służące regulacji i utrzymaniu wód. 
3. zasady zagospodarowania terenów: 
— obowiązuje zachowanie istniejących cieków wraz z obudową biologiczną. 
 
IV. Dla terenów lasów — ZL.  
1. podstawowe przeznaczenie terenów pod: 
— lasy, 
— obiekty i urządzenia obsługi gospodarki leśnej. 
2. dopuszczalne przeznaczenie terenów pod: 
— drogi leśne i dukty, 
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— ścieżki piesze i rowerowe, szlaki turystyczne, 
— cieki wodne wraz z obudową biologiczną, 
— urządzenia melioracji wodnych, 
— parkingi leśne, 
— urządzenia turystyczne. 
3. zasady zagospodarowania terenów: 
— zachowanie pokrywy leśnej, 
— zagospodarowanie zgodnie z zasadami określonymi w planach urządzania 
lasów, z uwzględnieniem funkcji ochronnych, 
— obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń 
służących obsłudze gospodarki leśnej. 
 
V. Dla terenów sportu i rekreacji położonych w obszarze bezpośredniego 
zagrożenia powodzią — US1/ZZ: 
1. podstawowe przeznaczenie terenów pod: 
— lokalizację obiektów i urządzeń sportowych, 
— lokalizacje niekubaturowych obiektów i urzadzeń sportowych. 
2. dopuszczalne przeznaczenie terenów pod: 
— lokalizacje terenowych urządzeń zabaw i sportu, 
— lokalizacje niezbednych zabezpieczeń technicznych 
i przeciwpowodziowych, 
— obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
— cieki wodne wraz z obudową biologiczną, 
— parkingi niezbedne do obsługi obiektów położonych w terenach US1 
3. zasady zagospodarowania terenów: 
— zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych innych niż związane z 
bezpieczenstwem powodziowym, 
— wskaznik intensywności zabudowy nie może przekraczać 0,1, 
— zakaz lokalizacji obiektów o powierzchni użytkowej powyżej 600m2, 
— w przypadkach dokonywania podziałów geodezyjnych wielkość nowych 
działek budowlanych nie może byc mniejsza niż 1000 m2, 
— minimum 30% działki urządzić należy jako powierzchnię biologicznie 
czynną. 
 



 
 

DOKUMENTACJA PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  
ŚRODKOWY DUNAJEC Z DOPŁYWAMI 

 

 
93 

 

1 2 3 4 5 
VI. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej położonej w obszarze 
bezpośredniego zagrożenia powodzią — M/ZZ 
1. przeznaczenie terenów: 
— utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością remontów i przebudowy 
na funkcje niemieszkaniowe.  
2. zasady zagospodarowania terenów (m.in.): 
—  uciążliwosc wszystkich obiektów i urządzeń związanych z działalnością 
usługową nie może wykraczać poza granice terenu, do którego użytkownik 
posiada tytuł prawny. W przypadku prowadzenia działalności usługowej 
obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych w granicach działki, na której są 
one zlokalizowane. 
 
VII. Dla terenów gruntów rolnych z dominacją upraw sadowniczych— R4: 
1. podstawowe przeznaczenie terenów: 
— grunty orne, sady, łaki, pastwiska, 
— zadrzewienia i zakrzewienia.  
2. dopuszczalne przeznaczenie terenów: 
— utrzymanie i realizacja nowej zabudowy zagrodowej; 
— szklarnie, tunele foliowe, 
— obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
— szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe, 
— drogi dojazdowe do pól, 
— niekubaturowe urządzenia służące gospodarce rolnej, w tym urządzenia 
melioracji, 
— zieleń nieurządzona, 
— zalesienia zgodnie z przepisami odrębnymi, 
— cieki wodne wraz z obudową biologiczną. 
 
VIII. Dla terenów gruntów rolnych — R1: 
1. podstawowe przeznaczenie terenów: 
— grunty orne, sady, łaki, pastwiska, 
— zadrzewienia i zakrzewienia.  
2. dopuszczalne przeznaczenie terenów: 
— obiekty, urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
— szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe, 
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— drogi dojazdowe do pól, 
— niekubaturowe urządzenia służące gospodarce rolnej, w tym urządzenia 
melioracji, 
— szklarnie wraz z towarzyszącymi im pomieszczeniami socjalnymi i 
kotłownią, tunele foliowe, 
— zieleń nieurządzona, 
— zalesienia zgodnie z przepisami odrębnymi, 
— cieki wodne wraz z obudową biologiczną, 
— utrzymanie istniejącej zabudowy. 
3. zasady zagospodarowania terenów (m.in.): 
—  dopuszcza się rozbudowę, przebudowę, nadbudowę istniejącej zabudowy 
w granicach działki siedliskowej (…). Powierzchnia rzutu bryły budynku nie 
może przekroczyc 200 m2. 
— zakazuje się wznoszenia nowych budynków mieszkalnych (…), 
— dla istniejącej zabudowy, dopuszcza się w granicach istniejacej działki 
siedliskowej wymianę substancji budowlanej, rozumianej jako realizację 
nowego budynku mieszkalnego lub gospodarczego zamiast budynku 
wyburzonego lub przewidzianego do wyburzenia. Powierzchnia rzutu bryły 
nowego budynku nie może przekraczac 200 m2 (…), 
— w obrębie istniejących gospodarstw dopuszcza się budowę budynków 
gospodarczych i garaży w granicach działki istniejącego gospodarstwa (…). 
 
IX. Dla terenów zieleni nieurządzonej — ZN: 
1. przeznaczenie podstawowe: 
— zielen nieurzadzona; 
2. przeznaczenie dopuszczalne: 
— urządzenia regulacji i utrzymania wód, 
— urządzenia ochrony przeciwpowodziowej. 
3. obowiązuje zakaz lokalizacji budynków; 
4. dopuszcza sie prace makroniwelacyjne związane z zabezpieczeniem 
przeciwpowodziowym. 
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Gmina Łukowica 
 

Studium 
Uwarunkowań i 
Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy 
Łukowica, Uchwała Nr 
XIV/94/2000 RG 
Łukowica z dnia 27 
marca 2000r. 

Urząd Gminy 
Łukowica 

Studium nie uwzględnia na rysunkach ani nie wprowadza szczegółowych 
zapisów dla terenów objętych granicami obszaru Natura 2000 Środkowy 
Dunajec z dopływami PLH120088. 
 
Studium zakłada następujące zasady zagospodarowania dla terenów 
położonych w aktualnych granicach obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec 
z dopływami PLH120088: 
 
1. Strefa ochrony krajobrazu „K” – brzegi rzek i potoków i ich obudowa 
biologiczna w postaci naturalnej zieleni łęgowej – obowiązuje zakaz 
ujmowania rzek w betonie, kamienne koryta, dopuszcza się miejscowe 
umocnienia brzegów eksponowane stoki o zachowanym krajobrazie 
kulturowym z historycznym rozłogiem pól, drogami, zabudową przysiółkową, 
małą architekturą (kaplice, kapliczki), zielenią śródpolną. Wyklucza się 
intensywną degradującą krajobraz zabudowę na stokach, zabudowa 
przysiółkowa do zachowania z możliwością jej uzupełnienia o nowe siedliska, 
pod warunkiem zasady grupowania obiektów oraz zachowania skali 
zabudowy. 
 
2. Dla zabezpieczenia przed powodzią na obszarze gminy należy: 
— stosować zabiegi zwiększające naturalną retencyjność obszaru i stabilizację 
stoków, 
— zachować i rekonstruować obudowę biologiczną cieków wodnych, 
— wykluczyć z zainwestowania tereny zalewowe wysoką wodą o 
prawdopodobieństwie 1%, wprowadzone stosownym zarządzeniem w oparciu 
o opracowania specjalistyczne a przynajmniej wykluczyć z zabudowy tereny 
położone między korytem potoku i drogą realizować budowle zabezpieczające 
tereny obecnej skoncentrowanej zabudowy zagrożone powodzią. 
Dla zatrzymania gwałtownych spływów wody, pozyskania rezerwuaru wody 
dla celów zaopatrzenia w wodę, jak również dla rekreacji, zakłada się 
realizację małego zbiornika retencyjnego we wsi Świdnik na potoku Słomka. 
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3. Strefa ochrony obudowy biologicznej rzek i potoków – kształtowanie 
terenów przywodnych: 
— chronione przed wprowadzaniem nowej zabudowy ze względu na pełnione 
funkcje ekologiczne, rekreacyjne, walory krajobrazowe a także z uwagi na 
zagrożenia zalewowe, 
— istniejąca zabudowa do utrzymania, 
— tereny zdegradowane do rehabilitacji, 
— dopuszczone zagospodarowanie rekreacyjne (wytyczanie tras 
turystycznych pieszych, rowerowych, konnych, kształtowanie atrakcyjnych 
miejsc wypoczynku), 
— zagospodarowanie związane z obsługą turystyki i rekreacji możliwe na 
ściśle określonych warunkach w oparciu o koncepcje programowo-
przestrzenne, 
— każdorazowe działania przy uwzględnieniu zagrożeń zalewowych na ściśle 
określonych warunkach. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Łukowica. Uchwała Nr 
XXXIV/199/06 Rady 
Gminy Łukowica z 
dnia 23 października 
2006r. 

Urząd Gminy 
Łukowica 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie uwzględnia na 
rysunkach ani nie wprowadza szczegółowych zapisów dla terenów objętych 
granicami obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088. 
Plan zakłada następujące zasady zagospodarowania dla terenów położonych w 
aktualnych granicach obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami 
PLH120088: 
 
I. Obszary ochrony wód powierzchniowych – strefa ochrony ekologicznej 
cieków wodnych (NR 6): 
1. Ustalenia podstawowe:  
a) Wprowadza się strefę ochrony ekologicznej cieków wodnych, która 
obejmuje: 
— doliny rzek i potoków, 
— pasma zieleni łęgowej wzdłuż cieków wodnych, 
— enklawy zieleni leśnej towarzyszącej zespołom łąkowym zw. z ciekami 
wodnymi. 
2. Polityka przestrzenna. 
a) W strefie ochrony ekologicznej cieków wodnych obowiązują ustalenia wg 
zastosowanych na rysunku planu symboli użytkowania terenów, w tym: 
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— zakaz zabudowy kubaturowej terenów strefy ochrony ekologicznej 
(stanowiącej jednocześnie otulinę biologiczną rzek i potoków) – określonej na 
rysunku planu oraz w pasach 15 m po obu stronach cieku wodnego – w 
przypadkach nie określonych na rysunku planu – za wyjątkiem sytuacji 
szczególnych zw. z istniejącą zabudową, wymagających działań 
inwestycyjnych (wg warunków właściwego zarządcy cieku) , 
— zakaz przerywania utrwalonych ciągów ekologicznych, 
— ochrona powiązań ekologicznych z otaczającymi Gminę obszarami. 
 
II. Obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią (NR 12 A), obszary 
zagrożenia podtopieniem (NR 12) oraz obszary szczególnego zagrożenia 
powodzią (NR 9-ZZ1): 
1. Ustalenia podstawowe. 
a) Wprowadza się obowiązek ochrony przeciwpowodziowej na obszarze 
Gminy. 
b) Wyznacza się obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią wzdłuż 
potoków: Słomka, Jastrzębik oraz Łukowica - NR 12A ( według aktualnych 
materiałów Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie). 
c) Wyznacza się obszary zagrożenia podtopieniem wzdłuż potoków: Słomka, 
Jastrzębik oraz Łukowica - NR 12. 
d) Wyznacza się obszary szczególnego zagrożenia powodzią wzdłuż potoków: 
Słomka, Jastrzębik oraz Łukowica - NR 9-ZZ1, NR 9-ZZ2, NR 9-ZZ3. 
e) Wyznacza się obszary zmeliorowane - w poszczególnych miejscowościach 
Gminy. 
2. Polityka przestrzenna. 
a) Na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią wzdłuż potoków 
Słomka, Jastrzębik oraz Łukowica - NR 12A, wyznaczonych w oparciu o 
granice wezbrania powodziowego Q1% oraz Q5%, określone na podstawie 
„Studium określającym granice obszarów bezpośredniego zagrożenia 
powodzią dla terenów nie obwałowanych w zlewni górnego Dunajca do ujścia 
Popradu”, sporządzonym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Krakowie, obowiązują: 
— ustalenia wg określonych na rysunku planu symboli użytkowania terenów, 
w tym bezwzględny zakaz wznoszenia nowej zabudowy, 

jesionowe 
(Salicetum albo-
fragilis, 
Populetum albae, 
Alnenion 
glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe 
(kod: 91E0) 
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— zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia wynikające z przepisów 
szczególnych w zakresie ochrony przed powodzią. 
b) Na obszarach zagrożenia podtopieniem - NR 12 wzdłuż potoków - Słomka, 
Jastrzębik oraz Łukowica oraz lokalnych cieków wodnych, wyznaczonych w 
oparciu o granice wezbrania powodziowego określone na podstawie danych 
historycznych, obowiązują ustalenia wg określonych na rysunku planu 
symboli użytkowania terenów: 
b.1) na terenach z zabudową istniejącą oraz przeznaczonych do zabudowy, 
oznaczonych dodatkowym symbolem – ZW:  
— dostosowanie rozwiązań konstrukcyjno-technicznych projektowanych 
obiektów kubaturowych do występujących zagrożeń oraz zakaz 
podpiwniczania budynków, 
b.2) w obrębie terenów z zabudową istniejącą nie oznaczonych dodatkowym 
symbolem –ZW 
— dopuszczenie działalności inwestycyjnej, remontowo-budowlanej oraz 
realizacji nowych obiektów i urządzeń pod warunkiem zabezpieczenia 
istniejących oraz projektowanych obiektów i urządzeń przed skutkami 
podtapiania, wg warunków oraz pod nadzorem właściwych służb 
administracyjnych,  
b.3) na terenach otwartych, przeznaczonych do użytkowania rolniczego – 
bezwzględny zakaz wznoszenia nowej zabudowy, 
b.4)  wzdłuż cieków wodnych, dla których nie wyznacza się graficznie 
obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią - NR12A oraz obszarów 
zagrożenia podtopieniem - NR12, przy realizacji nowej zabudowy obowiązuje 
zachowanie strefy ochronnej - min 15m od skarp brzegowych – zgodnie z 
zaleceniem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej – w uzasadnionych 
przypadkach, wszelkie odstępstwa mogą być dokonywane wg warunków 
właściwego zarządcy cieku, 
b.5) nowoprojektowana zieleń winna być tak dobrana, by nie utrudniała 
spływu wód oraz konserwacji i eksploatacji cieków wodnych. 
c) Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią - NR 9-ZZ1 wzdłuż 
potoków: Słomka, Jastrzębik, Łukowica obowiązuje wprowadzenie 
zabezpieczeń przeciwpowodziowych w dostosowaniu do warunków 
lokalnych, w tym m.in. dokonanie regulacji linii brzegowej i koryt potoków, 
realizacja grobli i innych zabezpieczeń. 
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d) Dla terenów inwestycji na terenach zmeliorowanych – w strefie NR 8 
obowiązuje utrzymanie istniejącego systemu melioracyjnego. 
e) Dopuszcza się remonty i prace regulacyjne w obrębię rzek i potoków 
wynikające z sytuacji szczególnych. 
f) Przy projektowaniu nowych przepraw przez cieki wodne należy uzyskać 
pozwolenie wodno-prawne oraz przyjąć parametry nie zawężające światła 
koryta danego cieku. 
g) Przy przygotowaniu i wykonywaniu robót polegających na regulacji wód 
oraz budowie zabezpieczeń przeciwpowodziowych lub zbiorników wody, 
należy uwzględnić potrzebę zachowania dolin rzecznych w stanie równowagi 
przyrodniczej i utrzymania różnorodności biologicznej. 
h) Wszelkie inwestycje na terenach sąsiadujących z potokami Słomka, 
Jastrzębik oraz Łukowica, uwzględniające zakazy, nakazy, dopuszczenia i 
ograniczenia wynikające z przepisów szczególnych w zakresie ochrony przed 
powodzią, powinny być realizowane wg warunków Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Krakowie – Inspektoratu w Nowym Sączu. 
i) Zgodnie z art. 27 ust.1 Ustawy Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.1229, z 
późn. zm.) obowiązuje zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do 
powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii 
brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten 
obszar. Zakaz ten nie dotyczy grodzenia terenów stref ochronnych 
ustanowionych na podstawie w/w Ustawy oraz obrębów hodowlanych 
ustanowionych na podstawie Ustawy o rybactwie śródlądowym. 
 
III. Na obszarze gminy obowiązuje ochrona perspektywicznych złóż 
surowców mineralnych min. Złoża „Przyszowa-Dobra Rola” – karta nr 23/821 
– surowce skalne. 
1. Polityka przestrzenna. 
a) Wszelka działalność eksploatacyjna złóż może być prowadzona na potrzeby 
lokalne - po wykonaniu projektu zagospodarowania złoża, wyznaczeniu 
obszaru i terenu górniczego oraz po udzieleniu koncesji geologicznej, w tym: 
— ze względu na Obszar Chronionego Krajobrazu wyklucza się 
wykorzystanie złóż surowców mineralnych w terenach leśnych bez zgody 
właściwych instytucji, 
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— poza terenami leśnymi wszelka eksploatacja złóż na warunkach i w 
zakresie uwzględniającym status obszaru chronionego lub proponowanego do 
ochrony, 
— po zakończeniu eksploatacji tereny zniszczone działalnością gospodarczą 
należy rekultywować. 
b) Działalność inwestycyjna nie zw. z górnictwem (z procesem eksploatacji 
surowców) na obszarach udokumentowanych złóż surowców mineralnych 
możliwa pod warunkiem: 
— określenia nowych granic złoża - przy złożach częściowo 
wyeksploatowanych w sposób, aby nie obejmowały terenów projektowanej 
inwestycji, 
— rozliczenia zasobów złoża - przy złożach całkowicie wyeksploatowanych - 
po akceptacji przez właściwe organy administracji geologicznej oraz 
wykreśleniu z aktualnie obowiązującego “Bilansu kopalin i wód podziemnych 
w Polsce”. 
 
IV. Strategiczna strefa inwestycji perspektywicznych NR 22: 
1. Ustalenia podstawowe. 
1) Wyznacza się strategiczną strefę inwestycji perspektywicznych - o 
szczególnej przydatności dla lokalizacji inwestycji o ogólno-gminnym, 
różnorodnym charakterze. 
2) Cel strategiczny: rozwój bazy i zaplecza rekreacji, w tym – 22-UTW 
(ośrodków sportów i rekreacji nadwodnej). 
2. Polityka przestrzenna. 
1) W strategicznej strefie inwestycji perspektywicznych obowiązują ustalenia 
wynikające z zastosowanych na rysunku planu symboli użytkowania 
poszczególnych terenów (…), a ponadto obowiązuje: 
a) dokonanie szczegółowych ustaleń programowo-przestrzennych w zakresie 
funkcji oraz obsługi komunikacyjnej zamierzenia inwestycyjnego, 
b) dokonanie przekształceń własnościowych i wyłączenia z produkcji rolnej, 
c) wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w 
uzasadnionych przypadkach - dla inwestycji określonych obowiązującymi 
przepisami, 
d) sporządzenie odrębnego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów projektowanych przedsięwzięć z zakresu rekreacji 



 
 

DOKUMENTACJA PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  
ŚRODKOWY DUNAJEC Z DOPŁYWAMI 

 

 
101 

 

1 2 3 4 5 
nadwodnej i sportów zimowych, przy czym w niniejszym planie na terenach 
strefy oznaczonej 22-UTZ dopuszcza się lokalizację sezonowych, 
rozbieralnych wyciągów narciarskich i tymczasowych, sezonowych obiektów 
zaplecza, a na terenach strefy oznaczonej 22-UTW dopuszcza się wyznaczanie 
sezonowych miejsc plażowania i lokalizację sezonowych, rozbieralnych 
obiektów zaplecza. 
 
V. Tereny rolne przeznaczone do zalesienia: RD 
a) Użytkowanie podstawowe: 
– zalesienia. 
b) Użytkowanie dopuszczalne: 
– dotychczasowy sposób użytkowania terenów, 
– uprawy sadownicze, 
– urządzenia służące gospodarce leśnej, 
– infrastruktura techniczna i komunikacja zw. z użytkowaniem podstawowym, 
– inne, w zależności od potrzeb, zw. z użytkowaniem 
podstawowym. 
c) Kierunki przekształceń strukturalnych terenów RD: 
– zalesianie należy prowadzić w sposób kompleksowy, z uwzględnieniem 
lokalnych ekosystemów, w szczególności w obrębie terenów: o nasilonych 
procesach denudacyjnych, o charakterze erozyjnym, znacznych spadkach i 
predyspozycjach osuwiskowych, szczególnie w obrębie niższych klas 
bonitacyjnych, w sąsiedztwie istniejących enklaw i zespołów leśnych, 
zadrzewień oraz w obszarach źródliskowych - wg obowiązujących przepisów. 
d) Zasady użytkowania i zagospodarowania terenów RD: 
– zakaz tworzenia siedlisk osadniczych oraz realizacji obiektów 
kubaturowych. 
 
VI. Tereny łąk i pastwisk: RZ 
a) Użytkowanie podstawowe: 
– użytki zielone (łąki i pastwiska). 
b) Użytkowanie dopuszczalne: 
– dotychczasowy sposób użytkowania terenów, 
– zabudowa zagrodowa (mieszkaniowa i gospodarcza), 
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– obiekty służące gospodarce rolnej (produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko-
składowe), 
– produkcja rolna i przetwórstwo rolno-spożywcze, hodowla oraz pozostała 
działalność gospodarcza zw. z rolnictwem, 
– usługi niepubliczne - w obrębie działek zagrodowych jako obiekty 
towarzyszce, wolnostojące oraz w obiektach użytkowania podstawowego, 
– uprawy ogrodnicze, 
– uprawy pod osłonami, 
– obiekty i urządzenia zw. z agroturystyką, 
– urządzenia obsługi turystycznej (ścieżki wędrówkowe, rowerowe, 
hippiczne) oraz inne niekubaturowe urządzenia rekreacji, 
– zadrzewienia, zalesienia - wg obowiązujących przepisów, 
– wody otwarte (stawy, oczka wodne i inne zbiorniki wodne), 
– infrastruktura techniczna i komunikacja zw. z użytkowaniem podstawowym, 
– inne, w zależności od potrzeb, zw. z użytkowaniem podstawowym. 
c) Kierunki przekształceń strukturalnych terenów RZ: 
– tereny RZ przeznacza się dla prowadzenia upraw łąkowo-pastwiskowych, z 
dopuszczeniem zabudowy rolniczej, z preferencjami dla dogęszczania 
istniejących siedlisk i przysiółków, 
– utrzymanie istniejących korytarzy ekologicznych dla zachowania siedlisk 
chronionych gatunków flory i fauny, 
– powiększanie terenów łąk w dolinach cieków wodnych, 
– powiększanie terenów pastwiskowych w sąsiedztwie lasów oraz na 
stromych stokach wzniesień, 
– ochrona przed niekontrolowanym rozwojem osadnictwa. 
d) Zasady użytkowania i zagospodarowania terenów RZ: 
– utrzymanie istniejących obiektów kubaturowych zabudowy rolniczej i 
pozarolniczej, z dopuszczeniem wszelkiej działalności inwestycyjnej – 
uzupełnień i przekształceń, wymiany substancji budowlanej oraz realizacji 
nowych obiektów kubaturowych i innych urządzeń - w obrębie działek 
siedliskowych rolniczych i innych, nie zw. z rolnictwem oraz na terenach 
rolnych otwartych, 
– tworzenie nowych zagród oraz realizacja nowej zabudowy i urządzeń z nią 
związanych w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, pod 
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warunkiem prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej oraz 
spełnienia przepisów ochrony środowiska. 
e) Tereny o symbolach użytkowania RP, RZ oraz RS, RZ: 
– przeznacza się na użytki rolne, w tym głównie grunty orne RP, sady RS oraz 
łąki RZ z łącznymi warunkami użytkowania określonymi dla terenów RP oraz 
RZ, lub RS oraz RZ. 
 
VII. Tereny rolne (łąki i pastwiska oraz zadrzewienia) na obszarach złóż 
surowców mineralnych RP-RE, RZ-RE, LZ-RE: 
a) Użytkowanie podstawowe: 
– uprawy rolne z urządzeniami towarzyszącymi (systemy ochronne), 
niezbędnymi do zabezpieczenia złóż surowców mineralnych, 
– zadrzewienia. 
b) Użytkowanie dopuszczalne: 
– dotychczasowy sposób użytkowania terenów, 
– zabudowa zagrodowa oraz działalność gospodarcza 
zw. z rolnictwem, w obrębie terenów z zabudową istniejącą, 
– urządzenia zw. z funkcją podstawową, 
– eksploatacja złóż - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
– urządzenia informacyjne (oznaczenie terenów z ograniczoną i wykluczoną 
dostępnością) w obrębie istniejących złóż surowców mineralnych, 
– infrastruktura techniczna i komunikacja zw. z użytkowaniem podstawowym. 
c) Kierunki przekształceń strukturalnych terenów rolnych z dodatkowym 
symbolem - RE: 
– wyłącznie niezbędne działania dla ochrony złóż surowców mineralnych, w 
celu umożliwienia przyszłej eksploatacji. 
d) Zasady użytkowania i zagospodarowania terenów rolnych z dodatkowym 
symbolem - RE: 
– utrzymanie istniejących obiektów kubaturowych zabudowy rolniczej i 
pozarolniczej, z dopuszczeniem wszelkiej działalności inwestycyjnej – 
uzupełnień i przekształceń, wymiany substancji budowlanej oraz realizacji 
nowych obiektów kubaturowych - w obrębie działek siedliskowych rolniczych 
i innych, nie zw. z rolnictwem, 
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– zakaz tworzenia nowych siedlisk osadniczych oraz budowy nowych 
obiektów kubaturowych na terenach otwartych, z wyjątkiem obiektów i 
urządzeń związanych z eksploatacją złóż, 
– działalność górnicza w obrębie złóż, wyłącznie wg warunków instytucji 
ochrony środowiska i krajobrazu, na podstawie aktualnie obowiązującej 
koncesji, po wyznaczeniu obszaru i terenu górniczego, z obowiązkiem 
rekultywacji terenów po zakończeniu eksploatacji. 
 
VIII. Strefa wód powierzchniowych WS (śródlądowych) płynących oraz 
stojących, obejmującą tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi oraz 
oznaczone określonym symbolem na rysunku planu, o następujących formach 
użytkowania: 
a) rzeki i potoki, 
b) stawy, oczka wodne, zbiorniki wodne. 
1. Ogólne zasady polityki funkcjonalno-przestrzennej i ochrony środowiska w 
strefie wód powierzchniowych. 
1) Zachowanie istniejącego systemu cieków wodnych, dążenie do poprawy 
klas czystości wód. 
2) Wykorzystanie dolin cieków wodnych dla rozwoju rekreacji, przy pełnej 
ochronie zieleni łęgowej. 
3) Prowadzenie działań zmierzających do zagęszczenia sieci ekologicznej 
cieków wodnych. 
4) Ochrona bezpośredniej otuliny biologicznej rzek i potoków. 
2. Ogólne warunki i zasady realizacji inwestycji w strefie wód 
powierzchniowych. 
1) W granicach terenów bezpośrednio przyległych do cieków wodnych, 
winien być zabezpieczony dostęp dla korzystania z wód oraz w celu 
wykonywania obowiązków administratora cieku. 
2) W korytach cieków wodnych dopuszcza się roboty konserwacyjno-
remontowe, zabezpieczenia przeciwpowodziowe oraz inwestycje wynikające 
z potrzeb gospodarczych i utrzymania infrastruktury Gminy - wg warunków 
właściwego administratora cieku oraz instytucjami ochrony środowiska i 
inspekcji sanitarnej. 
3) W obrębie strefy wód powierzchniowych obowiązuje zakaz: 
a) wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód i ziemi, 
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b) składowania substancji niebezpiecznych. 
3. Przeznaczenie oraz warunki użytkowania i zagospodarowania terenów 
strefy wód powierzchniowych. 
1) Tereny wód powierzchniowych: WS 
a) Użytkowanie podstawowe. 
– rzeki, potoki, 
– stawy, oczka wodne, zbiorniki wodne. 
b) Użytkowanie dopuszczalne: 
– urządzenia zw. z gospodarką wodną, 
– stopnie wodne oraz lokalne zbiorniki przeciwpożarowe, rekreacyjno-
retencyjne, energetyczne, 
– prace i urządzenia zw. z właściwym utrzymywaniem koryt rzek i potoków 
oraz działania zw. z ochroną przeciwpowodziową i przeciwerozyjną (regulacje 
przepływu wód w obrębie linii brzegowej), 
– realizacja przepraw mostowych komunikacji drogowej, 
– trasy piesze i rowerowe, 
– ciągi i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych, 
– odtwarzanie i powiększanie otuliny biologicznej cieków wodnych 
(renaturalizacja dolin rzek i potoków), 
– zieleń łęgowa na obrzeżach cieków wodnych. 
c) Kierunki przekształceń strukturalnych terenów strefy wód 
powierzchniowych: 
– zachowanie i ochrona cieków wodnych przed niekontrolowaną działalnością 
dewastacyjną, 
– rekultywacja zniszczeń linii brzegowej w wyniku działań gospodarczych lub 
klęsk żywiołowych, 
– renaturalizacja otuliny biologicznej rzek i potoków. 
d) Zasady użytkowania i zagospodarowania terenów strefy wód 
powierzchniowych: 
– utrzymanie istniejących powiązań ekologicznych oraz systemu cieków 
wodnych na obszarze Gminy, 
– wszelkie działania w obrębie i bezpośrednim otoczeniu cieków wodnych - 
wg warunków właściwego administratora cieku, 
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– w terenach otwartych należy - w miarę możliwości - ograniczyć wszelką 
działalność zmieniającą naturalny krajobraz dolin rzek i potoków - do działań 
w sytuacjach wyjątkowych. 
e) W obrębie strefy wód powierzchniowych w szczególności obowiązują 
ustalenia dla obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią NR 12A oraz dla 
obszarów zagrożenia podtopieniem NR 12  
 
IX. Tereny rolne (grunty orne, sady, łąki i pastwiska) na obszarach 
bezpośredniego zagrożenia powodzią oraz zagrożenia podtopieniem: RP-ZZ, 
RS-ZZ, RZ-ZZ: 
a) Użytkowanie podstawowe: 
– użytki rolne (grunty orne), 
– sady, 
– użytki zielone (łąki i pastwiska). 
b) Użytkowanie dopuszczalne: 
– dotychczasowy sposób użytkowania terenów, 
– użytki rolne (grunty orne), 
– zadrzewienia i zakrzewienia, zalesienia - wg obowiązujących przepisów, 
– urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji dla potrzeb lokalnych, 
– wody otwarte (stawy, oczka wodne, inne zbiorniki wodne). 
c) Kierunki przekształceń strukturalnych terenów rolnych z dodatkowym 
symbolem - ZZ: 
– niezbędne działania w celu tworzenia systemów ochrony 
przeciwpowodziowej, 
– dostosowanie istniejącego użytkowania do obowiązujących przepisów. 
d) Zasady użytkowania i zagospodarowania terenów 
rolnych z dodatkowym symbolem - ZZ: 
– utrzymanie istniejących obiektów kubaturowych zabudowy rolniczej i 
pozarolniczej, z dopuszczeniem wszelkiej działalności inwestycyjnej - w 
obrębie istniejącej zabudowy, z obowiązkiem dostosowania rozwiązań 
konstrukcyjno-technicznych remontowanych obiektów oraz uzbrojenia 
terenów do występujących zagrożeń, 
– zakaz tworzenia nowych siedlisk osadniczych oraz budowy nowych 
obiektów kubaturowych na terenach otwartych , 
– zakaz upraw pod osłonami. 
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e) Na terenach rolnych z dodatkowym symbolem –ZZ w szczególności 
obowiązują ustalenia określone dla obszarów bezpośredniego zagrożenia 
powodzią NR 12A oraz dla obszarów zagrożenia podtopieniem 
 
X. Tereny zieleni leśnej poza Administracją Lasów Państwowych ZL: 
a) Użytkowanie podstawowe: 
– lasy o funkcjach gospodarczych i ochronnych wraz z towarzyszącymi 
urządzeniami i obiektami niezbędnymi do prowadzenia gospodarki leśnej oraz 
utrzymania form ochrony. 
b) Użytkowanie dopuszczalne: 
– dotychczasowy sposób użytkowania terenów, 
– trasy i urządzenia turystyczne, 
– infrastruktura techniczna i komunikacja zw. z użytkowaniem podstawowym, 
– inne, w zależności od potrzeb, zw. z użytkowaniem podstawowym. 
c) Kierunki przekształceń strukturalnych terenów ZL: 
– dogęszczanie i odnowa drzewostanów poprzez dolesienia areału leśnego z 
uwzględnieniem lokalnych ekosystemów, 
– ochrona istniejących powiązań ekologicznych, 
– tworzenie lokalnych form ochrony terenów leśnych o wartościach 
naturalnych, 
– przekształcanie terenów leśnych w sąsiedztwie obszarów znacznie 
zurbanizowanych w parki leśne, 
– wszelka działalność wg warunków właściwego zarządcy. 
 
XI Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej: MNU: 
a) Użytkowanie podstawowe: 
– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
– usługi niepubliczne. 
b) Użytkowanie dopuszczalne: 
– dotychczasowy sposób użytkowania terenów, 
– zabudowa mieszkaniowo-usługowa, 
– usługi wielobranżowe, w tym m.in. usługi publiczne i turystyczne, 
– zabudowa techniczno-gospodarcza, 
– obiekty i urządzenia rekreacji, 
– zieleń urządzona (parki, skwery), 
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– urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji zw. z użytkowaniem 
podstawowym, 
– mała architektura, 
– inne, w zależności od potrzeb, zw. z użytkowaniem podstawowym. 

 
Gmina Łącko 

 

Studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Łącko. Uchwała Nr 
64/99 Rady Gminy 
Łącko z dnia 10 
grudnia 1999r. 
Uchwała Nr 11/2010 
Rady Gminy Łącko z 
dnia 19 marca 2010r 

Urząd Gminy 
Łącko 

Studium nie uwzględnia na rysunkach ani nie wprowadza szczegółowych 
zapisów dla terenów objętych granicami obszaru Natura 2000 Środkowy 
Dunajec z dopływami PLH120088. 
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przewagą wierzby 
(kod: 3240), łęgi 
wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 
(Salicetum albo-
fragilis, 
Populetum albae, 
Alnenion 
glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe 
(kod: 91E0) 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Łącko – Część „A”. 
Uchwała Nr 11/2007 
Rady Gminy Łącko z 
dnia 28 lutego 2007 r. 
Uchwała Nr 48/2008 
Rady Gminy Łącko 
z dnia  25 lipca 2008 
roku 
 
Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Łącko – Część „B”. 
Uchwała Nr 12/2007 
Rady Gminy Łącko z 
dnia 28 lutego 2007 r.  

Urząd Gminy 
Łącko 

Plan nie uwzględnia na rysunkach ani nie wprowadza szczegółowych zapisów 
dla terenów objętych granicami obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z 
dopływami PLH120088. 
 
Plan zakłada następujące zasady zagospodarowania dla terenów położonych w 
aktualnych granicach obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami 
PLH120088: 
 
I. WS — tereny wód powierzchniowych śródlądowych  
1. przeznaczenie podstawowe terenu: 
— akweny wód otwartych i cieki wodne wraz z najbliższym ich otoczeniem 
oraz zbiorniki retencyjne. 
2. przeznaczenie dopuszczalne terenu: 
— prace remontowo-konserwacyjne w korytach cieków wodnych. 
3. zasady zagospodarowania terenu: 
— warunki zgodnie z przepisami odrębnymi. 
 
II. ZO — tereny zieleni nieurządzonej o szczególnym znaczeniu 
przyrodniczym: 
1. przeznaczenie podstawowe terenu: 
— tereny otwarte nie zainwestowane, obejmujące zadrzewienia, zakrzewienia 
(w tym śródpolne i przywodne); 
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— tereny leśne pełniące ważną rolę połączeń w systemie węzłów i korytarzy 
ekologicznych,; 
— tereny użytkowane rolniczo jako łąki i pastwiska położone głównie wzdłuż 
cieków wodnych oraz zieleń izolacyjną. 
2. dopuszczalne przeznaczenie terenu: 
— ogólnodostępne „niekubaturowe” urządzenia turystyki i rekreacji tj. ścieżki 
rowerowe i szlaki turystyczne z towarzyszącymi elementami małej 
architektury; 
— urządzenia służące rekreacji nadwodnej (stawy – zbiorniky hodowlane); 
— dojścia piesze i podjazdy; 
— urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 
—  zachowanie nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi wód otwartych z 
bezpośrednią ich otuliną. 
3. zasady zagospodarowania terenu: 
— zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z 
przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 10% powierzchni 
działki lub terenu objętego inwestycją; 
—  zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w terenach tego 
przeznaczenia, z wyjątkiem które nie wymagają pozwolenia na budowę, wg 
przepisów odrębnych; 
— zakaz grodzenia nieruchomości w pobliżu koryt rzecznych i cieków 
wodnych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, celem 
umożliwienia dostępu do wody w ramach powszechnego korzystania z wód; 
—  istniejące obiekty mieszkaniowe, gospodarcze i usługowe pozostawia się 
do utrzymania bez możliwości nadbudowy i rozbudowy; dopuszcza się 
możliwość przeprowadzenia prac remontowych, mających na celu poprawę 
warunków higieniczno-sanitarnych, bezpieczeństwa użytkowania i poprawę 
standardów wyposażenia obiektów;  
—  wszelkie czynności inwestycyjne należy podejmować przy uwzględnieniu 
zapisów wyznaczonej strefy przyrodniczej; 
— zakaz regulacji brzegów wodnych i pozostawienie naturalnego charakteru 
terenów brzegowych, z wyjątkiem miejsc zagrażających zalaniem zabudowy, 
 
III. ZL — tereny zieleni leśnej i zalesień: 
1.  przeznaczenie podstawowe terenu:  

kamieńcach i 
żwirowiskach 
górskich potoków 
(Salici-
Myricarietum 
część - z 
przewagą wierzby 
(kod: 3240), łęgi 
wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 
(Salicetum albo-
fragilis, 
Populetum albae, 
Alnenion 
glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe 
(kod: 91E0) 
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— lasy i zalesienia. 
2. przeznaczenie dopuszczalne terenu —  możliwość realizacji: 
— ogólnodostępnych „niekubaturowych” urządzeń turystyki i rekreacji tj. 
ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych; 
— w otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, w terenach nadrzecznych 
wykorzystanie terenów jako plaże i boiska trawiaste; 
—  urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w przypadku braku możliwości 
innego prowadzenia lub lokalizacji; 
— dojść pieszych, ścieżek rowerowych i dojazdów; 
—  zachowanie nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi wód otwartych. 
3. zasady zagospodarowania terenu: 
— zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z 
przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 10% pow. 
przeznaczenia podstawowego; 
— zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych, za wyjątkiem obiektów 
bezpośrednio związanych z gospodarką leśną, wg przepisów odrębnych. 
 
IV. ZP —tereny zieleni urządzonej towarzyszącej innym funkcjom  
1. przeznaczenie podstawowe terenu: 
— zieleń urządzona (parki – w tym parki leśne, parki podworskie, zieleńce, 
zieleń izolacyjna, skwery itp.)  
2. przeznaczenie dopuszczalne terenu — możliwość realizacji: 
— niekubaturowych urządzeń sportu i rekreacji; 
— pojedynczych niewielkich obiektów kubaturowych obejmujących usługi 
komercyjne lub urządzenia niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania 
urządzeń przeznaczenia podstawowego; 
— elementów małej architektury, urządzeń i budowli bezpośrednio 
związanych z funkcjonowaniem obiektów przeznaczenia podstawowego i 
dopuszczalnego; 
— urządzeń i sieci infrastruktury technicznej; 
— dojść pieszych i podjazdów. 
3. zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy: 
— zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z 
przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 30% powierzchni 
działki lub terenu objętego inwestycją; 
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—  istniejące obiekty, w tym zabytkowe, pozostawia się do utrzymania i 
przebudowy zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego i 
dopuszczalnego dla tego terenu; nie dotyczy to obiektów , które ze względu na 
stan techniczny wymagają rozbiórki. 
 
V. Strefa P – przyrodniczo cenna: 
Granice strefy obejmują tereny lasów, trwałych użytków zielonych, dolin 
rzecznych, potoków i cieków wraz z zielenią towarzyszącą, inne obszary 
trwałych powiązań między kompleksami zieleni urządzonej i nieurządzonej 
tworząc sieć korytarzy ekologicznych z głównym korytarzem ekologicznym 
wzdłuż Dunajca. 
Na wyznaczonym obszarze strefy „P” obowiązują następujące ustalenia: 
— konieczność zapewnienia wymogów ochrony środowiska w zakresie 
kanalizacji i gospodarki odpadami, 
— zakaz wycinki drzew, składowania odpadów i lokalizacji wysypisk śmieci, 
melioracji i obniżania poziomu wód, lokalizacji parkingów powyżej 20 
stanowisk, 
— możliwość dokonywania zalesień i zadrzewień na gruntach o najsłabszej 
przydatności rolniczej, celem wzbogacenia flory, przy wykorzystaniu 
gatunków rodzimych, 
— zakaz realizacji ogrodzeń trwałych na podmurówkach, dopuszcza się 
wyłącznie realizację ogrodzeń ekologicznych w formie żywopłotów oraz 
ażurowych konstrukcji drewnianych, umożliwiających przemieszczanie się 
dziko żyjącej małej zwierzyny, 
— w obszarze strefy obowiązuje zakaz zabudowy; zabudowę istniejąca 
pozostawia się do utrzymania bez możliwości nadbudowy i rozbudowy; 
dopuszcza się możliwość przeprowadzenia prac remontowych, mających na 
celu poprawę warunków higieniczno-sanitarnych, bezpieczeństwa 
użytkowania i poprawę standardów wyposażenia obiektów. 
 
VI. ZZ — obszary zagrożone powodzią (na podstawie „Studium 
określającego granice bezpośredniego zagrożenia powodzią na terenach 
nieobwałowanych zlewni górnego Dunajca”; woda Q3,33% oraz woda Q1%): 
— obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią, których zasięg wyznaczają 
granice zalewów wody trzydziestoletniej Q3,33% dla rzeki Dunajec, 
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— obszary zagrożone zalaniem wodami powodziowymi Dunajca, których 
zasięg wyznaczają granice zalewów wody stuletniej Q 1% od rzeki Dunajec. 
Na wyznaczonych obszarach „ZZ” obowiązują następujące ustalenia: 
a) dla terenów znajdujących się w obszarach bezpośredniego zagrożenia 
powodzią: 
— obowiązują zakazy, nakazy, ograniczenia i dopuszczenia określone w 
przepisach odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią, przy czym w 
sprawie możliwości zwolnienia z zakazów zastosowanie ma przepis art. 82 
ust.3 pkt1ustawy – Prawo wodne, 
— istniejące obiekty pozostawia się do utrzymania z możliwością 
przeprowadzenia remontów; 
b) na terenach zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi: 
— wprowadza się zakaz lokalizacji: zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, obiektów komunalnych, obiektów przemysłowych, budynków 
użyteczności publicznej, linii kolejowych, dróg krajowych i 
międzynarodowych, obiektów kultury i sztuki, obiektów kultu religijnego, 
obiektów działalności usługowej, gospodarczej i handlowej, obiektów 
związanych z obronnością i bezpieczeństwem kraju i obiektów 
penitencjarnych. 
— dla nowych obiektów kubaturowych należy stosować rozwiązania 
konstrukcyjno – techniczne służące minimalizacji skutków powodzi, w tym w 
zależności od warunków lokalnych: brak podpiwniczenia, stosowanie piwnic 
bez okien,  wyniesienie rzędnej parteru powyżej rzędnej wody Q1%, 
podniesienie poziomu terenu oraz inne służące ochronie przed zalaniem; 
preferowanymi formami użytkowania gruntów w ramach strefy są użytki 
zielone. 
 
Plan zakłada następujące zasady zagospodarowania dla terenów położonych w 
bezpośrednim sąsiedztwie aktualnych granicach obszaru Natura 2000 
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 (na odcinku nie objętym 
granicami obszaru Natura 2000 pomiedzy łąckiem a ujściem Kamienicy) 
powyżej ujścia potoku Czarna Woda): 
 
EW — tereny małej elektrowni wodnej MEW na rzece Dunajec we wsi Łącko 
wrazz niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. 



 
 

DOKUMENTACJA PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  
ŚRODKOWY DUNAJEC Z DOPŁYWAMI 

 

 
114 

 

1 2 3 4 5 
1. Ustala się budowę obiektu MEW, w tym: 
—  budowlę piętrzącą - piętrzącą wody do poziomu wody brzegowej 
(wysokość piętrzenia poniżej 5,0 m), 
— obiekty energetyki wodnej wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami 
towarzyszącymi, - przepławkę dla ryb wraz z urządzeniami 
zabezpieczającymi i towarzyszącymi, 
— umocnienie brzegów i dna rzeki, 
— przeprawę mostowa, wykorzystująca filary budowli piętrzącej. 
2. Dopuszcza się oświetlenie mostu, realizację sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, w tym stacji transformatorowej oraz szlaku turystycznego. 
3. Obowiązuje przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami szczególnymi oraz 
uzyskanie stosownych pozwoleń wynikających z przepisów prawa wodnego. 
4. Na etapie projektowania małej elektrowni wodnej na rzece Dunajec 
obowiązuje uzyskanie warunków od Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej. 
5. Dojazd do terenu z istniejącej i projektowanej drogi wewnętrznej na terenie 
oznaczonym symbolem „ZO/KDW”. 
 
WS/WE – tereny zasięgu piętrzenia budowli MEW na rzece Dunajec we 
wsiach: Łącko, Czerniec i Zarzecze. 
1. Ustala się obszar zasięgu piętrzenia bezpośrednio związanego z pracą 
budowli piętrzącej, projektowanej na terenie oznaczonym symbolem „EW”. 
Wyznacza się na rysunku planu obszar zasięgu piętrzenia o kształcie 
odpowiadającym maksymalnemu poziomowi piętrzenia na jazie (nie 
większemu niż poziom wody brzegowej). 
2. Dopuszcza się: 
— techniczne umocnienie brzegów Rzeki Dunajec (na warunkach ustalonych 
z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz w oparciu o przepisy 
szczególne), 
— wykorzystanie dla celów rekreacyjnych, 
— realizację napowietrznych linii energetycznych. 
3. Prowadzenie wszelkich robót budowlanych wymaga uzyskania warunków 
określonych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej oraz przy 
zachowaniu przepisów szczególnych. 
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Gmina Kamienica 
 

Studium 
Uwarunkowań i 
Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy 
Kamienica, Uchwała 
Nr X/82/99 RG 
Kamienica z dnia 28 
grudnia 1999 r. 

Urząd Gminy 
Kamienica 

Studium nie uwzględnia na rysunkach ani nie wprowadza szczegółowych 
zapisów dla terenów objętych granicami obszaru Natura 2000 Środkowy 
Dunajec z dopływami PLH120088.  
 
Studium zakłada następujące zasady zagospodarowania dla terenów 
położonych w aktualnych granicach obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec 
z dopływami PLH120088 (zaliczonych do strefy Ochrony przyrodniczej — 
I.b „Dolina Kamienicy jako ciąg powiazań przyrodniczych (z doliną 
Dunajca)”: 
 
1. Zachowanie w stanie naturalnym koryta rzeki i jego naturalnej obudowy, 
(…)przy ograniczonych zabiegach regulacyjnych w obrębie zainwestowania 
związanych tylko z zabezpieczeniem pprzeciwpowodziowym przy zakazie 
przemysłowej eksploatacji żwiru i kamienia rzecznego. 
2. Zachowanie i pielęgnacja zieleni istniejącej towarzyszącej rzece w całym 
jej przebiegu. 

brzanka Barbus 
carpathicus (kod: 
5264), pionierska 
roślinność na 
kamieńcach 
górskich potoków 
(kod: 3220), 
Zarośla wrześni 
na kamieńcach i 
żwirowiskach 
górskich potoków 
(Salici–
Myricarietum – 
część z przewagą 
wrześni (kod 
3230), zarośla 
wierzby siwej na 
kamieńcach i 
żwirowiskach 
górskich potoków 
(Salici-
Myricarietum 
część - z 
przewagą wierzby 
(kod: 3240), łęgi 
wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 
(Salicetum albo-
fragilis, 
Populetum albae, 

Brak 
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Alnenion 
glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe 
(kod: 91E0) 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy 
Kamienica wsie 
Kamienica, Szczawa, 
Zasadne, Zalesie, 
Zbludza. Uchwała Nr 
XXIII/154/05 Rady 
Gminy Kamienica z 
dnia 16 sierpnia 2005r. 

Urząd Gminy 
Kamienica 

Plan nie uwzględnia na rysunkach ani nie wprowadza szczegółowych zapisów 
dla terenów objętych granicami obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z 
dopływami PLH120088. Plan zakłada następujące zasady zagospodarowania 
dla terenów położonych w aktualnych granicach obszaru Natura 2000 
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088: 
 
I. Tereny wód otwartych ze strefą ekologiczną 1.1. WS/Lz, obejmujące wody 
powierzchniowe z przyległą strefą ekologiczną cieków wodnych  
Obowiązuje: 
— utrzymanie koryt rzecznych w stanie naturalnym oraz utrzymanie i 
uzupełnienie zespołów łęgowych gatunkami zgodnymi z siedliskiem.  
— ochrona przed zmianą użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne.  
— zakaz realizacji obiektów kubaturowych.  
Dopuszcza się: 
— techniczne umocnienie brzegów i regulacje w miejscach intensywnej erozji 
bocznej i najczęstszych wylewów powodziowych, zagrażających istniejącej 
zabudowie i drogom. 
—realizację stopni wodnych i urządzeń, zmniejszających zagrożenie 
powodziowe.  
— realizację ujęć wody dla wodociągów zbiorczych i lokalnych.  
— realizację obiektów małej energetyki wodnej.  
— przekraczanie cieków wodnych siecią infrastruktury technicznej i siecią 
drogową.  
—realizację urządzeń związanych z rekreacją przywodną, ścieżek 
spacerowych i ścieżek zdrowia.  
—realizację kładek pieszych nad ciekami wodnymi i jarami.  
Utrzymuje się istniejące uzbrojenie techniczne. 
Przy realizacji inwestycji związanych z przekraczaniem cieków wodnych i 
elektrowniami wodnymi wymagane jest uzgodnienie z administratorem cieku 
i uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego. Przy zagospodarowaniu działek 
położonych wzdłuż cieków wodnych (z wyłączeniem cieków o okresowych 

brzanka Barbus 
carpathicus (kod: 
5264), pionierska 
roślinność na 
kamieńcach 
górskich potoków 
(kod: 3220), 
Zarośla wrześni 
na kamieńcach i 
żwirowiskach 
górskich potoków 
(Salici–
Myricarietum – 
część z przewagą 
wrześni (kod 
3230), zarośla 
wierzby siwej na 
kamieńcach i 
żwirowiskach 
górskich potoków 
(Salici-
Myricarietum 
część - z 
przewagą wierzby 
(kod: 3240), łęgi 
wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 
(Salicetum albo-
fragilis, 

Brak 
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przepływach nie administrowanych przez RZGW), obowiązuje odsunięcie 
obiektów kubaturowych na odległość co najmniej 15 m od górnej krawędzi 
skarpy brzegowej i odsunięcie ogrodzenia działki na odległość wynikającą z 
przepisów odrębnych, zapewniającą dostęp do wody w ramach powszechnego 
korzystania z wód i umożliwiającą administratorowi prowadzenie konserwacji 
i robót remontowych. 
 
II. Tereny lasów 1.2. ZL, obejmujące grunty leśne zgodnie z ewidencją 
gruntów  
Obowiązuje: 
—  zakaz zmiany użytkowania lasów na cele nieleśne i zakaz realizacji 
obiektów nie związanych z gospodarką leśną.  
— prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej.  
Wskazane nadanie lasom prywatnym statusu lasów ochronnych. 
Utrzymuje się istniejące sieci infrastruktury technicznej i istniejące drogi. 
Dopuszcza się: 
— wyznaczenie dojazdu z drogi publicznej do działki budowlanej 
istniejącymi przejazdami przez las właściciela działki, jeżeli będą to drogi w 
aktualnej klasyfikacji gruntów.  
 
III. Tereny rolne w obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią, 
obejmujące grunty rolne narażone na katastrofalne wylewy powodziowe o 
prawdopodobieństwie 1%. — 1.4. R/zz. 
Zalecane zagospodarowanie jako łąki i pastwiska bez stałego pobytu zwierząt. 
Obowiązuje zakaz realizacji nowych gospodarstw. Dopuszcza się remonty i 
przebudowę istniejącej substancji mieszkaniowej, sporządzenie operatu 
hydrologicznego i dostosowanie rozwiązań konstrukcyjno – technicznych do 
zagrożeń związanych z oddziaływaniem wód powodziowych. 
 
IV. Tereny usług sportowo – rekreacyjnych w obszarach bezpośredniego 
zagrożenia powodzią w obrębie obszaru narażonego na wylewy powodziowe 
o prawdopodobieństwie 1% — 3.3. US/zz 
Dopuszcza się rekreacyjne zagospodarowanie terenu w tym realizację boisk 
sportowo – rekreacyjnych, kąpielisk, parku wypoczynkowego i innych w 

Populetum albae, 
Alnenion 
glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe 
(kod: 91E0) 
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powiązaniu z terenami 3.3. US. Obowiązuje zakaz realizacji obiektów 
kubaturowych. Dopuszczona realizacja obiektów małej architektury. 
 
V. Tereny utylizacji ścieków – oczyszczalnie ścieków — 4.2. k/NO, 
obejmujące m.in. oczyszczalnię mechaniczno – biologiczną dla Kamienicy, 
Zasadnego, Zbludzy i Zalesia (pozwolenie wodno – prawne Decyzja 
Starostwa Powiatowego w Limanowej OŚ-6220/4/5/2000 z 24.07.2000 r) o 
oddziaływaniu nie przekraczającym granicy wydzielonych terenów. 
Dopuszcza się ich modernizację i rozbudowę pod warunkiem, że uciążliwość 
obiektów nie przekroczy granic terenu będącego w dyspozycji inwestora. 
 
Plan dopuszcza się realizację zbiornika małej retencji, z możliwością 
wykorzystania go dla celów rekreacyjnych na rzece Kamienicy we wsi 
Kamienica 
 
 
 

 
Gmina Ochotnica Dolna 

 

Studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Ochotnica Dolna. 
Uchwała Nr 
XXVII/140/2000 Rady 
Gminy Ochotnica 
Dolna z dnia 1 sierpnia 
2000 r. 

Urząd Gminy 
Ochotnica Dolna 

Studium nie uwzględnia na rysunkach ani nie wprowadza szczegółowych 
zapisów dla terenów objętych granicami obszaru Natura 2000 Środkowy 
Dunajec z dopływami PLH120088.  
 

głowacz 
białopłetwy 
Cottus 
microstomus 
(kod:5320), 
brzanka Barbus 
carpathicus (kod: 
5264), pionierska 
roślinność na 
kamieńcach 
górskich potoków 
(kod: 3220), 
Zarośla wrześni 
na kamieńcach i 
żwirowiskach 

Brak 
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górskich potoków 
(Salici–
Myricarietum – 
część z przewagą 
wrześni (kod 
3230), zarośla 
wierzby siwej na 
kamieńcach i 
żwirowiskach 
górskich potoków 
(Salici-
Myricarietum 
część - z 
przewagą wierzby 
(kod: 3240), łęgi 
wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 
(Salicetum albo-
fragilis, 
Populetum albae, 
Alnenion 
glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe 
(kod: 91E0) 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Ochotnica Dolna. 
Uchwała Nr 
XXIV/159/04 Rady 
Gminy Ochotnica 
Dolna z dnia 21 
września 2004 r. 

Urząd Gminy 
Ochotnica Dolna 

Plan nie uwzględnia na rysunkach ani nie wprowadza szczegółowych zapisów 
dla terenów objętych granicami obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z 
dopływami PLH120088.  
Plan zakłada następujące zasady zagospodarowania dla terenów położonych w 
aktualnych granicach obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami 
PLH120088: 
 
I. Tereny obudowy biologicznej rzek i potoków oraz zieleni łęgowej — 
ZNRL:  

głowacz 
białopłetwy 
Cottus 
microstomus 
(kod:5320), 
brzanka Barbus 
carpathicus (kod: 
5264), pionierska 
roślinność na 

Brak 
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1) przeznaczenie podstawowe  
— ekologicznie czynne zespoły zieleni niskiej, łęgowej i wysokiej wraz z 
ciekami wodnymi stanowiące fragmenty całego ekosystemu, 
2) przeznaczenie uzupełniające: 
— urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji lokalnej, urządzenia 
melioracyjne, prace regulacyjne, wykorzystanie rolnicze 
3) warunki zagospodarowania: 
— utrzymanie istniejących kompleksów łąk i pastwisk z zadrzewieniami, 
— ograniczenie nawożenia trwałych użytków zielonych, 
— zalesiania niektórych użytków położonych na stromych zboczach lub w 
dolinkach cieków wodnych, zalesienia użytków nieprzydatnych rolniczo, 
— utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkalnej i gospodarczej z możliwością 
modernizacji i rozbudowy pod warunkiem zachowania rygorów 
architektoniczno-krajobrazowych  
4) Zakaz; jakiekolwiek zabudowy na terenach zalewowych, wycinanie 
krzewów i zadrzewień, odprowadzania ścieków  do wód powierzchniowych i 
podziemnych. 

kamieńcach 
górskich potoków 
(kod: 3220), 
Zarośla wrześni 
na kamieńcach i 
żwirowiskach 
górskich potoków 
(Salici–
Myricarietum – 
część z przewagą 
wrześni (kod 
3230), zarośla 
wierzby siwej na 
kamieńcach i 
żwirowiskach 
górskich potoków 
(Salici-
Myricarietum 
część - z 
przewagą wierzby 
(kod: 3240), łęgi 
wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 
(Salicetum albo-
fragilis, 
Populetum albae, 
Alnenion 
glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe 
(kod: 91E0) 
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Gmina Krościenko nad Dunajcem 
 

Studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Krościenko nad 
Dunajcem. Uchwała 
Nr XX/138/2000 Rady 
Gminy Krościenko nad 
Dunajcem z dnia 28 
lutego 2000 r. Uchwała 
Nr XL/250/2006 Rady 
Gminy Krościenko nad 
Dunajcem z dnia 30 
czerwca 2006 r. 
Uchwała Nr 
XXXVII/270/2010 
Rady Gminy 
Krościenko nad 
Dunajcem z dnia 27 
maja 2010r. 

Urząd Gminy 
Krościenko nad 

Dunajcem 

Studium nie uwzględnia na rysunkach ani nie wprowadza szczegółowych 
zapisów dla terenów objętych granicami obszaru Natura 2000 Środkowy 
Dunajec z dopływami PLH120088. 
 
Studium wyznacza strefę I („Osadnicza Krościenka”), która leży częściowo w 
aktualnych granicach obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami 
PLH120088. W strefie tej obowiązują następujące zasady zagospodarowania: 
I. Na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej o wysokich walorach 
przyrodniczych i krajobrazowych R wymaga się: 
— wykluczenia zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, letniskowej i 
gospodarczej, 
— zakazu lokalizowania obiektów usług i rzemiosła za wyjątkiem terenu 
objętego planem, 
— wspierania dążeń do scaleń gruntów, 
— zachowania istniejących zadrzewień, zakrzewień śródpolnych oraz zieleni 
wzdłuż cieków i dróg, 
— przystosowania i oznakowania dróg śródpolnych dla potrzeb turystyki 
pieszej, konnej, rowerowej i narciarskiej, 
— na obszarze planu miejscowego Piaski dopuszcza się lokalizację obiektów 
usług, rzemiosła i technicznej przystani flisackiej pod warunkiem ścisłego 
przestrzegania przepisów ochrony środowiska i ochrony przyrody, 
zapewnienia wysokiego standardu funkcjonalnego, estetycznego i z 
zachowaniem form i cech tradycyjnego budownictwa. 

głowacz 
białopłetwy 
Cottus 
microstomus 
(kod:5320), 
brzanka Barbus 
carpathicus (kod: 
5264), pionierska 
roślinność na 
kamieńcach 
górskich potoków 
(kod: 3220), łęgi 
wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 
(Salicetum albo-
fragilis, 
Populetum albae, 
Alnenion 
glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe 
(kod: 91E0) 

Brak 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
obszaru Krościenko – 
Łąkcica. Uchwała Nr 
XXVI/156/2005 Rady 
Gminy Krościenko nad 
Dunajcem  z dnia 31 
stycznia 2005r. 

Urząd Gminy 
Krościenko nad 

Dunajcem 

Plan nie uwzględnia na rysunkach ani nie wprowadza szczegółowych zapisów 
dla terenów objętych granicami obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z 
dopływami PLH120088. 
 
Plan zakłada następujące zasady zagospodarowania dla terenów położonych w 
aktualnych granicach obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami 
PLH120088: 
 

głowacz 
białopłetwy 
Cottus 
microstomus 
(kod:5320), 
brzanka Barbus 
carpathicus (kod: 
5264), pionierska 
roślinność na 

Brak 



 
 

DOKUMENTACJA PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  
ŚRODKOWY DUNAJEC Z DOPŁYWAMI 

 

 
122 

 

1 2 3 4 5 
I. Tereny sportu i rekreacji położone w strefach zagrożenia zalewami — 
US3z: 
a) przeznaczenie podstawowe: 
— terenowe urządzenia sportu i rekreacji np. boiska, korty, 
— otwarte tereny trawiaste, 
— zadrzewienia. 
b) przeznaczenie dopuszczalne: 
— drogi dojazdowe, parkingi, ścieżki rowerowe, 
— stałe i tymczasowe urządzenia sanitarne, 
— urządzenia dla organizacji imprez masowych, 
— zaplecze usługowe i gospodarcze, 
— zieleń urządzona i nieurządzona, 
— obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej. 
c) zasady zabudowy i zagospodarowania terenów: 
— obowiązek wyposażenia terenu w tymczasowe bądź stałe urządzenia 
sanitarne, 
— po wybudowaniu wału przeciwpowodziowego dopuszcza się 
zlokalizowanie w obrębie obszaru jednego budynku jednokondygnacyjnego o 
powierzchni użytkowej do 100 m2 jako zaplecza usługowego, sanitarnego i 
gospodarczego, 
— kolorystyka budynku, powinna być zharmonizowana z otoczeniem w 
okresie letnim, 
— zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej (blaszaki, pakamery itp.), 
— warunkiem zabudowy jest wyposażenie obiektów w urządzenia do 
odprowadzania ścieków, 
— zakaz poboru wody do instalacji naśnieżania stoku. 
 
II. Tereny zieleni o funkcjach ekologicznych — ZE. 
a) przeznaczenie podstawowe: 
— ochrona biologiczna cieków i koryta Dunajca, zapewniająca ciągłość 
ekologiczną przestrzeni i ochronę bioróżnorodności, 
— budowa wału przeciwpowodziowego, 
— murawy trawiaste, 
— zadrzewienia i zalesienia, 
— wody. 

kamieńcach 
górskich potoków 
(kod: 3220) 
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b) przeznaczenie dopuszczalne: 
— sady, 
— terenowe urządzenia rekreacji, 
— drogi dojazdowe, ścieżki rowerowe, 
— obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
— obiekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, 
— obiekty małej architektury. 
c) zasady zabudowy i zagospodarowania terenów: 
— zachowanie cieków i utrzymanie naturalnych stosunków wodnych, 
— utrzymanie obudowy biologicznej Dunajca, 
— zakaz poboru wody do instalacji naśnieżania stoku poza punktami 
zlokalizowanymi na brzegu Dunajca, 
— zakaz budowy nowych obiektów kubaturowych, 
— zakaz rozbudowy, modernizacji i przebudowy istniejącej zabudowy, 
— zakaz składowania odpadów oraz zawężania koryta rzeki i cieków poprzez 
sypanie sztucznych nasypów. 
 
III tereny wód powierzchniowych śródlądowych —WS1 -. 
a) przeznaczenie podstawowe: cieki wraz z obudową biologiczną, 
zapewniającą ciągłość ekologicznej przestrzeni i ochronę bioróżnorodności. 
b) przeznaczenie dopuszczalne: 
— urządzenia wodne, 
— obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
— urządzenia rekreacyjne, 
— drogi dojazdowe, 
— przeprawy mostowe, 
— obiekty i urządzenia służące ochronie przeciwpowodziowej. 
c) warunki zagospodarowania terenów: 
— zakaz odprowadzania do cieku nieoczyszczonych ścieków sanitarnych i 
przemysłowych, 
— zakaz składowania odpadów w korycie rzeki, 
— utrzymanie obudowy biologicznej. 
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Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 
Przestrzennego 
obszaru Krościenko – 
Zawodzie Gminy 
Krościenko nad 
Dunajcem , Uchwała 
Nr XXXIX/174/2005 
Rady Gminy 
Krościenko nad 
Dunajcem z dnia 28 
kwietnia 2005 r. 

Urząd Gminy 
Krościenko nad 

Dunajcem 

Plan nie uwzględnia na rysunkach ani nie wprowadza szczegółowych zapisów 
dla terenów objętych granicami obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z 
dopływami PLH120088.  
 
Plan zakłada następujące zasady zagospodarowania dla terenów położonych w 
aktualnych granicach obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami 
PLH120088: 
I. tereny zieleni publicznej — ZP -. 
a) przeznaczenie podstawowe: 
— ochronę biologiczna koryta Dunajca, 
— budowa wałów przeciwpowodziowych, 
— zadrzewienia i zalesienia, 
— wody. 
b) przeznaczenie dopuszczalne: 
— sady, 
— budowa kładki pieszo-rowerowej, 
— drogi dojazdowe, ścieżki rowerowe, 
— obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
— obiekty małej architektury. 
c) zasady zabudowy i zagospodarowania terenów: 
— zakaz budowy nowych obiektów kubaturowych, 
— utrzymanie obudowy biologicznej Dunajca, 
—zakaz składowania odpadów oraz zawężenia koryta rzeki poprzez sypanie 
sztucznych nasypów, 
— zakaz rozbudowy i przebudowy istniejącej zabudowy. 

łęgi wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 
(Salicetum albo-
fragilis, 
Populetum albae, 
Alnenion 
glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe 
(kod: 91E0) 

Brak 

 
Miasto i Gmina Szczawnica 

 
Studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego Miasta 
Szczawnica. Uchwała 
nr 60/XX/99 Rady 
Miejskiej w 

Urząd Miasta 
i Gminy 

w Szczawnicy 

Studium nie uwzględnia na rysunkach ani nie wprowadza szczegółowych 
zapisów dla terenów objętych granicami obszaru Natura 2000 Środkowy 
Dunajec z dopływami PLH120088.  
 
Studium wskazuje strefę, która położona jest w aktualnych granicach obszaru 
Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 (I. Strefę doliny 
Grajcarka i Dunajca, osadniczą). Warunkiem koniecznym jest zachowanie 

głowacz 
białopłetwy 
Cottus 
microstomus 
(kod:5320), 
brzanka Barbus 
carpathicus (kod: 

Brak 
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Szczawnicy z dnia 21 
czerwca 1999 r.  
Uchwała Nr 
XLV/272/2006 Rady 
Miejskiej w 
Szczawnicy z dnia 19 
października 2006r. 

strefy ekologicznej rzek i wykluczone w jej obrębie trwałej zabudowy 
kubaturowej. Możliwa jest w miarę potrzeb lokalizacja obiektów rekreacyjno-
sportowych typu boiska sportowe, pola namiotowe, miejsca biwakowe itp., 
bez trwałej zabudowy. Konieczne jest uzupełnienie obudowy biologicznej 
rzek oraz ochrona istniejących drzewostanów łęgowych. Poza terenami 
solidnie zainwestowanymi, gdzie istniejąca zabudowa dochodzi do samych 
brzegów – na ogół obetonowanych, wskazane jest utrzymanie koryt rzecznych 
w stanie naturalnym. 
 
Studium zakłada następujące zasady zagospodarowania dla terenów 
położonych w aktualnych granicach obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec 
z dopływami PLH120088: 
Z zabudowy należy wyłączyć obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią – 
ustalone w “Studium określającym granice obszarów bezpośredniego 
zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni Dunajca do 
ujścia Popradu" stwierdzającego, że na obszarze objętym zmianą studium 
występują strefy przepływów wezbrań powodziowych. Na rysunku zmiany 
studium wyznaczono zasięg obszarów o prawdopodobieństwie przewyższenia 
1% od potoku Grajcarek. Ponadto strefa ekologiczna rzek i potoków jako 
teren najczęstszych wylewów powodziowych oraz ważnych funkcji 
ekologicznych powinna także zostać wyłączona z zabudowy. 

5264), łęgi 
wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 
(Salicetum albo-
fragilis, 
Populetum albae, 
Alnenion 
glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe 
(kod: 91E0) 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta 
Szczawnica, Uchwała 
Nr XVII/100/04 Rady 
Miasta Szczawnica 
z dnia 26 lipca 2004r.10 

Urząd Miasta 
i Gminy 

w Szczawnicy 

Plan nie uwzględnia na rysunkach ani nie wprowadza szczegółowych zapisów 
dla terenów objętych granicami obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z 
dopływami PLH120088.  
 
Plan zakłada następujące zasady zagospodarowania dla terenów położonych w 
aktualnych granicach obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami 
PLH120088: 
 
I. W położonych poza obszarami zwartej zabudowy terenach wód otwartych 
ze strefą ekologiczną, obejmujące wody powierzchniowe z ich obudową 

głowacz 
białopłetwy 
Cottus 
microstomus 
(kod:5320), 
brzanka Barbus 
carpathicus (kod: 
5264), łęgi 
wierzbowe, 
topolowe, 

Brak 

                                                
10 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica obejmuje tereny bezpośrednio przylegające do granic obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z 
dopływami PLH120088 
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biologiczną obowiązuje utrzymanie koryt rzecznych w stanie naturalnym oraz 
utrzymanie i uzupełnienie zarośli łęgowych o składzie gatunkowym 
dostosowanym do warunków siedliskowych. W celu zapewnienia 
przewietrzania dolin preferować należy gatunki niezbyt wysokie, np. olsza 
szara, wierzba, jawor. Obowiązuje ochrona strefy ekologicznej przed 
zabudową kubaturową. Techniczne umocnienia brzegów i regulacje możliwe 
są w miejscach intensywnej erozji bocznej oraz najczęstszych wylewów 
powodziowych, zagrażających istniejącej zabudowie i drogom. Dopuszczona 
realizacja urządzeń związanych z rekreacją przywodną i wypoczynkiem 
(miejsca biwakowe, ścieżki rowerowe i spacerowe), w oparciu o koncepcje 
programowo – przestrzenne, przy uwzględnieniu zagrożenia powodzią. 
Możliwa jest realizacja ujęć wody dla wodociągów zbiorczych i lokalnych 
oraz realizacja stopni wodnych i niewielkich zbiorników zmniejszających 
zagrożenie powodziowe, dla śnieżenia stoków narciarskich itp. 
 
II. Na terenie istniejącej, adaptowanej przystani flisackiej położonej przy 
ujściu potoku Grajcarek do rzeki Dunajec wraz z istniejącą na nim zabudową 
(jednostka „B”UT3) dopuszcza się remonty, modernizacje i ewentualnie 
rozbudowę istniejącego budynku w zakresie niezbędnym dla jego 
prawidłowego funkcjonowania, pod warunkiem utrzymania istniejącego 
gabarytu jako budynku parterowego z poddaszem użytkowym, o architekturze 
oraz detalu nawiązujących ściśle do tradycji architektury pienińskiej. 
Obowiązuje zagospodarowanie niezabudowanej i nieutwardzonej dla potrzeb 
przystani części przynależnego terenu urządzoną zielenią towarzyszącą 
gatunków rodzimego pochodzenia. Z uwagi na położenie terenu w otulinie 
Pienińskiego Parku Narodowego obowiązują podane dla niej następujące 
ustalenia: należy przez to rozumieć ustaloną Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 14 maja 1996 roku w sprawie Pienińskiego Parku 
Narodowego (Dz. U. z 1996 r. Nr 64 poz. 307) – otulinę Pienińskiego Parku 
Narodowego w obrębie której obowiązują przepisy szczególne w/w 
rozporządzenia oraz zasady zagospodarowania określone w projekcie planu 
ochrony parku sporządzonego na lata 2001-2020, w tym obowiązek 
kablowania projektowanych linii energetycznych i teletechnicznych. 

olszowe i 
jesionowe 
(Salicetum albo-
fragilis, 
Populetum albae, 
Alnenion 
glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe 
(kod: 91E0) 
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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 8 

L.p. Przedmiot ochrony Ocena 
ogólna Powierzchnia Liczba 

stanowisk 
Rozmieszczenie 

w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych uzupełniających/ 
Uzasadnienie do wyłączenia z prac 

terenowych 
Siedliska przyrodnicze 

S1 
3220 Pionierska 

roślinność na kamieńcach 
górskich potoków 

A 97,39 ha 229 płatów Załącznik 3  
(rys. 1) Wysoki 

Na potrzeby projektu PZO przeprowadzono 
szczegółową inwentaryzację terenową 

siedliska przyrodniczego 3220 Pionierska 
roślinność na kamieńcach górskich potoków w 

aktualnych granicach obszaru (05-08.2014) 

S2 

3230 Zarośla wrześni na 
kamieńcach i 

żwirowiskach górskich 
potoków (Salici-

Myricarietum część – 
z przewagą wrześni) 

A 4,58 ha 54 płaty Załącznik 3  
(rys. 1) Wysoki 

Na potrzeby projektu PZO przeprowadzono 
szczegółową inwentaryzację terenową 

siedliska przyrodniczego 3230 Zarośla wrześni 
na kamieńcach i żwirowiskach górskich 
potoków (Salici-Myricarietum część – z 

przewagą wrześni) w aktualnych granicach 
obszaru (05-08.2014) 

S3 

3240 Zarośla wierzbowe 
na kamieńcach i 

żwirowiskach górskich 
potoków (Salici-

Myricarietum część – 
z przewagą wierzb) 

A 78,74 ha 181 płatów Załącznik 3  
(rys. 1) Wysoki 

Na potrzeby projektu PZO przeprowadzono 
szczegółową inwentaryzację terenową 
siedliska przyrodniczego 3230 Zarośla 

wierzbowe na kamieńcach i żwirowiskach 
górskich potoków (Salici-Myricarietum część 
– z przewagą wierzb) w aktualnych granicach 

obszaru (05-08.2014) 

S5 

91E0 Łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 
albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 
glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe) 

B 28,20 ha 48 płatów Załącznik 3  
(rys. 1) Wysoki 

Na potrzeby projektu PZO przeprowadzono 
szczegółową inwentaryzację terenową 
siedliska przyrodniczego 91E0 Łęgi 

wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 
(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 
w aktualnych granicach obszaru (05-08.2014) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

L.p. Przedmiot ochrony Ocena 
ogólna Powierzchnia Liczba 

stanowisk 
Rozmieszczenie 

w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych uzupełniających/ 
Uzasadnienie do wyłączenia z prac 

terenowych 
Gatunki zwierząt 

Z1 5264 Brzanka Barbus 
carpathicus B — 8 Załącznik 3 

(rys. 2) Wysoki 

Na potrzeby projektu PZO przeprowadzono 
badania ichtiologiczne metrodą elektropołowu  
Wyznaczono 8 stanowisk badawczych po 2 na 

każdej z rzek objętych granicami obszaru 
Natura 2000 (08-09.2014). Gatunek został 
odłowiony na wszystkich 8 stanowiskach. 

Z2 
5320 Głowacz 

białopłetwy Cottus 
microstomus 

C — 3 Załącznik 3  
(rys. 2) Wysoki 

Na potrzeby projektu PZO przeprowadzono 
badania ichtiologiczne metrodą elektropołowu  
Wyznaczono 8 stanowisk badawczych po 2 na 

każdej z rzek objętych granicami obszaru 
Natura 2000 (08-09.2014). Gatunek został 

odłowiony na 3 stanowiskach (2 stanowiska na 
Dunajcu i 1 stanowisko na Kamienicy) 
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2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 

2.6.1.1. Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków (kod: 3220) 
 
Definicja i ogólny opis siedliska przyrodniczego w Polsce 

Definicja siedliska przyrodniczego  wg „Interpretation manual… (2013)” 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}11, [Dryas octopetala]12,  
{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 
— 3220–2 Zarośla wrześni pobrzeżnej” 

                                                
11 W klamrze „ {…} taksony nie występujące w Polsce 
12 W nawiasie […]  taksony występujące w Polsce  w innych układach (ekosystemach, fitocenozach) 
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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 3220 w Polsce wynoszą około 1000 ha (Report…). Siedlisko przyrodnicze występuje w 27 obszarach 
Natura 2000 w Polsce (GDOŚ… 2013). 

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, w tym dwa stanowiska: „Kamienica 
Gorczańska” i „Ochotnica” zostały założone na dopływach Dunajca objętych granicami obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami 
PLH120088 (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; w tym 
na obydwu stanowiskach założonych w przedmiotowym obszarze Natura 2000). 

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

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

uznano, że siedlisko przyrodnicze 3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków, podobnie jak pozostałe przedmioty ochrony 
w  obszarze Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088, posiada rangę I (najwyższą). 
 
Stan zachowania w obszarze 

Siedlisko przyrodnicze jest reprezentowane w obszarze Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 przez obydwa 
występujące w Polsce podtypy (3220–1 Kamieńce górskich potoków z trzcinnikiem szuwarowym i kostrzewą czerwoną; 3220–2 Zarośla wrześni 
pobrzeżnej), przy czym podtypu 3220-2 nie stwierdzono nad Słomką. 

Siedlisko przyrodnicze rozwija się wzdłuż koryt wszystkich rzek objętych granicami obszaru Natura 2000. Pod względem zajmowanej 
przez siedlisko przyrodnicze powierzchni, korzystnego stanu ochrony, a także występowaniem w kompleksie z innymi siedliskami przyrodniczymi 
nadrzecznymi (3220, 3230, 3240, 91E0) wyróżniają się: 
— odcinek rzeki Kamienicy od km 2+000 do km 5+000, 
— odcinek rzeki Ochotnicy od km 3+000 do km 9+000. 
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Bardzo duże zasoby siedliska przyrodniczego stwierdzono ponadto:  
— na odcinkach Dunajca poniżej ujścia Popradu od km 102+000 do km 104+000, od km 106+000 do km 108+360, od km 111+000 do km 
112+000 i od km 113+000 do km 113+880; 
— na odcinkach Dunajca powyżej ujścia Popradu od km 112+600 do km 119+000, od km 121+000 do km 123+000, od km 126+000 do km 
127+000, od km 130+000 do km 131+000, od km 139+000 do km 140+000 i od km 148+000 do km 149+000; 
— od km 0+000 do km 2+000 i od km 5+000 do km 6+000 rzeki Kamienicy; 
— od km 3+000 do km 9+000 rzeki Słomki. 

Stan zachowania siedliska przyrodniczego w obszarze jest zasadniczo dobry. Jedynie wskaźniki „obce gatunki inwazyjne” i „obecność 
kompleksu siedlisk nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 91E0” charakteryzują się na dużej ilości stanowisk  obniżonymi ocenami. 
 
Zagrożenia 

Podstawowe zagrożenia dla siedliska przyrodniczego to: brak napływu materiału skalnego, nieodpowiedni poziom wody, zahamowany 
dopływ światła (Perzanowska, Mróz 2004a). 

 

2.6.1.2. Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici–Myricarietum – część z przewagą wrześni; kod 3230) 
 
Definicja i ogólny opis siedliska przyrodniczego w Polsce 

Perzanowska i Mróz (2004b) przedstawiają następujące ogólne informacje o siedlisku przyrodniczym 3230, zgodne z definicją w 
Interpretation manual… (2013): „Zbiorowiska niskich, pionierskich zarośli, wkraczających na siedliska zajęte dotychczas przez roślinność zielną 
(…) porastającą kamieńce. Rozwijają się na żwirowym podłożu bogatym w drobne osady (namuły), nad górskimi potokami charakteryzującymi się 
wysokimi stanami wód w okresie letnim. Żwirowiska i kamieńce górskich rzek i potoków, o w miarę wyrównanych i ustalonych stosunkach wodnych 
i składzie mechanicznym podłoża, w strefie wysokich, letnich zalewów wody. Porośnięte są luźnymi zaroślami wrześniowo-wierzbowymi, z udziałem 
licznych gatunków zielnych”.  

Według Interpretation manual… (2013)  typowymi gatunkami roślin dla siedliska 3230 są: Myricaria germanica, Salix elaeagnos, Salix 
purpurea ssp. gracilis, Salix daphnoides i Salix nigricans. 
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Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 w Polsce 
Zasoby siedliska przyrodniczego 3230 w Polsce wynoszą około 100 ha (Report…). Siedlisko przyrodnicze występuje w 8 obszarach Natura 

2000 w Polsce (GDOŚ… 2013). 
Siedlisko przyrodnicze było monitorowane na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska w roku 2009. Wyznaczono 15 stanowisk 

monitoringowych w 6 obszarach Natura 2000, w tym 3 stanowiska: „Kamienica”, „Zabrzeż” i „Ochotnica” zostały założone na dopływach Dunajca 
objętych granicami obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088, odpowiednio 2 pierwsze na Kamienicy, ostatnie na 
Ochotnicy (Perzanowska 2012). 

Ogólna ocena stanu zachowania siedliska przyrodniczego 3220 na stanowiskach badawcyzch przedstawia się następująco: na 6 
stanowiskach stan zachowania był właściwy (FV), na  6 stanowiskach stan zachowania był niezadowalający (U1), a na 3 stanowiskach stan 
zachowania był zły (U2). Siedlisko przyrodnicze na  stanowiskach położonych w przedmiotowym obszarze Natura 2000 uzyskało dwie oceny 
niezadowalające (U1) i 1 ocenę złą (U2). 

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

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

uznano, że siedlisko przyrodnicze 3230 zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum — część 
z przewagą wrześni), podobnie jak pozostałe przedmioty ochrony w  obszarze Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088, posiada 
rangę I (najwyższą). 
 
Stan zachowania w obszarze 

Siedlisko przyrodnicze rozwija się jedynie wzdłuż koryt Kamienicy i Ochotnicy. Pod względem zajmowanej powierzchni wyróżnia się 
odcinek rzeki Kamienicy od km 2+000 do km 5+000 i odcinek rzeki Ochotnicy od km 3+000 do km 9+000. Stan zachowania siedliska 
przyrodniczego w obszarze jest bardzo dobry. Jedynie wskaźnik „szerokość kamieńców” charakteryzuję się na sporej ilości stanowisk obniżonymi 
ocenami. 
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Zagrożenia 
Podstawowe zagrożenia dla siedliska przyrodniczego w skali kraju to Brak regularnych wezbrań wody, zahamowany dopływ światła 

(Perzanowska, Mróz 2004b). 
 

2.6.1.3. Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby; kod: 
3240) 
 
Definicja i ogólny opis siedliska przyrodniczego w Polsce 

Definicja siedliska przyrodniczego wg Interpretation manual… (2013) , 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) definiują siedlisko przyrodnicze 3240w 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. 
 
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 w Polsce 

Zasoby siedliska przyrodniczego 3240 w Polsce wynoszą około 480 ha (Report…). Siedlisko przyrodnicze występuje zaledwie w 27 
obszarach Natura 2000 w Polsce (GDOŚ… 2013). 

Siedlisko przyrodnicze było monitorowane na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska w roku 2010. Wyznaczono 19 stanowisk 
monitoringowych, z czego 14 stanowisk znajdowało się w 9 obszarach Natura 2000 (Perzanowska 2012), w tym 2 („:Kamienica Gorczańska”, 
„Ochotnica”) w granicach obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088. 

Ogólna ocena stanu zachowania siedliska przyrodniczego 3240 w obszarach Natura 2000 przedstawia się następująco: w 4 obszarach stan 
zachowania był właściwy (FV), w 1 obszarze stan zachowania był niezadowalający (U1), a w 4 obszarach stan zachowania był zły (U2). 

 
 
 



 
 

DOKUMENTACJA PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  
ŚRODKOWY DUNAJEC Z DOPŁYWAMI 

 

 
134 

 

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

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

uznano, że siedlisko przyrodnicze 3240 zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część – 
z przewagą wierzby), podobnie jak pozostałe przedmioty ochrony w  obszarze Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 posiada 
rangę I (najwyższą). 
 
Stan zachowania w obszarze 

Siedlisko przyrodnicze rozwija się wzdłuż koryt wszystkich rzek objętych granicami obszaru Natura 2000, przy czym nie notowano jego 
obecności nad dolnym odcinkiem Dunajca, poniżej km 113+000 (poniżej stopnia wodnego w Świniarsku; zarośla nadrzeczne są w niższych 
położeniach reprezentowane przez zespół wilkin nadrzecznych Salicetum triandro-viminalis, który nie reprezentuje żadnego z siedlisk 
przyrodniczych stanowiących przedmioty ochrony obszaru). Pod względem zajmowanej przez siedlisko przyrodnicze powierzchni, korzystnego 
stanu ochrony, a także występowaniem w kompleksie z innymi siedliskami przyrodniczymi nadrzecznymi (3220, 3230, 3240, 91E0) wyróżniają 
się: 
— odcinek rzeki Kamienicy od km 2+000 do km 5+000, 
— odcinek rzeki Ochotnicy od km 3+000 do km 9+000. 

Stan zachowania siedliska przyrodniczego w obszarze nie jest dobry. Wskaźniki „wysokość krzewów”oraz „udział gatunków drzewiastych” 
charakteryzują się zwykle niskimi ocenami. 
 
Zagrożenia 

Najważniejsze zagrożenia dla siedliska przyrodniczego to brak corocznych wysokich stanów wody, zahamowany dopływ światła 
(Perzanowska, Mróz 2004). 
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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… (2013) ” 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 Pruno-
Fraxinetum ze związku Alno-Ulmion i podzwiązku Alnenion glutinoso-incanae. W ekologii tych lasów podstawową rolę wydają się odgrywać 
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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-viminalis13; 
— *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”. 
 
Charakterystyka siedliska przyrodniczego w obszarze 

Siedlisko przyrodnicze jest w przedmiotowym obszarze reprezentowane przez podtyp 91E0-6 — nadrzeczna olszyna górska Alnetum 
incanae. Częśc płatów charakteryzuje się obecnością, a lokalnie znacznym udziałem wierzb białej Salix alba i kruchej S. fragilis oraz topoli czarnej 
Populus nigra w drzewostanie (zwłaszcza w niższych położeniach nad Dunajcem), co wskazuje na nawiązania do podtypu 91E0-1 — łęg 
wierzbowy Salicetum albo-fragilis. Jednak runo ww. postaci łegów jest bogate w gatunki charakterystyczne dla mezofilnych lasów liściastych 
(Fagetalia sylvaticae), typowe dla nadrzecznej olszyny górskiej. 
 
 

                                                
13 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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Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 w Polsce 
Zasoby siedliska przyrodniczego 91E0 w obszarach Natura 2000 w Polsce wynoszą około 100 500 ha (siedlisko występuje w 476 

obszarach). 
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). 
 
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 . 
 
Stan zachowania w obszarze 

Siedlisko przyrodnicze jest reprezentowane w obszarze Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 przez dwa podtypy: 
— 91E0-1 — łęg wierzbowy Salicetum albae (płaty w rejonie ujścia Popradu do Dunajca), 
— 91E0-6 — nadrzeczna olszyna górska Alnetum incanae (pozostałe lokalizacje). 
Siedlisko przyrodnicze 91E0 występuje w obszarze wzdłuż wszystkich rzek, jednak tylko lokalnie, w postaci niewielkich płatów, często 

przeciętych granicą obszaru.  
Stan zachowania siedliska przyrodniczego w obszarze nie jest dobry. Liczne wskaźniki stanu zachowania siedliska miały zazwyczaj niskie 

oceny („inwazyjne gatunki obce w podszycie i w runie” — głównie w przypadku podtypu łęg wierzbowy Salicetum albae, „martwe drewno”,  
„martwe drewno wielkowymiarowe” i „wiek drzewostanu”— co wynika z krótkowieczności i niewielkich wymiarów pni dominującej 
w drzewostanie olszy szarej, „reżim wodny” — część płatów zajmuje brzegi położone ponad mocno obniżonymi wskutek erozji dennej korytami, 
„inne zniekształcenia” — w większości płatów odnotowno obecnośc dzikich wysypisk smieci, lub odpadów pochodzących z gospodarstw 
domowych naniesionych przez wezbrane wody). 
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Zagrożenia 
Wg Borysiak i Pawlaczyka (2004): „Najistotniejszym zagrożeniem [dla siedliska przyrodniczego w dominującym w obszarze podtypie 

91E0-6] są prace hydrotechniczne modyfikujące naturalny bieg i przepływ rzek, np. budowa zbiorników zaporowych (skutki dotyczą zarówno 
odcinka przed, jak i poniżej zapory), zmiana kształtu koryta, techniczna obudowa brzegów itp. Dużym zagrożeniem są postępujące, zarówno na 
niżu, jak i w górach, procesy ekspansji roślin obcych geograficznie, czyli antropofitów. W wyniku osiedlenia się zwłaszcza tzw. gatunków 
inwazyjnych w łęgach nadrzecznych, dochodzi do zubożenia ich runa w składniki rodzime, a niekiedy nawet zmiany kierunku rozwoju roślinności. 
Rezultatem jest powstawanie względnie trwałych kombinacji gatunków zdominowanych przez antropofity, nazywanych zbiorowiskami 
ksenospontanicznymi. Zjawisko to, określane mianem neofityzmu, choć przebiega spontanicznie, jest konsekwencją działalności człowieka, który 
celowo lub nieumyślnie sprowadził obcych przybyszów na dany teren. Ze względu na ogromne trudności, a najczęściej całkowicie nieskuteczne 
próby powstrzymania inwazji biologicznych, powinno się położyć szczególny nacisk na zapobieganie im przez ograniczenie uprawy w dolinach 
rzek potencjalnie ekspansywnych gatunków obcych. Nieco mniejsze znaczenie dla zachowania zasobów tych lasów ma, jak się wydaje, bezpośrednia 
eksploatacja roślinności w celach gospodarczych (rolnictwo i leśnictwo). Użytki zielone powstałe po wycięciu płatów olszyny, zwykle tych 
usytuowanych dalej od koryta, obejmują bogate florystycznie, wilgotne łąki i pastwiska. Zbiorowiska te zwiększają różnorodność biologiczną 
obszarów. W przypadku zaniechania ich użytkowania stosunkowo szybko zarastają i z czasem odtwarza się las olszowy”.  
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2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące w obszarze 
 
W obszarze Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 brak jest gatunków roślin z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, 

będących przedmiotami ochrony. 
 

2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące w obszarze 

2.6.3.1. 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. Słynie 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. 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 

Gatunek występuje w 94 obszarach Natura 2000, ale dla większości z nich dane o wielkości populacji mają charakter szacunkowy i są 
nieporównywalne, często o charakterze historycznym.  

Głowacz białopłetwy był monitorowany na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 2009-2010 (Kotusz, Sobieszczyk 
2012). Gatunek został stwierdzony na 10 stanowiskach monitoringowych w obszarze biogeograficznym alpejskim (ALP) oraz 43 stanowiskach w 
obszarze biogeograficznym kontynentalnym (CON).  
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Ogólna ocena stanu zachowania gatunku przedstawia się następująco:  
— w obszarze biogeograficznym alpejskim (ALP) na 2 stanowiskach ocena ogólna stanu zachowania była właściwa (FV; przy 

uwzględnieniu wskaźnika EFI+ również na 2 stanowiskach), na 5 stanowiskach ocena ogólna stanu zachowania była niezadowalająca (U1; przy 
uwzględnieniu wskaźnika EFI+ również na 5 stanowiskach), a na 3 stanowiskach ocena ogólna stanu zachowania była zła (U2; przy uwzględnieniu 
wskaźnika EFI+ na 3 stanowiskach); 

— w obszarze biogeograficznym kontynentalnym (CON) na 11 stanowiskach ocena ogólna stanu zachowania była właściwa (FV przy 
uwzględnieniu wskaźnika EFI+ na 14 stanowiskach), na 15 stanowiskach ocena ogólna stanu zachowania była niezadowalająca (U1; przy 
uwzględnieniu wskaźnika EFI+ na 21 stanowiskach), na 15 stanowiskach ocena ogólna stanu zachowania była zła (U2; przy uwzględnieniu 
wskaźnika EFI+ na 8 stanowiskach), a na 2 stanowiskach ocena ogólna stanu zachowania była nieznana (XX; przy uwzględnieniu wskaźnika EFI+ 
na żadnym ze stanowisk), 

Głowacz białopłetwy nie był monitorowany w obszarze Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088. 
 
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 (5320) podobnie, jak inne przedmioty ochrony, posiada rangę najwyższą (I).  
 
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze  

Głowacz białopłetwy został stwierdzony na  3 spośród wyznaczonych 8 stanowisk badawczych ichtiofauny. Łącznie odłowiono 72 osobniki 
głowacza białopłetwego spośród 1359 ryb pozyskanych w trakcie badań terenowych sporządzonych na potrzebę ekspertyzy (Tatoj, Nowak 2014).  

Stan zachowania siedlisk gatunku w obszarze nie jest doskonały (gatunek występuje w Dunajcu i w dolnym biegu Kamienicy; nie wszystkie 
stanowiska, na których zidentyfikowano gatunek charakteryzują się odpowiednim zróżnicowaniem mikrosiedliskowym).  

 
Zagrożenia 

Główne zagrożenia dla gatunku to zanieczyszczenia, regulacje oraz brak drożności cieków (z racji słabych zdolności lokomotorycznych; 
Witkowski 2004). 
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2.6.3.2. Brzanka Barbus carpathicus (kod:5264) 
 
Ogólna charakterystyka gatunku 

Brzanka jest rybą średnich rozmiarów, a największe okazy rzadko osiągają 30 cm długości. Ciało brzanki jest wydłużone, wrzecionowate. 
Grzbiet jest brunatny a boki złotawe. Powyżej linii bocznej, na głowie oraz płetwach grzbietowej i ogonowej występują brunatne plamki. Płetwy 
brzuszne, odbytowa i dolny płat ogonowej są żółtopomarańczowe. Brzanka posiada dwie pary wąsików. Krótsze znajdują się na wardze górnej 
przy końcu pyska, druga para znajduje się w kącikach ust. Najwyraźniejszą cechą umożliwiającą odróżnienie brzanki od bardzo podobnej do niej 
brzany jest pierwszy twardy promień płetwy grzbietowej, który u brzanki jest pozbawiony ząbków. Tarło brzanki odbywa się w okresie od maja 
do czerwca w płytkiej wodzie na podłożu kamienisto - żwirowym. Pokarm brzanki stanowi fauna denna, głównie larwy muchówek, chruścików i 
jętek. Brzanka zasiedla górne biegi rzek o dużym spadku. Występuje głównie w podgórskich rzekach i potokach średniej wielkości, czasem 
dochodząc do górskiej strefy potoków. Jeszcze dość licznie występuje w karpackich dopływach górnej Wisły. 

Gatunek znany w literaturze krajowej także jako Barbus peloponessius albo B. meridionalis.  
 

Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ 
Gatunek występuje zaledwie w 31 obszarach Natura 2000, ale dla większości z nich dane o wielkości populacji mają charakter szacunkowy 

i są nieporównywalne, często o charakterze historycznym.  
Brzanka była monitorowana na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 2009-2010 (Amirowicz 2012). Gatunek został 

stwierdzony na 23 stanowiskach monitoringowych w obszarze biogeograficznym alpejskim (ALP) oraz na 30 stanowiskach w obszarze 
biogeograficznym kontynentalnym (CON).  

Ogólna ocena stanu zachowania gatunku przedstawia się następująco:  
— w obszarze biogeograficznym alpejskim (ALP) na 2 stanowiskach ocena ogólna stanu zachowania była właściwa (FV; przy 

uwzględnieniu wskaźnika EFI+ na 3 stanowiskach), na 16 stanowiskach ocena ogólna stanu zachowania była niezadowalająca (U1), a na 5 
stanowiskach ocena ogólna stanu zachowania była zła (U2; przy uwzględnieniu wskaźnika EFI+ na 4 stanowiskach); 

— w obszarze biogeograficznym kontynentalnym (CON) na 2 stanowiskach ocena ogólna stanu zachowania była właściwa (FV), na 7 
stanowiskach ocena ogólna stanu zachowania była niezadowalająca (U1; przy uwzględnieniu wskaźnika EFI+ na 10 stanowiskach), a na 21 
stanowiskach ocena ogólna stanu zachowania była zła (U2; przy uwzględnieniu wskaźnika EFI+ na 18 stanowiskach). 

Brzanka nie była monitorowana w obszarze Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088. 
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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) podobnie, jak inne przedmioty ochrony posiada rangę najwyższą (I).  
 
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze  

Brzanka została stwierdzona na wszystkich 8 badanych stanowiskach. Łącznie odłowiono 222 osobników brzanki spośród 1359 ryb 
pozyskanych w trakcie badań terenowych sporządzonych na potrzebę ekspertyzy (Tatoj, Nowak 2014).  

Stan zachowania siedlisk gatunku w obszarze jest dobry (na poszczególnych stanowiskach populacja gatunku wykazywała zróżnicowane 
liczebności, relatywnie największy udział brzanki notowano na stanowiskach wyznaczonych na rzekach charakteryzujących się istnieniem 
zabudowy poprzecznej — na Słomce i Ochotnicy).  

 
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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Moduł B 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych planem  
3.1. Siedliska przyrodnicze 
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3.1.1. Ocena poszczególnych płatów siedlisk przyrodniczych 

3.1.1.1. Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków (kod: 3220) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Siedlisko 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

St
an

ow
is

ko
 

Parametr stanu Wskaźnik 

O
ce

na
 st

an
u 

oc
hr

on
y 

na
 p

od
st

aw
ie

 
do

st
ęp

ny
ch

 d
an

yc
h 

wg
 

sk
al

i F
V,

 U
I, 

U
2,

 X
X 

O
ce

na
 st

an
u 

 o
ch

ro
ny

 
po

 w
er

yf
ik

ac
ji 

 w
g 

sk
al

i F
V,

 U
I, 

U
2,

 X
X 

O
ce

na
 st

an
u 

oc
hr

on
y 

st
an

ow
isk

a 
wg

 sk
al

i 
FV

,U
1,

 U
2,

 X
X 

Uwagi 

Pionierska 
roślinność na 
kamieńcach 

górskich potoków 

3220 

(o
dc

in
ek

 rz
ek

i D
un

aj
ec

 
od

 k
m

 1
02

+0
00

 d
o 

10
3+

00
0)

14
 

Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne15 b.d. XX 

W momencie prowadzenia obserwacji poszczególne 
gatunki roślin zielnych  na kamieńcach 

nierozpoznawalne  wskutek niedawnego wezbrania 

Szerokość kamieńców b.d. FV 
23,3  m. Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, 

czyli 7,5 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 
1,0 km) 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną b.d. FV Około 10% 

                                                
14 Stanowiska: 3220_W51 {5E07}, 3220_W52 {F5DA }, 3220_W53 {808E} 
15 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 
Wysokość warstwy 

zielnej b.d. FV Około 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. XX 

W momencie prowadzenia obserwacji poszczególne 
gatunki roślin zielnych  na kamieńcach 

nierozpoznawalne  wskutek niedawnego wezbrania 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. XX 

W momencie prowadzenia obserwacji poszczególne 
gatunki roślin zielnych  na kamieńcach 

nierozpoznawalne  wskutek niedawnego wezbrania 
Gatunki krzewów b.d. U1 Salix sp. 

Zwarcie krzewów na 
transekcie [K] b.d. FV Młode, pojedyncze osobniki 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

1,5-2 m wys.) 
b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U2 1 typ (3220) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 

Pionierska 
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kamieńcach 

górskich potoków 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. XX 

W momencie prowadzenia obserwacji poszczególne 
gatunki roślin zielnych  na kamieńcach 

nierozpoznawalne  wskutek niedawnego wezbrania 

Szerokość kamieńców b.d. FV 
21,2  m. Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, 

czyli 7,5 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 
1,0 km) 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną b.d. FV Około 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Około 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. XX 

W momencie prowadzenia obserwacji poszczególne 
gatunki roślin zielnych  na kamieńcach 

nierozpoznawalne  wskutek niedawnego wezbrania 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. XX 

W momencie prowadzenia obserwacji poszczególne 
gatunki roślin zielnych  na kamieńcach 

nierozpoznawalne  wskutek niedawnego wezbrania 



 
 

DOKUMENTACJA PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  
ŚRODKOWY DUNAJEC Z DOPŁYWAMI 

 

 
146 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Gatunki krzewów b.d. U1 Salix sp. 

Zwarcie krzewów na 
transekcie [K] b.d. FV Młode, pojedyncze osobniki 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

1,5-2 m wys.) 
b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U2 1 typ (3220) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 

Pionierska 
roślinność na 
kamieńcach 

górskich potoków 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. XX 

W momencie prowadzenia obserwacji poszczególne 
gatunki roślin zielnych  na kamieńcach 

nierozpoznawalne  wskutek niedawnego wezbrania 

Szerokość kamieńców b.d. FV 
10,9 m. Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, 

czyli 7,5 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 
1,0 km) 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną b.d. FV Około 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Około 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. XX 

W momencie prowadzenia obserwacji poszczególne 
gatunki roślin zielnych  na kamieńcach 

nierozpoznawalne  wskutek niedawnego wezbrania 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. XX 

W momencie prowadzenia obserwacji poszczególne 
gatunki roślin zielnych  na kamieńcach 

nierozpoznawalne  wskutek niedawnego wezbrania 
Gatunki krzewów b.d. U1 Salix sp. 

Zwarcie krzewów na 
transekcie [K] b.d. FV Młode, pojedyncze osobniki 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

1,5-2 m wys.) 
b.d. FV Brak 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U2 1 typ (3220) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 

Pionierska 
roślinność na 
kamieńcach 

górskich potoków 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U1 

14 gatunków: Calamagrostis pseudophragmites, Salix 
eleagnos, Festuca rubra subsp. vulgaris, Reseda lutea, 
Chaenorhinum minus, Silene vulgaris subsp. prostrata, 

Tussilago farfara, Euphorbia serrulata, Euphorbia 
cyparissias, Barbarea vulgaris, Echium vulgare, 
Verbascum densiflorum, Arenaria serpyllifolia, 

Sanguisorba minor 

Szerokość kamieńców b.d. FV 
12,9 m. Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, 

czyli 7,5 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 
1,0 km) 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną b.d. FV Około 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Około 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. FV Impatiens glandulifera (pjd.) 

Gatunki krzewów b.d. FV Salix eleagnos, S. fragilis, S. alba, S. viminalis, S. 
purpurea, Alnus incana 

Zwarcie krzewów na 
transekcie [K] b.d. FV Młode, pojedyncze osobniki 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

1,5-2 m wys.) 
b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U2 1 typ (3220) 
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Perspektywy 

ochrony — b.d. FV Korzystne 

Pionierska 
roślinność na 
kamieńcach 

górskich potoków 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U1 

14 gatunków: Calamagrostis pseudophragmites, Salix 
eleagnos, Festuca rubra subsp. vulgaris, Reseda lutea, 
Chaenorhinum minus, Silene vulgaris subsp. prostrata, 

Tussilago farfara, Euphorbia serrulata, Euphorbia 
cyparissias, Barbarea vulgaris, Echium vulgare, 
Verbascum densiflorum, Arenaria serpyllifolia, 

Sanguisorba minor 

Szerokość kamieńców b.d. FV 
11,0 m. Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, 

czyli 7,5 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 
1,0 km) 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną b.d. FV Około 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Około 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] 
 

b.d. FV Impatiens glandulifera (pjd.) 

Gatunki krzewów b.d. FV Salix eleagnos, S. fragilis, S. alba, S. viminalis, S. 
purpurea, Alnus incana 

Zwarcie krzewów na 
transekcie [K] b.d. FV Młode, pojedyncze osobniki 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

1,5-2 m wys.) 
b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U2 1 typ (3220) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Pionierska 
roślinność na 
kamieńcach 

górskich potoków 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Na przedmiotowym odcinku bardzo duża. Zależna od 
naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. FV 

18 gatunków: Calamagrostis pseudophragmites, 
Chamaenerion palustre, Salix eleagnos, Festuca rubra 

subsp. vulgaris, Reseda lutea, Leontodon hispidus, 
Linaria vulgaris, Chaenorhinum minus, Silene vulgaris 

subsp. prostrata, Tussilago farfara, Euphorbia 
serrulata, Euphorbia cyparissias, Barbarea vulgaris, 

Barbarea stricta, Echium vulgare, Verbascum 
densiflorum, Arenaria serpyllifolia, Sanguisorba minor 

Szerokość kamieńców b.d. FV 
39,5 m. Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, 

czyli 7,5 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 
0,36 km) 

 
Pokrycie kamieńców 

przez roślinność zielną 
 

b.d. FV Około 10% 

 
Wysokość warstwy 

zielnej 
 

b.d. FV Około 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. FV Impatiens glandulifera (pjd.) 

Gatunki krzewów b.d. FV Salix eleagnos, S. fragilis, S. alba, S. viminalis, S. 
purpurea, Alnus incana 

Zwarcie krzewów na 
transekcie [K] b.d. FV Młode, pojedyncze osobniki 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

1,5-2 m wys.) 
b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U2 1 typ (3220) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Bardzo korzystne 
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Pionierska 
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górskich potoków 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Na przedmiotowym odcinku bardzo duża. Zależna od 
naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. FV 

18 gatunków: Calamagrostis pseudophragmites, 
Chamaenerion palustre, Myricaria germanica, Salix 

eleagnos, Festuca rubra subsp. vulgaris, Reseda lutea, 
Leontodon hispidusChaenorhinum minus, Silene 

vulgaris subsp. prostrata, Tussilago farfara, Euphorbia 
serrulata, Euphorbia cyparissias, Barbarea vulgaris, 

Barbarea stricta, Echium vulgare, Verbascum 
densiflorum, Arenaria serpyllifolia, Sanguisorba minor 

Szerokość kamieńców b.d. FV 
22,6 m. Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, 

czyli 7,5 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 
1 km) 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną b.d. FV Około 10% 

 
Wysokość warstwy 

zielnej 
 

b.d. FV Około 25 cm 

 
Gatunki ekspansywnych 

roślin zielnych [K] 
 

b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

Gatunki krzewów b.d. FV Salix eleagnos, S. fragilis, S. alba, S. viminalis, S. 
purpurea, Myricaria germanica, Alnus incana 

Zwarcie krzewów na 
transekcie [K] b.d. FV Młode, pojedyncze osobniki 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

1,5-2 m wys.) 
b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U2 1 typy (tylko 3220) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Bardzo korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Na przedmiotowym odcinku bardzo duża. Zależna od 
naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. FV 

19 gatunków: Calamagrostis pseudophragmites, 
Chamaenerion palustre, Myricaria germanica, Salix 

eleagnos, Festuca rubra subsp. vulgaris, Reseda lutea, 
Leontodon hispidus, Linaria vulgaris, Chaenorhinum 

minus, Silene vulgaris subsp. prostrata, Tussilago 
farfara, Euphorbia serrulata, Euphorbia cyparissias, 
Barbarea vulgaris, Barbarea stricta, Echium vulgare, 

Verbascum densiflorum, Arenaria serpyllifolia, 
Sanguisorba minor 

Szerokość kamieńców b.d. FV 
40,2 m. Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, 

czyli 7,5 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 
0,88 km) 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną b.d. FV Około 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Około 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

Gatunki krzewów b.d. FV Salix eleagnos, S. fragilis, S. alba, S. viminalis, S. 
purpurea, Myricaria germanica, Alnus incana 

Zwarcie krzewów na 
transekcie [K] b.d. FV Młode, pojedyncze osobniki 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

1,5-2 m wys.) 
b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 2 typy (3220, 3240) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Bardzo korzystne 

                                                
16 kilometraż wg opracowania „Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni dolnego Dunajca od 
ujścia Popradu. 2004. Neckart GIS Sp. z o. o., Integrated Engineering Sp. z o. o., Biominfo Sp. z o. o. Warszawa-Kraków”. 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Na przedmiotowym odcinku bardzo duża. Zależna od 
naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. FV 

19 gatunków: Calamagrostis pseudophragmites, 
Chamaenerion palustre, Myricaria germanica, Salix 

eleagnos, Festuca rubra subsp. vulgaris, Reseda lutea, 
Leontodon hispidus, Linaria vulgaris, Chaenorhinum 

minus, Silene vulgaris subsp. prostrata, Tussilago 
farfara, Euphorbia serrulata, Euphorbia cyparissias, 
Barbarea vulgaris, Barbarea stricta, Echium vulgare, 

Verbascum densiflorum, Arenaria serpyllifolia, 
Sanguisorba minor 

Szerokość kamieńców b.d. FV 
28,2 m 

Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, czyli 7,5 
m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 0,4 km) 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną b.d. FV Około 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Około 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

Gatunki krzewów b.d. FV Salix eleagnos, S. fragilis, S. alba, S. viminalis, S. 
purpurea, Myricaria germanica, Alnus incana 

Zwarcie krzewów na 
transekcie [K] b.d. FV Młode, pojedyncze osobniki 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

1,5-2 m wys.) 
b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 3 typy (3220, 3240, 91E0) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Bardzo korzystne 

                                                
17 kilometraż wg opracowania „Studium określające granice bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni górnego Dunajca do ujścia 
Popradu. 2004. Hydroprojekt. Kraków” 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Na przedmiotowym odcinku bardzo duża. Zależna od 
naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. FV 

21 gatunków: Calamagrostis pseudophragmites, 
Chamaenerion palustre, Myricaria germanica, Salix 

eleagnos, Festuca rubra subsp. vulgaris, Reseda lutea, 
Leontodon hispidus, Linaria vulgaris, Chaenorhinum 

minus, Silene vulgaris subsp. prostrata, Tussilago farfara, 
Euphorbia serrulata, Euphorbia cyparissias, Barbarea 
vulgaris, Barbarea stricta, Echium vulgare, Verbascum 
densiflorum, Arenaria serpyllifolia, Sanguisorba minor, 

Lathyrus sylvestris, Astragalus glycyphyllos. 

Szerokość kamieńców b.d. FV 

82,9 m.  
Przekracza wielokrotnie minimalną wartość dla oceny 
FV, czyli 7,5 m (wartość średnia na odcinku rzeki o 

długości 1 km) 
Pokrycie kamieńców 

przez roślinność zielną b.d. FV Około 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Około 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. U1 Niewielkie kępy Phalaris arundinacea 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

Gatunki krzewów b.d. FV Salix purpurea, Salix triandra, 
Salix viminalis, Salix eleagnos, Myricaria germanica 

Zwarcie krzewów na 
transekcie [K] b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

1,5-2 m wys.) 
b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 3 typy (3220, 3240, 91E0) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Bardzo korzystne 

                                                
18 kilometraż wg opracowania „Studium określające granice bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni górnego Dunajca do ujścia 
Popradu. 2004. Hydroprojekt. Kraków” 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Na przedmiotowym odcinku bardzo duża. Zależna od 
naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. FV 

21 gatunków: Calamagrostis pseudophragmites, 
Chamaenerion palustre, Myricaria germanica, Salix 

eleagnos, Festuca rubra subsp. vulgaris, Reseda lutea, 
Leontodon hispidus, Linaria vulgaris, Chaenorhinum 

minus, Silene vulgaris subsp. prostrata, Tussilago 
farfara, Euphorbia serrulata, Euphorbia cyparissias, 
Barbarea vulgaris, Barbarea stricta, Echium vulgare, 

Verbascum densiflorum, Arenaria serpyllifolia, 
Sanguisorba minor, Lathyrus sylvestris, Astragalus 

glycyphyllos. 

Szerokość kamieńców b.d. FV 

133,3 m.  
Przekracza wielokrotnie minimalną wartość dla oceny 
FV, czyli 7,5 m (wartość średnia na odcinku rzeki o 

długości 1 km) 
Pokrycie kamieńców 

przez roślinność zielną b.d. FV Około 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Około 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. U1 Niewielkie kępy Phalaris arundinacea 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

Gatunki krzewów b.d. FV Salix purpurea, Salix triandra, 
Salix viminalis, Salix eleagnos, Myricaria germanica 

Zwarcie krzewów na 
transekcie [K] b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

1,5-2 m wys.) 
b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 2 typy (3220 i 3240) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Bardzo korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Na przedmiotowym odcinku bardzo duża. Zależna od 
naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. FV 

21 gatunków: Calamagrostis pseudophragmites, 
Chamaenerion palustre, Myricaria germanica, Salix 

eleagnos, Festuca rubra subsp. vulgaris, Reseda lutea, 
Leontodon hispidus, Linaria vulgaris, Chaenorhinum 

minus, Silene vulgaris subsp. prostrata, Tussilago 
farfara, Euphorbia serrulata, Euphorbia cyparissias, 
Barbarea vulgaris, Barbarea stricta, Echium vulgare, 

Verbascum densiflorum, Arenaria serpyllifolia, 
Sanguisorba minor, Lathyrus sylvestris, Astragalus 

glycyphyllos. 

Szerokość kamieńców b.d. FV 
61,0 m 

Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, czyli 7,5 
m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 1 km) 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną b.d. FV Około 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Około 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. U1 Niewielkie kępy Phalaris arundinacea 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

Gatunki krzewów b.d. FV Salix purpurea, Salix triandra, 
Salix viminalis, Salix eleagnos, Myricaria germanica 

Zwarcie krzewów na 
transekcie [K] b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

1,5-2 m wys.) 
b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 2 typy (3220 i 3240) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Bardzo korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U1 

14 gatunków: Festuca rubra subsp. vulgaris, Reseda 
lutea, Leontodon hispidus, Linaria vulgaris, 

Chaenorhinum minus, Silene vulgaris subsp. prostrata, 
Tussilago farfara, Euphorbia serrulata, Euphorbia 
cyparissias, Barbarea vulgaris, Echium vulgare, 
Verbascum densiflorum, Arenaria serpyllifolia, 

Sanguisorba minor 

Szerokość kamieńców b.d. FV 
24,0 m 

Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, czyli 7,5 
m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 1 km) 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną b.d. FV Około 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

 
Gatunki krzewów 

 
b.d. FV Alnus incana, Salix purpurea, Salix fragilis 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie [K] 
 

b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) 

 

b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U2 1 typ siedliska (tylko 3220) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U1 

14 gatunków: Festuca rubra subsp. vulgaris, Reseda 
lutea, Leontodon hispidus, Linaria vulgaris, 

Chaenorhinum minus, Silene vulgaris subsp. prostrata, 
Tussilago farfara, Euphorbia serrulata, Euphorbia 
cyparissias, Barbarea vulgaris, Echium vulgare, 
Verbascum densiflorum, Arenaria serpyllifolia, 

Sanguisorba minor 

Szerokość kamieńców b.d. FV 
9,6 m 

Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, czyli 7,5 
m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 1 km) 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną b.d. FV Około 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

 
Gatunki krzewów 

 
b.d. FV Alnus incana, Salix purpurea, Salix fragilis 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie [K] 
 

b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) 

 

b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U2 1 typ siedliska (tylko 3220) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U1 

14 gatunków: Festuca rubra subsp. vulgaris, Reseda 
lutea, Leontodon hispidus, Linaria vulgaris, 

Chaenorhinum minus, Silene vulgaris subsp. prostrata, 
Tussilago farfara, Euphorbia serrulata, Euphorbia 
cyparissias, Barbarea vulgaris, Echium vulgare, 
Verbascum densiflorum, Arenaria serpyllifolia, 

Sanguisorba minor 

Szerokość kamieńców b.d. FV 
27,4 m 

Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, czyli 7,5 
m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 1 km) 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną b.d. FV Około 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

 
Gatunki krzewów 

 
b.d. FV Alnus incana, Salix purpurea, Salix fragilis 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie [K] 
 

b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) 

 

b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U2 1 typ siedliska (tylko 3220) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U1 

13 gatunków: Festuca rubra, Chamaenerion palustre, 
Leontodon hispidus, Linaria vulgaris, Chaenorhinum 

minus, Silene vulgaris subsp. prostrata, Tussilago 
farfara, Euphorbia serrulata, Euphorbia cyparissias, 
Barbarea vulgaris, Verbascum densiflorum, Arenaria 

serpyllifolia, Sanguisorba minor 

Szerokość kamieńców b.d. U1 

6,3 m 
powyżej minimalnej wartości dla oceny U1, czyli 
powyżej 2 m (wartość średnia na odcinku rzeki o 

długości 1 km) 
Pokrycie kamieńców 

przez roślinność zielną b.d. FV Około 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

 
Gatunki krzewów 

 
b.d. FV Alnus incana, Salix purpurea, Salix fragilis 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie [K] 
 

b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) 

 

b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U2 1 typ siedliska (tylko 3220) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. U1 Nienajlepsze. Warunki kształtowania się siedliska 

dalekie od optimum (z przyczyn naturalnych) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U1 

13 gatunków: Festuca rubra, Chamaenerion palustre, 
Leontodon hispidus, Linaria vulgaris, Chaenorhinum 

minus, Silene vulgaris subsp. prostrata, Tussilago 
farfara, Euphorbia serrulata, Euphorbia cyparissias, 
Barbarea vulgaris, Verbascum densiflorum, Arenaria 

serpyllifolia, Sanguisorba minor 

Szerokość kamieńców b.d. FV 
10,2 m 

Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, czyli 7,5 
m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 1 km) 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną b.d. FV Około 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] 
 

b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

 
Gatunki krzewów 

 
b.d. FV Alnus incana, Salix purpurea, Salix fragilis 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie [K] 
 

b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) 

 

b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U2 1 typ siedliska (tylko 3220) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U1 

14 gatunków: Festuca rubra subsp. vulgaris, Reseda 
lutea, Leontodon hispidus, Linaria vulgaris, 

Chaenorhinum minus, Silene vulgaris subsp. prostrata, 
Tussilago farfara, Euphorbia serrulata, Euphorbia 
cyparissias, Barbarea vulgaris, Echium vulgare, 
Verbascum densiflorum, Arenaria serpyllifolia, 

Sanguisorba minor 

Szerokość kamieńców b.d. FV 
17,6 m 

Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, czyli 7,5 
m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 1 km) 

 
Pokrycie kamieńców 

przez roślinność zielną 
 

b.d. FV Około 5% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

Gatunki krzewów b.d. FV Alnus incana, Salix purpurea, Salix fragilis 
 

Zwarcie krzewów na 
transekcie [K] 

 

b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) 

 

b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U2 1 typ (3220) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. U1 Korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Niewielka. zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U2 

9 gatunków: Festuca rubra, Leontodon hispidus, 
Chaenorhinum minus, Silene vulgaris subsp. prostrata, 

Tussilago farfara, Euphorbia serrulata, Barbarea 
vulgaris, Verbascum densiflorum, Arenaria serpyllifolia, 

Szerokość kamieńców b.d. U1 

4,9 m. 
Powyżej minimalnej wartości dla oceny U1, czyli 
powyżej 2 m (wartość średnia na odcinku rzeki o 

długości 1 km) 
Pokrycie kamieńców 

przez roślinność zielną b.d. FV Około 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] 
 

b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

 
Gatunki krzewów 

 
b.d. FV Alnus incana, Salix purpurea, Salix fragilis 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie [K] 
 

b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) 

 

b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 2 typy siedlisk (3220 i 3240) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. U1 Nienajlepsze. Warunki kształtowania się siedliska 

dalekie od optimum (z przyczyn naturalnych) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Niewielka. zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U2 

9 gatunków: Festuca rubra, Leontodon hispidus, 
Chaenorhinum minus, Silene vulgaris subsp. prostrata, 

Tussilago farfara, Euphorbia serrulata, Barbarea 
vulgaris, Verbascum densiflorum, Arenaria serpyllifolia, 

Szerokość kamieńców b.d. U2 

1,9 m. 
Powyżej minimalnej wartości dla oceny U1, czyli 
powyżej 2 m (wartość średnia na odcinku rzeki o 

długości 1 km) 
Pokrycie kamieńców 

przez roślinność zielną b.d. FV Około 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] 
 

b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

 
Gatunki krzewów 

 
b.d. FV Alnus incana, Salix purpurea, Salix fragilis 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie [K] 
 

b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) 

 

b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U2 1 typ (tylko 3220) 

Perspektywy  
ochrony — b.d. U2 Niekorzystne (odcinek rzeki nie sprzyja kształtowaniu 

się roślinności pionierskiej na kamieńcach) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U1 

14 gatunków: Festuca rubra subsp. vulgaris, Reseda 
lutea, Leontodon hispidus, Linaria vulgaris, 

Chaenorhinum minus, Silene vulgaris subsp. prostrata, 
Tussilago farfara, Euphorbia serrulata, Euphorbia 
cyparissias, Barbarea vulgaris, Echium vulgare, 
Verbascum densiflorum, Arenaria serpyllifolia, 

Sanguisorba minor 

Szerokość kamieńców b.d. FV 
22,2 m 

Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, czyli 7,5 
m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 1 km) 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną b.d. FV Około 5% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

 
Gatunki krzewów 

 
b.d. FV Alnus incana, Salix purpurea, Salix fragilis 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie [K] 
 

b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) 

 

b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U2 1 typ (3220) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. U1 Korzystne 



 
 

DOKUMENTACJA PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  
ŚRODKOWY DUNAJEC Z DOPŁYWAMI 

 

 
165 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pionierska 
roślinność na 
kamieńcach 

górskich potoków 

3220 

32
20

_W
19

 {
94

10
} 

(o
dc

in
ek

 rz
ek

i D
un

aj
ec

 o
d 

km
 1

27
+0

00
 d

o 
12

8+
00

0)
 

Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Niewielka. zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U2 

9 gatunków: Festuca rubra, Leontodon hispidus, 
Chaenorhinum minus, Silene vulgaris subsp. prostrata, 

Tussilago farfara, Euphorbia serrulata, Barbarea 
vulgaris, Verbascum densiflorum, Arenaria serpyllifolia, 

Szerokość kamieńców b.d. U1 

3,7 m. 
Powyżej minimalnej wartości dla oceny U1, czyli 
powyżej 2 m (wartość średnia na odcinku rzeki o 

długości 1 km) 
Pokrycie kamieńców 

przez roślinność zielną b.d. FV Około 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] 
 

b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

 
Gatunki krzewów 

 
b.d. FV Alnus incana, Salix purpurea, Salix fragilis 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie [K] 
 

b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) 

 

b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 1 typ siedliska (tylko 3220) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. U1 Nienajlepsze. Warunki kształtowania się siedliska 

dalekie od optimum (z przyczyn naturalnych) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Niewielka. zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U2 

9 gatunków: Festuca rubra, Leontodon hispidus, 
Chaenorhinum minus, Silene vulgaris subsp. prostrata, 

Tussilago farfara, Euphorbia serrulata, Barbarea 
vulgaris, Verbascum densiflorum, Arenaria serpyllifolia, 

Szerokość kamieńców b.d. U1 

2,4 m. 
Powyżej minimalnej wartości dla oceny U1, czyli 
powyżej 2 m (wartość średnia na odcinku rzeki o 

długości 1 km) 
Pokrycie kamieńców 

przez roślinność zielną b.d. FV Około 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] 
 

b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

 
Gatunki krzewów 

 
b.d. FV Alnus incana, Salix purpurea, Salix fragilis 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie [K] 
 

b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) 

 

b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 2 typy siedlisk (3220, 91E0) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. U1 Nienajlepsze. Warunki kształtowania się siedliska 

dalekie od optimum (z przyczyn naturalnych) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. FV 

16 gatunków: Chamaenerion palustre, Salix eleagnos, 
Festuca rubra subsp. vulgaris, Reseda lutea, Leontodon 
hispidus, Linaria vulgaris, Chaenorhinum minus, Silene 
vulgaris subsp. prostrata, Tussilago farfara, Euphorbia 
serrulata, Euphorbia cyparissias, Barbarea vulgaris, 
Echium vulgare, Verbascum densiflorum, Arenaria 

serpyllifolia, Sanguisorba minor 

Szerokość kamieńców b.d. FV 

15,5 m 
powyżej minimalnej wartości dla oceny FV, czyli 

powyżej 7,5 m (wartość średnia na odcinku rzeki o 
długości 1 km) 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną b.d. FV Około 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

 
Gatunki krzewów 

 
b.d. FV Alnus incana, Salix purpurea, Salix fragilis, Salix 

eleagnos 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie [K] 
 

b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) 

 

b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 2 typy siedlisk (3220, 3240) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U1 

14 gatunków: Festuca rubra, Chamaenerion palustre, 
Leontodon hispidus, Linaria vulgaris, Chaenorhinum 

minus, Silene vulgaris subsp. prostrata, Tussilago 
farfara, Euphorbia serrulata, Euphorbia cyparissias, 
Barbarea vulgaris, Verbascum densiflorum, Arenaria 

serpyllifolia, Sanguisorba minor, Salix eleagnos 

Szerokość kamieńców b.d. FV 

7,8 m 
powyżej minimalnej wartości dla oceny FV, czyli 

powyżej 7,5 m (wartość średnia na odcinku rzeki o 
długości 1 km) 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną b.d. FV Około 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

 
Gatunki krzewów 

 
b.d. FV Alnus incana, Salix purpurea, Salix fragilis, Salix 

eleagnos 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie [K] 
 

b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) 

 

b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 3 typy siedlisk (3220, 3240, 91E0) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Niewielka. zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U1 

10 gatunków: Festuca rubra, Leontodon hispidus, 
Chaenorhinum minus, Silene vulgaris subsp. prostrata, 

Tussilago farfara, Euphorbia serrulata, Barbarea 
vulgaris, Verbascum densiflorum, Arenaria serpyllifolia, 

Salix eleagnos 

Szerokość kamieńców b.d. U1 

4,3 m 
powyżej minimalnej wartości dla oceny U1, czyli 
powyżej 2 m (wartość średnia na odcinku rzeki o 

długości 1 km) 
Pokrycie kamieńców 

przez roślinność zielną b.d. FV Około 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] 
 

b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

 
Gatunki krzewów 

 
b.d. FV Alnus incana, Salix purpurea, Salix fragilis, Salix 

eleagnos 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie [K] 
 

b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) 

 

b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 2 typy siedlisk (3220, 3240) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Niewielka. zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U1 

10 gatunków: Festuca rubra, Leontodon hispidus, 
Chaenorhinum minus, Silene vulgaris subsp. prostrata, 

Tussilago farfara, Euphorbia serrulata, Barbarea 
vulgaris, Verbascum densiflorum, Arenaria serpyllifolia, 

Salix eleagnos 

Szerokość kamieńców b.d. U1 

5,5 m 
powyżej minimalnej wartości dla oceny U1, czyli 
powyżej 2 m (wartość średnia na odcinku rzeki o 

długości 1 km) 
Pokrycie kamieńców 

przez roślinność zielną b.d. FV Około 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Ok. 25 cm 

 
Gatunki ekspansywnych 

roślin zielnych [K] 
 

b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

 
Gatunki krzewów 

 
b.d. FV Alnus incana, Salix purpurea, Salix fragilis, Salix 

eleagnos 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie [K] 
 

b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) 

 

b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 2 typy siedlisk (3220, 3240) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. FV 

13 gatunków: Festuca rubra, Chamaenerion palustre, 
Leontodon hispidus, Linaria vulgaris, Chaenorhinum 

minus, Silene vulgaris subsp. prostrata, Tussilago 
farfara, Euphorbia serrulata, Euphorbia cyparissias, 
Barbarea vulgaris, Verbascum densiflorum, Arenaria 

serpyllifolia, Sanguisorba minor 

Szerokość kamieńców b.d. FV 

8,6 m 
powyżej minimalnej wartości dla oceny FV, czyli 

powyżej 7,5 m (wartość średnia na odcinku rzeki o 
długości 1 km) 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną b.d. FV Około 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

 
Gatunki krzewów 

 
b.d. FV Alnus incana, Salix purpurea, Salix fragilis 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie [K] 
 

b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) 

 

b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U2 1 typ (tylko 3220) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Niewielka. zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U2 

9 gatunków: Festuca rubra, Leontodon hispidus, 
Chaenorhinum minus, Silene vulgaris subsp. prostrata, 

Tussilago farfara, Euphorbia serrulata, Barbarea 
vulgaris, Verbascum densiflorum, Arenaria serpyllifolia, 

Szerokość kamieńców b.d. U1 

2,1 m 
powyżej minimalnej wartości dla oceny U1, czyli 
powyżej 2 m (wartość średnia na odcinku rzeki o 

długości 1 km) 
Pokrycie kamieńców 

przez roślinność zielną b.d. FV Około 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Ok. 25 cm 

 
Gatunki ekspansywnych 

roślin zielnych [K] 
 

b.d. FV Brak 

 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] 
 

b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

Gatunki krzewów b.d. FV Alnus incana, Salix purpurea, Salix fragilis 
 

Zwarcie krzewów na 
transekcie [K] 

 

b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) 

 

b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U2 1 typ (tylko 3220) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. U1 Nienajlepsze. Warunki kształtowania się siedliska 

dalekie od optimum (z przyczyn naturalnych) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Niewielka. zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U2 

9 gatunków: Festuca rubra, Leontodon hispidus, 
Chaenorhinum minus, Silene vulgaris subsp. prostrata, 

Tussilago farfara, Euphorbia serrulata, Barbarea 
vulgaris, Verbascum densiflorum, Arenaria serpyllifolia, 

Szerokość kamieńców b.d. U1 

4,4 m 
powyżej minimalnej wartości dla oceny U1, czyli 
powyżej 2 m (wartość średnia na odcinku rzeki o 

długości 1 km) 
Pokrycie kamieńców 

przez roślinność zielną b.d. FV Około 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] 
 

b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

 
Gatunki krzewów 

 
b.d. FV Alnus incana, Salix purpurea, Salix fragilis 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie [K] 
 

b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) 

 

b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U2 1 typ (tylko 3220) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. U1 Nienajlepsze. Warunki kształtowania się siedliska 

dalekie od optimum (z przyczyn naturalnych) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Niewielka. zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U1 

10 gatunków: Festuca rubra, Salix eleagnos, Leontodon 
hispidus, Chaenorhinum minus, Silene vulgaris subsp. 

prostrata, Tussilago farfara, Euphorbia serrulata, 
Barbarea vulgaris, Verbascum densiflorum, Arenaria 

serpyllifolia, 

Szerokość kamieńców b.d. U1 

3,0 m. 
Powyżej minimalnej wartości dla oceny U1, czyli 
powyżej 2 m (wartość średnia na odcinku rzeki o 

długości 1 km) 
Pokrycie kamieńców 

przez roślinność zielną b.d. FV Około 5% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] 
 

b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

 
Gatunki krzewów 

 
b.d. FV Salix eleagnos, Alnus incana, Salix purpurea, Salix 

fragilis 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie [K] 
 

b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) 

 

b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U2 1 typ (tylko 3220) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U1 

13 gatunków: Festuca rubra, Chamaenerion palustre, 
Leontodon hispidus, Linaria vulgaris, Chaenorhinum 

minus, Silene vulgaris subsp. prostrata, Tussilago 
farfara, Euphorbia serrulata, Euphorbia cyparissias, 
Barbarea vulgaris, Verbascum densiflorum, Arenaria 

serpyllifolia, Sanguisorba minor 

Szerokość kamieńców b.d. FV 

9,3 m. 
Powyżej minimalnej wartości dla oceny FV, czyli 

powyżej 7,5 m (wartość średnia na odcinku rzeki o 
długości 1 km) 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną b.d. FV Około 5% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

 
Gatunki krzewów 

 
b.d. FV Salix eleagnos, Alnus incana, Salix purpurea, Salix 

fragilis 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie [K] 
 

b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) 

 

b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 2 typy (tylko 3220 i 91E0) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Niewielka. Zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U1 

11 gatunków: Festuca rubra, Leontodon hispidus, 
Linaria vulgaris, Chaenorhinum minus, Tussilago 
farfara, Euphorbia serrulata, Barbarea vulgaris, 

Verbascum densiflorum, Arenaria serpyllifolia, Salix 
eleagnos, Sanguisorba minor 

Szerokość kamieńców b.d. U1 
4,5 m. Powyżej minimalnej wartości dla oceny U1, czyli 

powyżej 2 m (wartość średnia na odcinku rzeki o 
długości 1 km) 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną b.d. FV Około 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

Gatunki krzewów b.d. FV Salix eleagnos, Alnus incana, Salix purpurea, Salix 
fragilis 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie [K] 
 

b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) 

 

b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 2 typy (tylko 3220, 3240) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. U1 Korzystne, zwłaszcza w dolnej części odcinka 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Niewielka. Zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U2 4 gatunki: Tussilago farfara, Barbarea vulgaris, 

Arenaria serpyllifolia, Salix eleagnos 

Szerokość kamieńców b.d. U2 
1,5 m. Poniżej minimalnej wartość dla oceny U1, czyli 

poniżej 2 m (wartość średnia na odcinku rzeki o 
długości 1 km) 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną b.d. FV Około 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Ok. 25 cm 

 
Gatunki ekspansywnych 

roślin zielnych [K] 
 

b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

Gatunki krzewów b.d. FV Salix eleagnos, Alnus incana, Salix purpurea, Salix 
fragilis 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie [K] 
 

b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) 

 

b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 3 typy (tylko 3220, 3240 i 91E0) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. U1 Niekorzystne z przyczyn naturalnych. Wąskie, wcięte 

koryto 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U1 

10 gatunków: Festuca rubra, Leontodon hispidus, 
Linaria vulgaris, Chaenorhinum minus, Tussilago 
farfara, Euphorbia serrulata, Barbarea vulgaris, 

Verbascum densiflorum, Arenaria serpyllifolia, Salix 
eleagnos 

Szerokość kamieńców b.d. U1 
3,3 m. Przekracza minimalną wartość dla oceny U1, 

czyli 2 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 1 
km) 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną b.d. FV Około 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

Gatunki krzewów b.d. FV Salix eleagnos, Alnus incana, Salix purpurea, Salix 
fragilis 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie [K] 
 

b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) 

 

b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 3 typy (tylko 3220, 3240 i 91E0) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 

                                                
19 Stanowiska: 3220_W219 {C2AA}, 3220_W220 {088B}, 3220_W221 {9D99}, 3220_W222 {7AA9}, 3220_W223 {0518} 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U1 

10 gatunków: Festuca rubra, Leontodon hispidus, 
Linaria vulgaris, Chaenorhinum minus, Tussilago 
farfara, Euphorbia serrulata, Barbarea vulgaris, 

Verbascum densiflorum, Arenaria serpyllifolia, Salix 
eleagnos 

Szerokość kamieńców b.d. FV 
19,6 m. Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, 

czyli 7,5 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 
1 km) 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną b.d. FV Około 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

Gatunki krzewów b.d. FV Salix eleagnos, Alnus incana, Salix purpurea, Salix 
fragilis 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie [K] 
 

b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) 

 

b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 3 typy (tylko 3220, 3240 i 91E0) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 

                                                
20 Stanowiska: 3220_W210 {2530}, 3220_W211 {94AF}, 3220_W212 {962D}, 3220_W213 {FA34}, 3220_W214 {01C0}, 3220_W215 {3D36}, 3220_W216 {27AB}, 
3220_W217 {8A5C}, 3220_W218 {3208}, 3220_W219 {C2AA} 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U1 

10 gatunków: Festuca rubra, Leontodon hispidus, 
Linaria vulgaris, Chaenorhinum minus, Tussilago 
farfara, Euphorbia serrulata, Barbarea vulgaris, 

Verbascum densiflorum, Arenaria serpyllifolia, Salix 
eleagnos 

Szerokość kamieńców b.d. FV 
15,0 m. Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, 

czyli 7,5 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 
1 km) 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną b.d. FV Około 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

Gatunki krzewów b.d. FV Salix eleagnos, Alnus incana, Salix purpurea, Salix 
fragilis 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie [K] 
 

b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) 

 

b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 3 typy (tylko 3220, 3240 i 91E0) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 

                                                
21 Stanowiska: 3220_W202 {A20D}, 3220_W203 {9037}, 3220_W204 {F8EB}, 3220_W205 {D732}, 3220_W206 {159A}, 3220_W207 {60A3}, 3220_W208 {C5AD}, 
3220_W209 {19E0}, 3220_W210 {2530} 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U1 

10 gatunków: Festuca rubra, Leontodon hispidus, 
Linaria vulgaris, Chaenorhinum minus, Tussilago 
farfara, Euphorbia serrulata, Barbarea vulgaris, 

Verbascum densiflorum, Arenaria serpyllifolia, Salix 
eleagnos 

Szerokość kamieńców b.d. FV 
11,8 m. Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, 

czyli 7,5 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 
1 km) 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną b.d. FV Około 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

Gatunki krzewów b.d. FV Salix eleagnos, Alnus incana, Salix purpurea, Salix 
fragilis 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie [K] 
 

b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) 

 

b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 3 typy (tylko 3220, 3240 i 91E0) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 

                                                
22 Stanowiska: 3220_W198 {C94A}, 3220_W199 {A121}, 3220_W200 {1A0C}, 3220_W201 {EC99}, 3220_W202 {A20D} 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U1 

10 gatunków: Festuca rubra, Leontodon hispidus, 
Linaria vulgaris, Chaenorhinum minus, Tussilago 
farfara, Euphorbia serrulata, Barbarea vulgaris, 

Verbascum densiflorum, Arenaria serpyllifolia, Salix 
eleagnos 

Szerokość kamieńców b.d. FV 
9,6 m. Powyżej minimalnej wartości dla oceny FV, czyli 

powyżej 7,5 m (wartość średnia na odcinku rzeki 
o długości 1,0 km) 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną b.d. FV Około 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. U1 Phalaris arundinacea (niewielkie agregacje na 

obrzeżach płatów) 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

Gatunki krzewów b.d. FV Salix eleagnos, Alnus incana, Salix purpurea, Salix 
fragilis 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie [K] 
 

b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) 

 

b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 3 typy (tylko 3220, 3240 i 91E0) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 

                                                
23 Stanowiska: 3220_W189 {003D}, 3220_W190 {A15B}, 3220_W191 {CA74}, 3220_W192 {CBDC}, 3220_W193 {5277}, 3220_W194 {F990}, 3220_W195 {9649}, 
3220_W196 {BBBC}, 3220_W197 {674F} 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U1 

9 gatunków: Festuca rubra, Leontodon hispidus, 
Linaria vulgaris, Chaenorhinum minus, Tussilago 
farfara, Euphorbia serrulata, Barbarea vulgaris, 

Verbascum densiflorum, Arenaria serpyllifolia, Salix 
eleagnos 

Szerokość kamieńców b.d. U1 
6,3 m. Powyżej minimalnej wartości dla oceny U1, czyli 

powyżej 2 m (wartość średnia na odcinku rzeki o 
długości 1 km) 

 
Pokrycie kamieńców 

przez roślinność zielną 
 

b.d. FV Około 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. U1 Phalaris arundinacea (niewielkie agregacje na 

obrzeżach płatów) 
 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] 

 

b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

Gatunki krzewów b.d. FV Salix eleagnos, Alnus incana, Salix purpurea, Salix 
fragilis 

Zwarcie krzewów na 
transekcie [K] b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

1,5-2 m wys.) 
b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 2 typy (tylko 3220, 3240) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 

                                                
24 Stanowiska: 3220_W178 {2622}, 3220_W179 {D11F}, 3220_W180 {49E4}, 3220_W181 {A304}, 3220_W182 {650D}, 3220_W183 {7C5F}, 3220_W184 {D448}, 
3220_W185 {572F}, 3220_W186 {0F65}, 3220_W187 {3707}, 3220_W188 {33AE}, 3220_W189 {003D} 



 
 

DOKUMENTACJA PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  
ŚRODKOWY DUNAJEC Z DOPŁYWAMI 

 

 
184 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pionierska 
roślinność na 
kamieńcach 

górskich potoków 

3220 

(o
dc

in
ek

 rz
ek

i S
ło

m
ka

 o
d 

km
 8

+0
00

 d
o 

9+
00

0)
25

 

Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U2 

9 gatunków: Festuca rubra, Leontodon hispidus, 
Linaria vulgaris, Chaenorhinum minus, Tussilago 
farfara, Euphorbia serrulata, Barbarea vulgaris, 

Verbascum densiflorum, Arenaria serpyllifolia, Salix 
eleagnos 

Szerokość kamieńców b.d. U1 
7,6 m. Powyżej minimalnej wartości dla oceny FV, czyli 

powyżej 7,5 m (wartość średnia na odcinku rzeki o 
długości 1,0 km) 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną b.d. FV Około 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. U1 Phalaris arundinacea (niewielkie agregacje na 

obrzeżach płatów) 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] b.d. FV Brak 

Gatunki krzewów b.d. FV Salix eleagnos, Alnus incana, Salix purpurea, Salix 
fragilis 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie [K] 
 

b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) 

 

b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 2 typy (tylko 3220, 3240) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 

                                                
25 Stanowiska: 3220_W170 {6A78}, 3220_W171 {5E07}, 3220_W172 {629B}, 3220_W173 {0E09}, 3220_W174 {44D8}, 3220_W175 {E940}, 3220_W176 {6DC4}, 
3220_W177 {6246}, 3220_W178 {2622}, 3220_W179 {D11F} 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Niewielka, zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U2 

5 gatunków: Tussilago farfara, Barbarea vulgaris, 
Verbascum densiflorum, Arenaria serpyllifolia, Salix 

eleagnos 

Szerokość kamieńców b.d. U1 

2,8 m 
powyżej minimalnej wartości dla oceny U1, czyli 
powyżej 2 m (wartość średnia na odcinku rzeki o 

długości 1 km) 
Pokrycie kamieńców 

przez roślinność zielną b.d. FV Około 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. U1 Phalaris arundinacea (niewielkie agregacje na 

obrzeżach płatów) 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] b.d. FV Brak 

 
Gatunki krzewów 

 
b.d. FV Salix eleagnos, Alnus incana, Salix purpurea, Salix 

fragilis 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie [K] 
 

b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) 

 

b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 2 typy (tylko 3220, 3240) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. U1 Niekorzystne z przyczyn naturalnych (koryto 

stosunkowo wąskie, mocno wcięte w podłoże) 

                                                
26 Stanowiska: 3220_W162 {A674}, 3220_W163 {363D}, 3220_W164 {3A81}, 3220_W165 {1DF5}, 3220_W166 {1CCF}, 3220_W167 {ED66}, 3220_W168 {D706}, 
3220_W169 {86B3} 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Niewielka, zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U2 

5 gatunków: Tussilago farfara, Barbarea vulgaris, 
Verbascum densiflorum, Arenaria serpyllifolia, Salix 

eleagnos 

Szerokość kamieńców b.d. U2 
0,4 m 

poniżej minimalnej wartości dla oceny U1, czyli poniżej 
2 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 1 km) 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną b.d. FV Około 10% 

 
Wysokość warstwy 

zielnej 
 

b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. U1 Phalaris arundinacea (niewielkie agregacje na 

obrzeżach płatów) 
 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] 

 

b.d. FV Brak 

 
Gatunki krzewów 

 
b.d. FV Salix eleagnos, Alnus incana, Salix purpurea, Salix 

fragilis 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie [K] 
 

b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) 

 

b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 3 typy (tylko 3220, 3240 i 91E0) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. U1 Niekorzystne z przyczyn naturalnych (koryto 

stosunkowo wąskie, mocno wcięte w podłoże) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Niewielka, zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U1 

10 gatunków: Festuca rubra, Leontodon hispidus, 
Linaria vulgaris, Chaenorhinum minus, Tussilago 
farfara, Euphorbia serrulata, Barbarea vulgaris, 

Verbascum densiflorum, Arenaria serpyllifolia, Salix 
eleagnos 

Szerokość kamieńców b.d. U1 
3,8 m. Powyżej minimalnej wartości dla oceny U1, czyli 

powyżej 2 m (wartość średnia na odcinku rzeki o 
długości 1,0 km) 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną b.d. FV Około 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. U1 Phalaris arundinacea (niewielkie agregacje na 

obrzeżach płatów) 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] b.d. FV Brak 

 
Gatunki krzewów 

 
b.d. FV Salix eleagnos, Alnus incana, Salix purpurea, Salix 

fragilis 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie [K] 
 

b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) 

 

b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 3 typy (tylko 3220, 3240 i 91E0) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. U1 Niekorzystne z przyczyn naturalnych (koryto 

stosunkowo wąskie, mocno wcięte w podłoże) 

                                                
27 Stanowiska: 3220_W153 {9F91}, 3220_W154 {F8DF}, 3220_W155 {C402}, 3220_W156 {07F8}, 3220_W157 {C7F9}, 3220_W158 {5751}, 3220_W159 {C657} 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Niewielka, zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U2 

9 gatunków: Salix eleagnos,, Leontodon hispidus, 
Linaria vulgaris, Chaenorhinum minus, Tussilago 
farfara, Euphorbia serrulata, Barbarea vulgaris, 

Verbascum densiflorum, Arenaria serpyllifolia 

Szerokość kamieńców b.d. U2 
1,7 m. Poniżej minimalnej wartości dla oceny U1, czyli 

poniżej 2 m (wartość średnia na odcinku rzeki o 
długości 1,0 km) 

 
Pokrycie kamieńców 

przez roślinność zielną 
 

b.d. FV Około 10% 

 
Wysokość warstwy 

zielnej 
 

b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. U1 Phalaris arundinacea (niewielkie agregacje na 

obrzeżach płatów) 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] b.d. FV Brak 

 
Gatunki krzewów 

 
b.d. FV Salix eleagnos, Alnus incana, Salix purpurea, Salix 

fragilis 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie [K] 
 

b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) 

 

b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 3 typy (tylko 3220, 3240 i 91E0) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. U1 Niekorzystne z przyczyn naturalnych (koryto 

stosunkowo wąskie, mocno wcięte w podłoże) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Niewielka, zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U2 

8 gatunków: Salix eleagnos,, Linaria vulgaris, 
Chaenorhinum minus, Tussilago farfara, Euphorbia 

serrulata, Barbarea vulgaris, Verbascum densiflorum, 
Arenaria serpyllifolia 

Szerokość kamieńców b.d. U2 
1,0 m. Poniżej minimalnej wartości dla oceny U1, czyli 

poniżej 2 m (wartość średnia na odcinku rzeki o 
długości 0,7 km) 

 
Pokrycie kamieńców 

przez roślinność zielną 
 

b.d. FV Około 10% 

 
Wysokość warstwy 

zielnej 
 

b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. U1 Phalaris arundinacea (niewielkie agregacje na 

obrzeżach płatów) 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] b.d. FV Brak 

 
Gatunki krzewów 

 
b.d. FV Salix eleagnos, Alnus incana, Salix purpurea, Salix 

fragilis 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie [K] 
 

b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) 

 

b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 3 typy (tylko 3220, 3240 i 91E0) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. U1 Niekorzystne z przyczyn naturalnych (koryto 

stosunkowo wąskie, mocno wcięte w podłoże) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U1 

14 gatunków: Festuca rubra, Chamaenerion palustre, 
Salix eleagnos, Leontodon hispidus, Linaria vulgaris, 

Chaenorhinum minus, Silene vulgaris subsp. prostrata, 
Tussilago farfara, Euphorbia serrulata, Euphorbia 

cyparissias, Barbarea vulgaris, Verbascum densiflorum, 
Arenaria serpyllifolia, Sanguisorba minor 

Szerokość kamieńców b.d. FV 
8,3 m. Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, 

czyli 7,5 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 
1 km) 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną b.d. FV Około 5% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] 
 

b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

Gatunki krzewów b.d. FV Salix eleagnos, Alnus incana, Salix purpurea, Salix 
fragilis 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie [K] 
 

b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

1,5-2 m wys.) 
b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 2 typy (3220, 3240) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 

                                                
28 Stanowiska: 3220_W143 {A8D8}, 3220_W144 {FCC8}, 3220_W145 {4C4A}, 3220_W146 {D24E}, 3220_W147 {2590} 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. FV 

18 gatunków: Calamagrostis pseudophragmites, 
Chamaenerion palustre, Myricaria germanica, Salix 

eleagnos, Festuca rubra subsp. vulgaris, Reseda lutea, 
Leontodon hispidus, Linaria vulgaris, Chaenorhinum 

minus, Silene vulgaris subsp. prostrata, Tussilago 
farfara, Euphorbia serrulata, Euphorbia cyparissias, 

Barbarea vulgaris, Echium vulgare, Verbascum 
densiflorum, Arenaria serpyllifolia, Sanguisorba minor 

Szerokość kamieńców b.d. FV 

24,2 m. Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, 
czyli 7,5 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 
1 km). Za kamieńce uznano powierzchnię zajętą przez 
siedlisko 3220 — 19 633 m2 oraz powierzchnię zajętą 

przez siedlisko 3230 — 4 535 m2. 
Pokrycie kamieńców 

przez roślinność zielną b.d. FV Około 5% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

Gatunki krzewów b.d. FV Salix eleagnos, Alnus incana, Salix purpurea, Salix 
fragilis, Myricaria germanica 

Zwarcie krzewów na 
transekcie [K] b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

1,5-2 m wys.) 
b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 3 typy (3220, 3230, 3240) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 

                                                
29 Stanowiska: 3220_W137 {0DE9}, 3220_W138 {148D}, 3220_W139 {B802}, 3220_W140 {E2B8}, 3220_W141 {FEBB}, 3220_W142 {E44E}, 3220_W143 {A8D8} 
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Powierzchnia 
siedliska — U131 FV 

U1 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne n.o. FV 

18 gatunków: Calamagrostis pseudophragmites, 
Chamaenerion palustre, Myricaria germanica, Salix 

eleagnos, Festuca rubra subsp. vulgaris, Reseda lutea, 
Leontodon hispidus, Linaria vulgaris, Chaenorhinum 

minus, Silene vulgaris subsp. prostrata, Tussilago 
farfara, Euphorbia serrulata, Euphorbia cyparissias, 

Barbarea vulgaris, Echium vulgare, Verbascum 
densiflorum, Arenaria serpyllifolia, Sanguisorba minor 

Szerokość kamieńców U1 FV 

21,5 m. Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, 
czyli 7,5 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 
1 km). Za kamieńce uznano powierzchnię zajętą przez 
siedlisko 3220 — 17 423 m2 oraz powierzchnię zajętą 

przez siedlisko 3230 — 4 126 m2. 
Pokrycie kamieńców 

przez roślinność zielną U2 FV Około 5% 

Wysokość warstwy 
zielnej FV FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] FV FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] U1 U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

Gatunki krzewów U1 FV Salix eleagnos, Alnus incana, Salix purpurea, Salix 
fragilis, Myricaria germanica 

Zwarcie krzewów na 
transekcie [K] U1 FV Pojedyncze młode osobniki 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

1,5-2 m wys.) 
U1 FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

U1 FV 3 typy (3220, 3230, 3240) 

                                                
30 Stanowiska: 3220_W132 {DAB8}, 3220_W133 {AC95}, 3220_W134 {BD38}, 3220_W135 {7FB6}, 3220_W136 {DD4B} 
31 Żródło: Węgrzyn M. 2010c. Siedlisko przyrodnicze 3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków. Stanowisko: Kamienica Gorczańska. Państwowy 
Monitoring Środowiska. Raport dla siedliska przyrodniczego na stanowisku. Dane udostępnione przez GIOŚ. 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. FV 

21 gatunków: Calamagrostis pseudophragmites, 
Chamaenerion palustre, Myricaria germanica, Salix 

eleagnos, Festuca rubra subsp. vulgaris, Reseda lutea, 
Leontodon hispidus, Linaria vulgaris, Chaenorhinum 

minus, Silene vulgaris subsp. prostrata, Tussilago farfara, 
Euphorbia serrulata, Euphorbia cyparissias, Barbarea 
vulgaris, Barbarea stricta, Echium vulgare, Verbascum 
densiflorum, Arenaria serpyllifolia, Sanguisorba minor, 

Lathyrus sylvestris, Astragalus glycyphyllos. 

Szerokość kamieńców b.d. FV 

49,0 m. Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, 
czyli 7,5 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 
1 km). Za kamieńce uznano powierzchnię zajętą przez 
siedlisko 3220 — 34 536 m2 oraz powierzchnię zajętą 

przez siedlisko 3230 — 14 464 m2. 
Pokrycie kamieńców 

przez roślinność zielną b.d. FV 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

Gatunki krzewów b.d. FV Salix eleagnos, Alnus incana, Salix purpurea, Salix 
fragilis, Myricaria germanica 

Zwarcie krzewów na 
transekcie [K] b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

1,5-2 m wys.) 
b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 4 typy (3220, 3230, 3240, 91E0) 

                                                
32 Stanowiska: 3220_W126 {94DC}, 3220_W127 {D33A}, 3220_W128 {F869}, 3220_W129 {A582}, 3220_W130 {1E7D}, 3220_W131 {C154} 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U1 

14 gatunków: Festuca rubra, Chamaenerion palustre, 
Salix eleagnos, Leontodon hispidus, Linaria vulgaris, 

Chaenorhinum minus, Silene vulgaris subsp. prostrata, 
Tussilago farfara, Euphorbia serrulata, Euphorbia 

cyparissias, Barbarea vulgaris, Verbascum densiflorum, 
Arenaria serpyllifolia, Sanguisorba minor 

Szerokość kamieńców b.d. FV 
8,6 m. Powyżej minimalnej wartości dla oceny FV, czyli 

powyżej 8 m (wartość średnia na odcinku rzeki o 
długości 1 km) 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną b.d. FV 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Ok. 25 cm 

 
Gatunki ekspansywnych 

roślin zielnych [K] 
 

b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

 
Gatunki krzewów 

 
b.d. FV Salix eleagnos, Alnus incana, Salix purpurea, Salix 

fragilis 

Zwarcie krzewów na 
transekcie [K] b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) 

 

b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 3 typy (3220, 3240, 91E0) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Niewielka powierzchnia kamieńców wynika z geometrii 
koryta (jest silnie wcięte) 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U1 

10 gatunków: Festuca rubra, Salix eleagnos, Leontodon 
hispidus, Chaenorhinum minus, Silene vulgaris subsp. 

prostrata, Tussilago farfara, Euphorbia serrulata, 
Barbarea vulgaris, Verbascum densiflorum, Arenaria 

serpyllifolia,  

Szerokość kamieńców b.d. U1 
3,2 m. Powyżej minimalnej wartości dla oceny U1, czyli 

powyżej 2 m (wartość średnia na odcinku rzeki o 
długości 1 km) 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną b.d. FV 10% 

 
Wysokość warstwy 

zielnej 
 

b.d. FV Ok. 25 cm 

 
Gatunki ekspansywnych 

roślin zielnych [K] 
 

b.d. FV Brak 

 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] 
 

b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

Gatunki krzewów b.d. FV Salix eleagnos, Alnus incana, Salix purpurea, Salix 
fragilis 

Zwarcie krzewów na 
transekcie [K] b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) 

 

b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U2 Tylko 3220 (słabo wykształcone) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. U1 Nienajlepsze. Procesy akumulacji jedynie na 

niewielkich fragmentach odcinka 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Zależna od naturalnych czynników. Korzystne warunki 
dla rozwoju kamieńców lokalnie 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U1 

13 gatunków: Festuca rubra, Salix eleagnos, Leontodon 
hispidus, Linaria vulgaris, Chaenorhinum minus, Silene 
vulgaris subsp. prostrata, Tussilago farfara, Euphorbia 
serrulata, Euphorbia cyparissias, Barbarea vulgaris, 

Verbascum densiflorum, Arenaria serpyllifolia, 
Sanguisorba minor 

Szerokość kamieńców b.d. U1 
4,5 m. Powyżej minimalnej wartości dla oceny U1, czyli 

powyżej 2 m (wartość średnia na odcinku rzeki o 
długości 1 km) 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną b.d. FV 10% 

 
Wysokość warstwy 

zielnej 
 

b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] 
 

b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

 
Gatunki krzewów 

 
b.d. FV Salix eleagnos, Alnus incana, Salix purpurea, Salix 

fragilis 

Zwarcie krzewów na 
transekcie [K] b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) 

 

b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 2 typy siedlisk (3220, 3240) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. U1 Niekorzystne. Niewielka powierzchnia kamieńców 

wynika z geometrii koryta (jest silnie wcięte) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Niewielka powierzchnia kamieńców wynika z geometrii 
koryta (jest silnie wcięte, brzegi miejscami umocnione) 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U2 

5 gatunków: Barbarea vulgaris, Tussilago farfara, 
Sanguisorba minor, Verbascum densiflorum, Salix 

eleagnos 

Szerokość kamieńców b.d. U2 
0,4 m. Poniżej minimalnej wartości dla oceny U1, czyli 

poniżej 2 m (wartość średnia na odcinku rzeki o 
długości 1 km) 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną b.d. FV 10% 

 
Wysokość warstwy 

zielnej 
 

b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] 
 

b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

Gatunki krzewów b.d. FV Salix eleagnos, Alnus incana, Salix purpurea, Salix 
fragilis 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie [K] 
 

b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) 

 

b.d. FV Brak 

 
Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

 

b.d. FV 3 typy siedlisk (3220, 3240, 91E0) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. U2 Niekorzystne. Procesy akumulacji jedynie na 

niewielkich fragmentach odcinka 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Zależna od naturalnych czynników. Korzystne warunki 
dla rozwoju kamieńców tylko w górnej części odcinka 

rzeki 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U1 

15 gatunków: Festuca rubra, Chamaenerion palustre, 
Salix eleagnos, Leontodon hispidus, Linaria vulgaris, 

Chaenorhinum minus, Silene vulgaris subsp. prostrata, 
Tussilago farfara, Euphorbia serrulata, Euphorbia 

cyparissias, Barbarea vulgaris, Verbascum densiflorum, 
Arenaria serpyllifolia, Sanguisorba minor 

Szerokość kamieńców b.d. FV 
8,7m. Powyżej minimalnej wartości dla oceny U1, czyli 

powyżej 2 m (wartość średnia na odcinku rzeki o 
długości 1 km) 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną b.d. FV 10% 

 
Wysokość warstwy 

zielnej 
 

b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

Gatunki krzewów b.d. FV Salix eleagnos, Alnus incana, Salix purpurea, Salix 
fragilis 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie [K] 
 

b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

1,5-2 m wys.) 
b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 3 typy siedlisk (3220, 3240, 91E0) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV 

Korzystne perspektywy tylko tam, gdzie panują 
sprzyjające warunki dla rozwoju kamieńców,  a więc 

tylko w górnej części odcinka rzeki 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. FV 

15 gatunków: Festuca rubra, Chamaenerion palustre, 
Myricaria germanica, Salix eleagnos, Leontodon 

hispidus, Linaria vulgaris, Chaenorhinum minus, Silene 
vulgaris subsp. prostrata, Tussilago farfara, Euphorbia 
serrulata, Euphorbia cyparissias, Barbarea vulgaris, 

Verbascum densiflorum, Arenaria serpyllifolia, 
Sanguisorba minor 

Szerokość kamieńców b.d. FV 

20,7 m. Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, 
czyli 7,5 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 
1 km). Za kamieńce uznano powierzchnię zajętą przez 
siedlisko 3220 — 20 418 m2 oraz powierzchnię zajętą 

przez siedlisko 3230 — 320 m2. 
Pokrycie kamieńców 

przez roślinność zielną b.d. FV 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

Gatunki krzewów b.d. FV Salix eleagnos, Alnus incana, Salix purpurea, Salix 
fragilis, Myricaria germanica 

Zwarcie krzewów na 
transekcie [K] b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

1,5-2 m wys.) 
b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 4 typy siedlisk (3220, 3230, 3240, 91E0) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 

                                                
33 Stanowiska: 3220_W103 {A24C}, 3220_W104 {2C04}, 3220_W105 {8379}, 3220_W106 {87DA}, 3220_W107 {2495}, 3220_W108 {B35E}, 3220_W109 {A495}, 
3220_W110 {D326}, 3220_W111 {FD91}, 3220_W112 {8990} 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Niewielka powierzchnia kamieńców wynika z geometrii 
koryta (jest silnie wcięte, brzegi miejscami umocnione). 

kamieńce wykształcają się tylko w rejonie ujścia 
Kamienicy do Dunajca 

Struktura i funkcje 

 
Gatunki 

charakterystyczne 
 

b.d. U2 3 gatunki: Barbarea vulgaris, Tussilago farfara, 
Sanguisorba minor 

Szerokość kamieńców b.d. U2 
0,4 m. Poniżej minimalnej wartości dla oceny U1, czyli 

poniżej 2 m (wartość średnia na odcinku rzeki o 
długości 1 km) 

 
Pokrycie kamieńców 

przez roślinność zielną 
 

b.d. FV 10% 

 
Wysokość warstwy 

zielnej 
 

b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

Gatunki krzewów b.d. FV Salix eleagnos, Alnus incana, Salix purpurea, Salix 
fragilis 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie [K] 
 

b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

1,5-2 m wys.) 
b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 2 typy: 3220, 3240 

Perspektywy 
ochrony — b.d. U2 Niekorzystne. Procesy akumulacji jedynie w ujściowym 

odcinku  
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Niewielka powierzchnia kamieńców wynika z geometrii 
koryta (jest silnie wcięte, brzegi miejscami umocnione) 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U1 

13 gatunków: Calamagrostis pseudophragmites, 
Barbarea vulgaris, Chamaenerion palustre, 

Chaenorhinum minus, Echium vulgare, Euphorbia 
cyparissias, Euphorbia serrulata, Linaria vulgaris, 

Silene vulgaris, Reseda lutea, Tussilago farfara, 
Sanguisorba minor, Arenaria serpyllifolia 

Szerokość kamieńców b.d. U1 
2,6 m. Powyżej minimalnej wartości dla oceny U1, czyli 

powyżej 2 m (wartość średnia na odcinku rzeki o 
długości 1 km) 

 
Pokrycie kamieńców 

przez roślinność zielną 
 

b.d. FV 10% 

 
Wysokość warstwy 

zielnej 
 

b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. FV Brak 

Gatunki krzewów b.d. FV Salix eleagnos, Alnus incana, Salix purpurea, Salix 
fragilis 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie [K] 
 

b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

1,5-2 m wys.) 
b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 2 typy: 3220, 3240 

Perspektywy 
ochrony — b.d. U1 

Odcinek rzeki miejscami o silnie wciętym korycie. 
Kamieńce będą podlegać szybkim procesom sukcesji, 

lub będą zanikać 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Niewielka. Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U2 

5 gatunków: Myricaria germanica, Salix eleagnos, 
Chaenorrhinum minus, Tussilago farfara, Sanguisorba 

minor 

Szerokość kamieńców b.d. U1 

2,2 m. Powyżej minimalnej wartości dla oceny U1, czyli 
powyżej 2 m (wartość średnia na odcinku rzeki o 

długości 1 km). Za kamieńce uznano powierzchnię 
zajętą przez siedlisko 3220 — 1 987 m2 oraz 

powierzchnię zajętą przez siedlisko 3230 — 224 m2. 
 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną 

 

b.d. FV 10% 

 
Wysokość warstwy 

zielnej 
 

b.d. FV Ok. 25 cm 

 
Gatunki ekspansywnych 

roślin zielnych [K] 
 

b.d. FV Brak 

 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] 
 

b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

Gatunki krzewów b.d. FV Myricaria germanica, Salix eleagnos, Alnus incana, 
Salix purpurea, Salix fragilis 

Zwarcie krzewów na 
transekcie [K] b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

1,5-2 m wys.) 
b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 3 typy: 3220, 3230, 3240 

Perspektywy  
ochrony — b.d. U1 Odcinek rzeki miejscami o silnie wciętym korycie. 

Kamieńce będą podlegać szybkim procesom sukcesji. 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

FV 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U1 

11 gatunków: Myricaria germanica, Sanguisorba minor, 
Salix eleagnos, Chaenorrhinum minus, Echium vulgare, 
Barbarea vulgaris, Festuca rubra, Leontodon hispidus, 
Tussilago farfara, Arenaria serpyllifolia, Sanguisorba 

minor 

Szerokość kamieńców b.d. FV 

21,0 m. Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, 
czyli 7,5 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 
1 km). Za kamieńce uznano powierzchnię zajętą przez 
siedlisko 3220 — 18 473 m2 oraz powierzchnię zajętą 

przez siedlisko 3230 — 2 512 m2. 
 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną 

 

b.d. FV Około 20% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Ok. 25 cm 

 
Gatunki ekspansywnych 

roślin zielnych [K] 
b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. FV Brak 

Gatunki krzewów b.d. FV Myricaria germanica, Salix eleagnos, Alnus incana, 
Salix purpurea, Salix fragilis 

Zwarcie krzewów na 
transekcie [K] b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

1,5-2 m wys.) 
b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 4 typy: 3220, 3230, 3240, 91E0 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 

                                                
34 Stanowiska: 3220_W92 {3FAA}, 3220_W93 {E746}, 3220_W94 {92EC}, 3220_W95 {CABA}, 3220_W96 {6F3B}, 3220_W97 {5AE1}, 3220_W98 {7EAB} 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

FV 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U1 

11 gatunków: Myricaria germanica, Sanguisorba minor, 
Salix eleagnos, Chaenorrhinum minus, Echium vulgare, 
Barbarea vulgaris, Festuca rubra, Leontodon hispidus, 
Tussilago farfara, Arenaria serpyllifolia, Sanguisorba 

minor 

Szerokość kamieńców b.d. FV 

23,3 m. Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, 
czyli 7,5 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 
1 km). Za kamieńce uznano powierzchnię zajętą przez 
siedlisko 3220 — 21 869 m2 oraz powierzchnię zajętą 

przez siedlisko 3230 — 1 474 m2. 
 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną 

 

b.d. FV 10% 

 
Wysokość warstwy 

zielnej 
b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. FV Brak 

Gatunki krzewów b.d. FV Myricaria germanica, Salix eleagnos, Alnus incana, 
Salix purpurea, Salix fragilis 

Zwarcie krzewów na 
transekcie [K] b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

1,5-2 m wys.) 
b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 4 typy: 3220, 3230, 3240, 91E0 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 

                                                
35 Stanowiska: 3220_W88 {12DD}, 3220_W89 {D205}, 3220_W90 {B377}, 3220_W91 {B3A8}, 3220_W92 {3FAA} 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

FV 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U1 

14 gatunków: Myricaria germanica, Sanguisorba minor, 
Verbascum densiflorum, Chamaenerion palustre, Salix 
eleagnos, Chaenorrhinum minus Euphorbia cyparisias, 

Echium vulgare, Barbarea vulgaris,  Festuca rubra, 
Leontodon hispidus, Linaria vulgaris, Tussilago farfara, 

Arenaria serpyllifolia 

Szerokość kamieńców b.d. FV 

19,2 m. Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, 
czyli 7,5 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 
1 km). Za kamieńce uznano powierzchnię zajętą przez 
siedlisko 3220 — 16 556 m2 oraz powierzchnię zajętą 

przez siedlisko 3230 — 2 595 m2. 
 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną 

b.d. FV 10% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. FV Brak 

Gatunki krzewów b.d. FV Myricaria germanica, Salix eleagnos, Alnus incana, 
Salix purpurea, Salix fragilis 

Zwarcie krzewów na 
transekcie [K] b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

1,5-2 m wys.) 
b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 3 typy: 3220, 3230, 3240 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 

                                                
36 Stanowiska: 3220_W81 {CDDA}, 3220_W82 {1372}, 3220_W83 {CB61}, 3220_W84 {AFE8}, 3220_W85 {8E60}, 3220_W86 {6DC0}, 3220_W87 {2FC2}, 3220_W88 
{12DD} 
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Powierzchnia 
siedliska — U138 FV 

U1 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne n.o. U1 

11 gatunków: Myricaria germanica, Salix eleagnos, 
Festuca rubra subsp. vulgaris, Leontodon hispidus, 
Linaria vulgaris, Chaenorhinum minus, Tussilago 

farfara, Barbarea vulgaris, Echium vulgare, Arenaria 
serpyllifolia, Sanguisorba minor. 

Szerokość kamieńców U1 FV 

26,3 m. Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, 
czyli 7,5 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 
1 km). Za kamieńce uznano powierzchnię zajętą przez 
siedlisko 3220 — 20 781 m2 oraz powierzchnię zajętą 

przez siedlisko 3230 — 5 509 m2. 
Pokrycie kamieńców 

przez roślinność zielną U2 FV 5% 

Wysokość warstwy 
zielnej U2 FV 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] FV FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] U1 U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

Gatunki krzewów FV FV Myricaria germanica, Salix eleagnos, Alnus incana, 
Salix purpurea, Salix fragilis 

Zwarcie krzewów na 
transekcie [K] U2 FV Pojedyncze młode osobniki 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

1,5-2 m wys.) 
U1 FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

U2 FV 4 typy: 3220, 3230, 3240, 91E0 

Perspektywy 
ochrony — U2 FV Korzystne 

                                                
37 Stanowiska: 3220_W70 {1251}, 3220_W71 {A720}, 3220_W72 {2620}, 3220_W73 {1874}, 3220_W74 {EC55}, 3220_W75 {81CE}, 3220_W76 {5359}, 3220_W77 
{C735}, 3220_W78 {8DC8}, 3220_W79 {CED6}, 3220_W80 {6A13}, 3220_W81 {CDDA} 
38 Źródło: Węgrzyn M. 2010a. Siedlisko przyrodnicze 3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków. Stanowisko: Ochotnica. Państwowy Monitoring 
Środowiska. Raport dla siedliska przyrodniczego na stanowisku. Dane udostępnione przez GIOŚ. 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Uzależniona od czynników naturalnych 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U1 

11 gatunków: Myricaria germanica, Salix eleagnos, 
Festuca rubra subsp. vulgaris, Leontodon hispidus, 
Linaria vulgaris, Chaenorhinum minus, Tussilago 

farfara, Barbarea vulgaris, Echium vulgare, Arenaria 
serpyllifolia, Sanguisorba minor. 

Szerokość kamieńców b.d. FV 

25,2 m. Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, 
czyli 7,5 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 
1 km). Za kamieńce uznano powierzchnię zajętą przez 
siedlisko 3220 — 16 388 m2 oraz powierzchnię zajętą 

przez siedlisko 3230 — 8 854 m2. 
Pokrycie kamieńców 

przez roślinność zielną b.d. FV 5% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Pon. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

Gatunki krzewów b.d. FV Myricaria germanica, Salix eleagnos, Alnus incana, 
Salix purpurea, Salix fragilis 

Zwarcie krzewów na 
transekcie [K] b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

1,5-2 m wys.) 
b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 3 typy: 3220, 3230, 3240 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 

                                                
39 Stanowiska: 3220_W63 {147E}, 3220_W64 {1835}, 3220_W65 {F21D},3220_W66 {E3BD}, 3220_W67 {13C0}, 3220_W68 {38BA}, 3220_W69 {BC35} 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Uzależniona od czynników naturalnych 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U2 

8 gatunków: Myricaria germanica, Verbascum 
densiflorum, Salix eleagnos, Euphorbia cyparisias, 

Echium vulgare, Barbarea vulgaris, Linaria vulgaris, 
Tussilago farfara, Arenaria serpyllifolia,  

Szerokość kamieńców b.d. FV 

17,0 m. Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, 
czyli 7,5 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 
1 km). Za kamieńce uznano powierzchnię zajętą przez 
siedlisko 3220 — 15 795 m2 oraz powierzchnię zajętą 

przez siedlisko 3230 — 1 193 m2. 
 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną 

 

b.d. FV 5% 

 
Wysokość warstwy 

zielnej 
 

b.d. FV Ok. 25 cm  

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. FV Brak 

Gatunki krzewów b.d. FV Myricaria germanica, Salix eleagnos, Alnus incana, 
Salix purpurea, Salix fragilis 

Zwarcie krzewów na 
transekcie [K] b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

1,5-2 m wys.) 
b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 3 typy: 3220, 3230, 3240 

Perspektywy 
ochrony — b.d. U1 

W obrębie analizowanego odcinka zaznacza się 
miejscami przewaga procesów erozji wgłębnej nad 

procesami akumulacji (jeśli proces będzie postępował, 
może dojść do stopniowego zaniku siedliska 

przyrodniczego) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Uzależniona od czynników naturalnych 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U2 

8 gatunków: Euphorbia cyparisias, Echium vulgare, 
Barbarea vulgaris,  Festuca rubra, Leontodon hispidus, 

Linaria vulgaris, Tussilago farfara, Arenaria 
serpyllifolia 

Szerokość kamieńców b.d. U1 
4,1 m. Powyżej minimalnej wartości dla oceny U1, czyli 

powyżej 2 m (wartość średnia na odcinku rzeki o 
długości 1 km) 

 
Pokrycie kamieńców 

przez roślinność zielną 
 

b.d. FV 5% 

 
Wysokość warstwy 

zielnej 
 

b.d. FV Ok. 25 cm 

 
Gatunki ekspansywnych 

roślin zielnych [K] 
 

b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U1 Aster novi-belgii (pjd.) 

Gatunki krzewów b.d. FV Alnus incana, Salix eleagnos, Salix purpurea (siewki) 
Zwarcie krzewów na 

transekcie [K] b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

1,5-2 m wys.) 
b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 2 typy: 3220, 3240 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 

                                                
40 Stanowiska: 3220_W54 {1CD6}, 3220_W55 {31E4}, 3220_W56 {DF94}, 3220_W57 {D989}, 3220_W58 {1E65}, 3220_W59 {DB29}, 3220_W60 {2DF5}, 3220_W61 
{1846}.  
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Pionierska 
roślinność na 
kamieńcach 

górskich potoków 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Niewielka. Uzależniona od czynników naturalnych 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne b.d. U2 

8 gatunków: Euphorbia cyparisias, Echium vulgare, 
Barbarea vulgaris,  Festuca rubra, Leontodon hispidus, 

Linaria vulgaris, Tussilago farfara, Arenaria 
serpyllifolia 

Szerokość kamieńców b.d. U1 
0,2 m. Poniżej minimalnej wartości dla oceny U1, czyli 

poniżej 2 m (wartość średnia na odcinku rzeki o 
długości 1 km) 

Pokrycie kamieńców 
przez roślinność zielną b.d. FV 5% 

Wysokość warstwy 
zielnej b.d. FV Ok. 25 cm 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U1 Aster novi-belgii (pjd.) 

Gatunki krzewów b.d. FV Alnus incana, Salix eleagnos, Salix purpurea (siewki) 
Zwarcie krzewów na 

transekcie [K] b.d. FV Pojedyncze młode osobniki 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

1,5-2 m wys.) 
b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 2 typy: 3220, 3240 

Perspektywy 
ochrony — b.d. U2 

Niekorzystne z przyczyn naturalnych. Warunki dla 
funkcjonowania siedliska przyrodniczego tylko w dolnej 

części odcinka 
 
Objaśnienia: 
Kolumna 6-8: FV — ocena właściwa; U1— ocena niezadowalająca; U2 — ocena zła; XX — ocena nieznana; b.d. — brak danych wyjściowych dotyczących stanu ochrony; 
n.o. — wskaźnik nie był oceniany 
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3.1.1.2. Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni; kod: 3230) 
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Powierzchnia 
siedliska — FV42 FV 

FV 

Zależna od naturalnych czynników.  

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] FV FV Myricaria germanica (dom.), wierzby wąskolistne Salix 
sp., w tym S. eleagnos, S. purpurea, Alnus incana 

Wysokość krzewów 
(średnia) FV FV Około 1,5 m (średnio) 

Zwarcie krzewów w 
płacie U1 FV 

W płatach w optymalnej fazie rozwoju (które 
przeważają pod względem powierzchni na 
przedmiotowym odcinku rzeki) około 60% 

Struktura przestrzenna 
płatów zarośli FV FV 7 płatów o zróżnicowanej powierzchni, w tym dużych 

(0,02-0,1 ha) 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) [K] 

FV FV Brak 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] U1 FV Brak 

Odnowienie krzewów 
[K] U1 FV Obecne, liczne, różne stadia rozwojowe (również w 

sąsiadujących siedliskach przyrodniczych 3220 i 3240) 

                                                
41 Stanowiska: 3230_W46 {73B7}, 3230_W47 {94ED}, 3230_W48 {9F70}, 3230_W49 {7E1F}, 3230_W50 {16C5}, 3230_W51 {540E}, 3230_W52 {110E}, 3230_W53 
{FC91}, 3230_W54 {7AF3} 
42 Źródło: Perzanowska J. 2009c. Siedlisko przyrodnicze 3230 Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą 
wrześni). Stanowisko: Zabrzeż. Państwowy Monitoring Środowiska. Raport dla siedliska przyrodniczego na stanowisku. Dane udostępnione przez GIOŚ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Szerokość kamieńców FV U1 

24,2 m. Przekracza minimalną wartość dla oceny U1, 
czyli 10 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 
1 km). Za kamieńce uznano powierzchnię zajętą przez 
siedlisko 3220 — 19 633 m2 oraz powierzchnię zajętą 

przez siedlisko 3230 — 4 535 m2. 
Obce gatunki inwazyjne U1 FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
n.o. FV 3 typy (3220, 3230, 3240) 

[Obecność budowli 
hydrotechnicznych]43 U1 n.o. — 

[Odległość od ściany 
lasu] FV n.o. — 

[Pozyskiwanie żwiru z 
koryta] U1 n.o. — 

[Procent powierzchni 
zajęty przez siedlisko na 

transekcie] 
FV n.o. — 

Perspektywy 
ochrony — U1 FV Korzystne warunki naturalne (bardzo szerokie łożysko 

rzeki) w górnej części odcinka 

Zarośla wrześni 
na kamieńcach 
i żwirowiskach 

górskich potoków 
(Salici-

Myricarietum 
część – 

z przewagą 
wrześni) 
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 Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

FV 

Zależna od naturalnych czynników.  

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV Myricaria germanica (dom.), wierzby wąskolistne Salix 
sp., w tym S. eleagnos, S. purpurea, Alnus incana 

Wysokość krzewów 
(średnia) b.d. FV Około 1,5 m (średnio) 

Zwarcie krzewów w 
płacie b.d. FV 

W płatach w optymalnej fazie rozwoju (które 
przeważają pod względem powierzchni na 
przedmiotowym odcinku rzeki) około 60% 

Struktura przestrzenna 
płatów zarośli b.d. FV 7 płatów o zróżnicowanej powierzchni, w tym dużych 

(0,02-0,1 ha) 

                                                
43 W nawiasie […] wskaźniki oceniane przez ekspertów – wykonawców monitoringu w 2009 roku,  nie uwzględniane w obowiązującej metodyce (Perzanowska 2012) 
44 Płaty: 3230_W39 {167B}, 3230_W40 {2736}, 3230_W41 {0A5F}, 3230_W42 {852B}, 3230_W43 {A672}, 3230_W44 {D089}, 3230_W45 {2159} 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) [K] 

b.d. FV Brak 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

Odnowienie krzewów 
[K] b.d. FV Obecne, liczne, różne stadia rozwojowe (również w 

sąsiadujących siedliskach przyrodniczych 3220 i 3240) 

Szerokość kamieńców b.d. U1 

21,5 m. Przekracza minimalną wartość dla oceny U1, 
czyli 10 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 
1 km). Za kamieńce uznano powierzchnię zajętą przez 
siedlisko 3220 — 17 423 m2 oraz powierzchnię zajętą 

przez siedlisko 3230 — 4 126 m2. 
Obce gatunki inwazyjne b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
b.d. FV 3 typy (3220, 3230, 3240) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne warunki naturalne (bardzo szerokie łożysko 

rzeki) w górnej części odcinka 

Zarośla wrześni 
na kamieńcach 
i żwirowiskach 

górskich potoków 
(Salici-

Myricarietum 
część – 

z przewagą 
wrześni) 

3230 
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Powierzchnia 
siedliska — U146 U1 

U1 

Zależna od naturalnych czynników. Ruch pojazdów po 
korycie, przemieszczanie żwiru w obrębie koryta na 
dużą skalę, zajęcie części łożyska rzeki przez place 

magazynowe 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] FV FV Myricaria germanica (dom.), wierzby wąskolistne Salix 
sp., w tym S. eleagnos, S. purpurea, Alnus incana 

Wysokość krzewów 
(średnia) U1 FV Około 1,5 m (średnio) 

Zwarcie krzewów w 
płacie FV FV 

W płatach w optymalnej fazie rozwoju (które 
przeważają pod względem powierzchni na 
przedmiotowym odcinku rzeki) około 60% 

Struktura przestrzenna 
płatów zarośli U1 FV 10 płatów o zróżnicowanej powierzchni, w tym dużych 

(0,07-0,3 ha) 

                                                
45 Stanowiska: 3230_W29 {E1D1}, 3230_W30 {1873}, 3230_W31 {3316}, 3230_W32 {BE5D}, 3230_W33 {2C19}, 3230_W34 {D33A}, 3230_W35 {B6F5}, 3230_W36 {FD2E}, 
3230_W37 {A8DE}, 3230_W38 {DE78} 
46 Źródło: Perzanowska J. 2009a. Siedlisko przyrodnicze 3230 Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą 
wrześni). Stanowisko: Kamienica. Państwowy Monitoring Środowiska. Raport dla siedliska przyrodniczego na stanowisku. Dane udostępnione przez GIOŚ. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

1,5-2 m wys.) [K] 

FV FV Brak 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] U2 FV Brak 

Odnowienie krzewów 
[K] FV FV Obecne, liczne, różne stadia rozwojowe (również w 

sąsiadujących siedliskach przyrodniczych 3220 i 3240) 

Szerokość kamieńców FV FV 

49,0 m. Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, 
czyli 30 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 
1 km). Za kamieńce uznano powierzchnię zajętą przez 
siedlisko 3220 — 34 536 m2 oraz powierzchnię zajętą 

przez siedlisko 3230 — 14 464 m2. 

Obce gatunki inwazyjne U2 FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
n.o. FV 4 typy (3220, 3230, 3240, 91E0) 

[Obecność budowli 
hydrotechnicznych]47 U1 n.o. — 

[Odległość od ściany 
lasu] FV n.o. — 

[Pozyskiwanie żwiru z 
koryta] FV n.o. — 

[Procent powierzchni 
zajęty przez siedlisko na 

transekcie] 
U2 n.o. — 

Perspektywy 
ochrony — U1 U1 

Korzystne warunki naturalne (bardzo szerokie łożysko 
rzeki), ale duża skala ingerencji w koryto (ruch 

pojazdów, przemieszczanie żwiru ciężkim sprzętem, 
zajęcie fragmentu łożyska rzeki przez place 

magazynowe) 

                                                
47 W nawiasie […] wskaźniki oceniane przez ekspertów – wykonawców monitoringu w 2009 roku,  nie uwzględniane w obowiązującej metodyce (Perzanowska 2012) 
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Zarośla wrześni 
na kamieńcach 
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górskich potoków 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Zależna od naturalnych procesów. Brak symptomów 
utraty powierzchni siedliska 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV Myricaria germanica (dom.), wierzby wąskolistne Salix 
sp., w tym S. eleagnos, S. purpurea, Alnus incana 

Wysokość krzewów 
(średnia) b.d. FV Ok. 1,5 m 

Zwarcie krzewów w 
płacie b.d. U1 Około 20% 

Struktura przestrzenna 
płatów zarośli b.d. FV 1 zwarty płat (3,2 a) 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

1,5-2 m wys.) [K] 
b.d. FV Pojedyncze osobniki olszy szarej Alnus incana 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

Odnowienie krzewów 
[K] b.d. FV Obecne (różne stadia rozwojowe) 

Szerokość kamieńców b.d. U1 

20,7 m. Przekracza minimalną wartość dla oceny U1, 
czyli 10 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 
1 km). Za kamieńce uznano powierzchnię zajętą przez 
siedlisko 3220 — 20 418 m2 oraz powierzchnię zajętą 

przez siedlisko 3230 — 320 m2. 

Obce gatunki inwazyjne b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
b.d. FV 4 typy siedlisk (3220, 3230, 3240, 91E0) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. U1 Korzystne, ale widoczne ślady ruchu pojazdów po 

korycie 
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Zarośla wrześni 
na kamieńcach 
i żwirowiskach 

górskich potoków 
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Myricarietum 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV Myricaria germanica (dom.), wierzby wąskolistne Salix 
sp., w tym S. eleagnos, S. purpurea, Alnus incana 

Wysokość krzewów 
(średnia) b.d. FV Około 2 m 

Zwarcie krzewów w 
płacie b.d. FV Około 40% 

Struktura przestrzenna 
płatów zarośli b.d. U1 Niewielka pojedyncza kępa (0,02 ha) 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

1,5-2 m wys.) [K] 
b.d. FV Brak 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

Odnowienie krzewów 
[K] b.d. U2 Brak 

Szerokość kamieńców b.d. U2 

2,2 m. Poniżej minimalnej wartości dla oceny U1, czyli 
10 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 1 
km). Za kamieńce uznano powierzchnię zajętą przez 
siedlisko 3220 — 1 987 m2 oraz powierzchnię zajętą 

przez siedlisko 3230 — 224 m2. 

Obce gatunki inwazyjne b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
b.d. FV 3 typy siedlisk (3220, 3230, 3240) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. U2 

Niekorzystne. Płat siedliska przyrodniczego na terasie 
znajdującej się ok 2 m powyżej silnie obniżonego 

koryta. 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 
Pełny zestaw gatunków typowych tj. Myricaria 

germanica, Salix eleagnos, S. fragilis, S. purpurea, 
Alnus incana 

Wysokość krzewów 
(średnia) b.d. FV Około 1,5 m (w zakresie 0,7 do 2,5 m, właściwym dla 

oceny FV) 

Zwarcie krzewów w 
płacie b.d. U1 Około 20% (w zakresie 10-30% właściwym dla oceny 

U1) 

Struktura przestrzenna 
płatów zarośli b.d. FV Wyraźne skupiska na obrzeżach kamieńców (3220) o 

zróżnicowanej powierzchni (0,04 do 0,11 ha) 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) [K] 

b.d. FV Brak 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

Odnowienie krzewów 
[K] b.d. U1 Obecne, ale rzadkie 

Szerokość kamieńców b.d. U1 

21,0 m. Przekracza minimalną wartość dla oceny U1, 
czyli 10 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 
1 km). Za kamieńce uznano powierzchnię zajętą przez 
siedlisko 3220 — 18 473 m2 oraz powierzchnię zajętą 

przez siedlisko 3230 — 2 512 m2. 

Obce gatunki inwazyjne b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
b.d. FV 4 typy: 3220, 3230, 3240, 91E0 

Perspektywy 
ochrony — b.d. U1 Niekorzystne. mobilność koryta ograniczona wskutek 

prac regulacyjnych 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

FV 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 
Pełny zestaw gatunków typowych tj. Myricaria 

germanica, Salix eleagnos, S. fragilis, S. purpurea, 
Alnus incana 

Wysokość krzewów 
(średnia) b.d. FV Około 1,5 m (w zakresie 0,7 do 2,5 m, właściwym dla 

oceny FV) 

Zwarcie krzewów w 
płacie b.d. FV Około 60% (w zakresie 30-80% właściwym dla oceny 

FV) 

Struktura przestrzenna 
płatów zarośli b.d. FV Dwa skupiska na obrzeżach kamieńców (3220) o 

podobnej powierzchni (0,06 do 0,09 ha) 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) [K] 

b.d. FV Brak 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

Odnowienie krzewów 
[K] b.d. FV Obecne, powszechne 

Szerokość kamieńców b.d. U1 

23,3 m. Przekracza minimalną wartość dla oceny U1, 
czyli 10 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 
1 km). Za kamieńce uznano powierzchnię zajętą przez 
siedlisko 3220 — 21 869 m2 oraz powierzchnię zajętą 

przez siedlisko 3230 — 1 474 m2. 

Obce gatunki inwazyjne b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
b.d. FV 4 typy: 3220, 3230, 3240, 91E0 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

FV 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 
Pełny zestaw gatunków typowych tj. Myricaria 

germanica, Salix eleagnos, S. fragilis, S. purpurea, 
Alnus incana 

Wysokość krzewów 
(średnia) b.d. FV Około 1,5 m (w zakresie 0,7 do 2,5 m, właściwym dla 

oceny FV) 

Zwarcie krzewów w 
płacie b.d. FV Około 60% (w zakresie 30-80% właściwym dla oceny 

FV) 

Struktura przestrzenna 
płatów zarośli b.d. FV Trzy skupiska na obrzeżach kamieńców (3220) o 

zróżnicowanej powierzchni (0,06 do 0,12 ha) 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

1,5-2 m wys.) [K] 
b.d. FV Brak 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

Odnowienie krzewów 
[K] b.d. FV Obecne, powszechne (głównie w obrębie płatów 

siedliska 3220) 

Szerokość kamieńców b.d. U1 

19,2 m. Przekracza minimalną wartość dla oceny U1, 
czyli 10 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 
1 km). Za kamieńce uznano powierzchnię zajętą przez 
siedlisko 3220 — 16 556 m2 oraz powierzchnię zajętą 

przez siedlisko 3230 — 2 595 m2. 

Obce gatunki inwazyjne b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
b.d. FV 3 typy: 3220, 3230, 3240 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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część – 

z przewagą 
wrześni) 

3230 

 3
23

0_
W

12
 {

20
78

},
 3

23
0_

W
13

 {
56

44
},

 3
23

0_
W

14
 {

B8
D

D
},

 3
23

0_
W

15
 {

60
E7

},
 3

23
0_

W
16

 {
1D

A
5}

, 
32

30
_W

17
 {

47
D

2}
, 3

23
0_

W
18

 {
95

C8
} 

(o
dc

in
ek

 rz
ek

i O
ch

ot
ni

cy
 o

d 
km

 6
+0

00
 d

o 
km

 7
+0

00
) 

Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

FV 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 
Pełny zestaw gatunków typowych tj. Myricaria 

germanica, Salix eleagnos, S. fragilis, S. purpurea, 
Alnus incana 

Wysokość krzewów 
(średnia) b.d. FV Około 1,5 m (w zakresie 0,7 do 2,5 m, właściwym dla 

oceny FV) 

Zwarcie krzewów w 
płacie b.d. FV Około 60% (w zakresie 30-80% właściwym dla oceny 

FV) 

Struktura przestrzenna 
płatów zarośli b.d. FV Trzy skupiska na obrzeżach kamieńców (3220) o 

zróżnicowanej powierzchni (0,06 do 0,12 ha) 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

1,5-2 m wys.) [K] 
b.d. FV Brak 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

Odnowienie krzewów 
[K] b.d. FV Obecne, powszechne (głównie w obrębie płatów 

siedliska 3220) 

Szerokość kamieńców b.d. U1 

26,3 m. Przekracza minimalną wartość dla oceny FV, 
czyli 7,5 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 
1 km). Za kamieńce uznano powierzchnię zajętą przez 
siedlisko 3220 — 20 781 m2 oraz powierzchnię zajętą 

przez siedlisko 3230 — 5 509 m2. 

Obce gatunki inwazyjne b.d. U1 Solidago canadensis (zmienny udział, wzrasta wraz ze 
wzrostem zaawansowania procesów sukcesji) 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
b.d. FV 4 typy: 3220, 3230, 3240, 91E0 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — FV48 FV 

FV 

Zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] FV FV 
Pełny zestaw gatunków typowych tj. Myricaria 

germanica, Salix eleagnos, S. fragilis, S. purpurea, 
Alnus incana 

Wysokość krzewów 
(średnia) FV FV Około 1,5 m (w zakresie 0,7 do 2,5 m, właściwym dla 

oceny FV) 
Zwarcie krzewów w 

płacie FV FV Około 60% (w zakresie 30-80% właściwym dla oceny 
FV) 

Struktura przestrzenna 
płatów zarośli FV FV 10 skupisk na obrzeżach kamieńców (3220) o 

zróżnicowanej powierzchni (0,02 do 0,26 ha) 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) [K] 

FV FV Brak 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] FV FV Brak 

Odnowienie krzewów 
[K] FV FV Obecne, powszechne (głównie w obrębie płatów 

siedliska 3220) 

Szerokość kamieńców FV U1 

25,2 m. Przekracza minimalną wartość dla oceny U1, 
czyli 10 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 
1 km). Za kamieńce uznano powierzchnię zajętą przez 
siedlisko 3220 — 16 388 m2 oraz powierzchnię zajętą 

przez siedlisko 3230 — 8 854 m2. 

Obce gatunki inwazyjne U1 U2 Impatiens glandulifera, I. parviflora, S. canadensis 
(pjd.) 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
n.o. FV 3 typy (3220,3230, 3240) 

[Obecność budowli 
hydrotechnicznych]49 U1 n.o. — 

[Odległość od ściany 
lasu] FV n.o. — 

[Pozyskiwanie żwiru z 
koryta] FV n.o. — 

                                                
48 Źródło: Perzanowska J. 2009b. Siedlisko przyrodnicze 3230 Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą 
wrześni). Stanowisko: Ochotnica. Państwowy Monitoring Środowiska. Raport dla siedliska przyrodniczego na stanowisku. Dane udostępnione przez GIOŚ 
49 W nawiasie […] wskaźniki oceniane przez ekspertów – wykonawców monitoringu w 2009 roku,  nie uwzględniane w obowiązującej metodyce (Perzanowska 2012) 
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[Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 
transekcie] 

FV n.o. — 

Perspektywy 
ochrony — FV FV Korzystne 

Zarośla wrześni 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 
Pełny zestaw gatunków typowych tj. Myricaria 

germanica, Salix eleagnos, S. fragilis, S. purpurea, 
Alnus incana 

Wysokość krzewów 
(średnia) b.d. FV Około 1 m (w zakresie 0,7 do 2,5 m, właściwym dla 

oceny FV) 
Zwarcie krzewów w 

płacie b.d. FV Około 20 % (w zakresie 10-30% właściwym dla oceny 
U1) 

Struktura przestrzenna 
płatów zarośli b.d. U1 Wyraźne skupiska na obrzeżach kamieńców (3220), 

jednak w postaci rozproszonych osobników 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
1,5-2 m wys.) [K] 

b.d. FV Brak 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych [K] b.d. FV Brak 

Odnowienie krzewów 
[K] b.d. U2 Brak 

Szerokość kamieńców b.d. U1 

17,0  m. Przekracza minimalną wartość dla oceny U1, 
czyli 10 m (wartość średnia na odcinku rzeki o długości 
1 km). Za kamieńce uznano powierzchnię zajętą przez 
siedlisko 3220 — 15 795 m2 oraz powierzchnię zajętą 

przez siedlisko 3230 — 1 193 m2. 
Obce gatunki inwazyjne b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
b.d. FV 3 typy: 3220, 3230, 3240 

Perspektywy 
ochrony — b.d. U2 Niekorzystne. Września nie odnawia się na 

przedmiotowym odcinku rzeki.  
 
Objaśnienia: 
Kolumna 6-8: FV — ocena właściwa; U1— ocena niezadowalająca; U2 — ocena zła; XX — ocena nieznana; b.d. — brak danych wyjściowych dotyczących stanu ochrony; 
n.o. — wskaźnik nie był oceniany  
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3.1.1.3. Zarośla wierzbowe na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzb; kod: 3240) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. U2 

U2 

Wyraźny spadek powierzchni siedliska (realizacja 
małej elektrowni wodnej – zajęcie siedliska w 

związku z inwestycją) 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. U1 
Salix eleagnos 20%, Salix purpurea 10%, Salix 

fragilis 10%, Salix triandra +, Salix viminalis 5%, 
Populus nigra 5% 

Wysokość krzewów 
(średnia) b.d. U2 Około 6m 

Zwarcie krzewów na 
transekcie b.d. FV 50% 

Struktura przestrzenna 
płatów zarośli b.d. FV Masowe występowanie w dużych zwartych płatach 

(fragment płatu o powierzchni pow. 1 ha) 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
2,5-3 m wys.) [K] 

b.d. U2 Występowanie licznych drzew — topól (Populus sp.) 
o znacznej wysokości (>5m) 

Stan zdrowotny 
krzewów wierzbowych b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. U2 

Kilka gatunków o takich cechach (Rubus caesius 
30%, Phalaris arundinacea 10%, 

Calamagrostis epigejos 10%) 
Odnowienie wierzby 

(obecność nalotu) b.d. U1 Obecne, ale nieliczne 

                                                
50 kilometraż wg opracowania „Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni dolnego Dunajca od 
ujścia Popradu. 2004. Neckart GIS Sp. z o. o., Integrated Engineering Sp. z o. o., Biominfo Sp. z o. o. Warszawa-Kraków” 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] b.d. U2 Masowe (łanowe) występowanie Solidago 
canadensis (40%) 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U2 Tylko 3240 

Perspektywy 
ochrony — b.d. U1 

Niepewne (przewaga innych gatunków łęgowych 
nad wierzbą siwą, inwazja Solidago canadensis, 

siedlisko na terenie znacząco wyniesionym ponad 
koryto Dunajca) 

Zarośla 
wierzbowe na 
kamieńcach i 
żwirowiskach 

górskich potoków 
(Salici-

Myricarietum 
część - z 
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Powierzchnia 

siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. U1 
Salix eleagnos 20%, Salix purpurea 10%, Salix 

fragilis 10%, Salix triandra +, Salix viminalis 5%, 
Populus nigra 5% 

Wysokość krzewów 
(średnia) b.d. U2 Około 6m 

Zwarcie krzewów na 
transekcie b.d. FV 50% 

Struktura przestrzenna 
płatów zarośli b.d. FV Masowe występowanie w dużych zwartych płatach 

(fragment płatu o powierzchni pow. 1 ha) 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
2,5-3 m wys.) [K] 

b.d. U2 Występowanie licznych drzew — topól (Populus sp.) 
o znacznej wysokości (>5m) 

Stan zdrowotny 
krzewów wierzbowych b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. U2 

Kilka gatunków o takich cechach (Rubus caesius 
30%, Phalaris arundinacea 10%, 

Calamagrostis epigejos 10%) 
Odnowienie wierzby 

(obecność nalotu) b.d. U1 Obecne, ale nieliczne 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U2 Masowe (łanowe) występowanie Solidago 

canadensis (40%) 

                                                
51 kilometraż wg opracowania „Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni dolnego Dunajca od 
ujścia Popradu. 2004. Neckart GIS Sp. z o. o., Integrated Engineering Sp. z o. o., Biominfo Sp. z o. o. Warszawa-Kraków” 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 2 typy (3220, 3240) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. U1 

Niepewne (przewaga innych gatunków łęgowych 
nad wierzbą siwą, inwazja Solidago canadensis, 

siedlisko na terenie znacząco wyniesionym ponad 
koryto Dunajca) 

Zarośla 
wierzbowe na 
kamieńcach i 
żwirowiskach 

górskich potoków 
(Salici-

Myricarietum 
część - z 

przewagą wierzb) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. U1 
Salix eleagnos 20%, Salix purpurea 10%, Salix 

fragilis 10%, Salix triandra +, Salix viminalis 5%, 
Populus nigra 5% 

Wysokość krzewów 
(średnia) b.d. U2 Około 6m 

Zwarcie krzewów na 
transekcie b.d. FV 50% 

Struktura przestrzenna 
płatów zarośli b.d. FV Masowe występowanie w dużych zwartych płatach  

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

2,5-3 m wys.) [K] 
b.d. U2 Występowanie licznych drzew — topól (Populus sp.) 

o znacznej wysokości (>5m) 

Stan zdrowotny 
krzewów wierzbowych b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. U2 

Kilka gatunków o takich cechach (Rubus caesius 
30%, Phalaris arundinacea 10%, 

Calamagrostis epigejos 10%) 
Odnowienie wierzby 

(obecność nalotu) b.d. U1 Obecne, ale nieliczne 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U2 Masowe (łanowe) występowanie Solidago 

canadensis (40%) 
Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 3 typy (3220, 3240, 91E0) 

                                                
52 kilometraż wg opracowania „Studium określające granice bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni górnego Dunajca do ujścia 
Popradu. 2004. Hydroprojekt. Kraków” 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Perspektywy 
ochrony — b.d. U1 

Niepewne (przewaga innych gatunków łęgowych 
nad wierzbą siwą, inwazja Solidago canadensis, 
siedlisko na lewym brzegu na terenie znacząco 

wyniesionym ponad koryto Dunajca) 

Zarośla 
wierzbowe na 
kamieńcach i 
żwirowiskach 

górskich potoków 
(Salici-

Myricarietum 
część - z 

przewagą wierzb) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 

Salix eleagnos (około 40% pokrycia krzewów, 
łącznie 10%), Salix purpurea (około 25% pokrycia 
krzewów; łącznie 5%), Salix fragilis (około 25% 
pokrycia krzewów; łącznie 5%), Salix triandra +, 

Myricaria germanica + 
Wysokość krzewów 

(średnia) b.d. FV Około 1 m 

Zwarcie krzewów na 
transekcie b.d. U1 Około 25% (luźne zarośla) 

Struktura przestrzenna 
płatów zarośli b.d. FV Masowe występowanie w dużych płatach o małym 

zwarciu (od ok. 0,3 do 72,7 ha) 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
2,5-3 m wys.) [K] 

b.d. U1 Pojedyncze drzewa (Populus sp.) 

Stan zdrowotny 
krzewów wierzbowych b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. FV Brak 

Odnowienie wierzby 
(obecność nalotu) b.d. FV Obecne, powszechne 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. FV Solidago canadensis (pjd.) 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 3 typy (3220, 3240, 91E0) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 

                                                
53 kilometraż wg opracowania „Studium określające granice bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni górnego Dunajca do ujścia 
Popradu. 2004. Hydroprojekt. Kraków” 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Zarośla 
wierzbowe na 
kamieńcach i 
żwirowiskach 

górskich potoków 
(Salici-

Myricarietum 
część - z 

przewagą wierzb) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 

Salix eleagnos (około 40% pokrycia krzewów, 
łącznie 10%), Salix purpurea (około 25% pokrycia 
krzewów; łącznie 5%), Salix fragilis (około 25% 
pokrycia krzewów; łącznie 5%), Salix triandra +, 

Myricaria germanica + 
 

Wysokość krzewów 
(średnia) 

 

b.d. FV Około 1 m 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie 
 

b.d. U1 Około 25% (luźne zarośla) 

 
Struktura przestrzenna 

płatów zarośli 
 

b.d. FV Masowe występowanie w dużych płatach o małym 
zwarciu (od ok. 2,4 do 7,5 ha) 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
2,5-3 m wys.) [K] 

 

b.d. U1 Pojedyncze drzewa (Populus sp.) 

Stan zdrowotny 
krzewów wierzbowych b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. FV Brak 

Odnowienie wierzby 
(obecność nalotu) b.d. FV Obecne, powszechne 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. FV Solidago canadensis (pjd.) 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 2 typy (3220, 3240) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 



 
 

DOKUMENTACJA PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  
ŚRODKOWY DUNAJEC Z DOPŁYWAMI 

 

 
228 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Zarośla 
wierzbowe na 
kamieńcach i 
żwirowiskach 

górskich potoków 
(Salici-

Myricarietum 
część - z 

przewagą wierzb) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 

Salix eleagnos (około 40% pokrycia krzewów, 
łącznie 10%), Salix purpurea (około 25% pokrycia 
krzewów; łącznie 5%), Salix fragilis (około 25% 
pokrycia krzewów; łącznie 5%), Salix triandra +, 

Myricaria germanica + 
 

Wysokość krzewów 
(średnia) 

 

b.d. FV Około 1 m 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie 
 

b.d. U1 Około 25% (luźne zarośla) 

 
Struktura przestrzenna 

płatów zarośli 
 

b.d. FV Masowe występowanie w dużym płacie o małym 
zwarciu (ok. 1,9 ha) 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
2,5-3 m wys.) [K] 

 

b.d. U1 Pojedyncze drzewa (Populus sp.) 

Stan zdrowotny 
krzewów wierzbowych b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. FV Brak 

Odnowienie wierzby 
(obecność nalotu) b.d. FV Obecne, powszechne 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. FV Solidago canadensis (pjd.) 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 2 typy (3220, 3240) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Zarośla 
wierzbowe na 
kamieńcach i 
żwirowiskach 

górskich potoków 
(Salici-

Myricarietum 
część - z 

przewagą wierzb) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. U1 

Salix eleagnos (około 15% pokrycia krzewów, 
łącznie ok. 10%), Salix purpurea (około 15% 

pokrycia krzewów; łącznie ok. 10%), Salix fragilis 
(około 10% pokrycia krzewów; łącznie około 8%), 

Salix viminalis około 60% pokrycia krzewów; 
łącznie ok.  45%), Salix triandra +, Cornus 

sanguinea +, Crataegus monogyna +, Alnus incana + 
Wysokość krzewów 

(średnia) b.d. U2 Około 4 m 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie 
 

b.d. FV Około 75%  

 
Struktura przestrzenna 

płatów zarośli 
 

b.d. FV Masowe występowanie w płacie o dużej powierzchni 
(0,9  ha) 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
2,5-3 m wys.) [K] 

 

b.d. U2 Drzewa i krzewy o wysokości 4 m lub wiecej 

Stan zdrowotny 
krzewów wierzbowych b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. U2 Masowe występowanie Phalaris arundinacea, Rubus 

caesius 
Odnowienie wierzby 

(obecność nalotu) b.d. U1 Nieliczne 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U2 Solidago canadensis (masowo), S. gigantea 

(masowo), Echinocystis lobata (pjd.) 
Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U2 Tylko 3240 

Perspektywy 
ochrony — b.d. U2 

Niekorzystne. Oddziaływanie wezbranych wód 
Dunajca tylko w przypadku bardzo wielkich wód. 

Przewaga innych gatunków krzewów 
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Zarośla 
wierzbowe na 
kamieńcach i 
żwirowiskach 

górskich potoków 
(Salici-

Myricarietum 
część - z 

przewagą wierzb) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. U1 

Salix eleagnos (około 15% pokrycia krzewów, 
łącznie ok. 10%), Salix purpurea (około 15% 

pokrycia krzewów; łącznie ok. 10%), Salix fragilis 
(około 10% pokrycia krzewów; łącznie około 8%), 

Salix viminalis około 60% pokrycia krzewów; 
łącznie ok.  45%), Salix triandra +, Cornus 

sanguinea +, Crataegus monogyna +, Alnus incana + 
Wysokość krzewów 

(średnia) b.d. U2 Około 4 m 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie 
 

b.d. U1 Około 75%  

 
Struktura przestrzenna 

płatów zarośli 
 

b.d. FV Masowe występowanie w płacie o dużej powierzchni 
(3,5 ha) 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
2,5-3 m wys.) [K] 

 

b.d. U2 Drzewa i krzewy o wysokości 4 m lub wiecej 

Stan zdrowotny 
krzewów wierzbowych b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. U2 Masowe występowanie Phalaris arundinacea, Rubus 

caesius 
Odnowienie wierzby 

(obecność nalotu) b.d. U1 Nieliczne 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U2 Solidago canadensis (masowo), S. gigantea 

(masowo), Echinocystis lobata (pjd.) 
Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 2 typy (3220, 3240) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. U2 

Niekorzystne. Oddziaływanie wezbranych wód 
Dunajca tylko w przypadku bardzo wielkich wód. 

Przewaga innych gatunków krzewów 
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Zarośla 
wierzbowe na 
kamieńcach i 
żwirowiskach 

górskich potoków 
(Salici-

Myricarietum 
część - z 

przewagą wierzb) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. U1 

Salix eleagnos (około 15% pokrycia krzewów, 
łącznie ok. 10%), Salix purpurea (około 15% 

pokrycia krzewów; łącznie ok. 10%), Salix fragilis 
(około 10% pokrycia krzewów; łącznie około 8%), 

Salix viminalis około 60% pokrycia krzewów; 
łącznie ok.  45%), Salix triandra +, Cornus 

sanguinea +, Crataegus monogyna +, Alnus incana + 
Wysokość krzewów 

(średnia) b.d. U2 Około 4 m 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie 
 

b.d. U1 Około 75% 

 
Struktura przestrzenna 

płatów zarośli 
 

b.d. FV Masowe występowanie w płatach o zróżnicowanej 
powierzchni (0,2 ha do 3,9 ha) 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
2,5-3 m wys.) [K] 

 

b.d. U2 Drzewa i krzewy o wysokości 4 m lub wiecej 

Stan zdrowotny 
krzewów wierzbowych b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. U2 Masowe występowanie Phalaris arundinacea, Rubus 

caesius 
Odnowienie wierzby 

(obecność nalotu) b.d. U1 Nieliczne 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U2 Solidago canadensis (masowo), S. gigantea 

(masowo), Echinocystis lobata (pjd.) 
Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 2 typy (3220, 3240) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. U2 

Niekorzystne. Oddziaływanie wezbranych wód 
Dunajca tylko w przypadku bardzo wielkich wód. 

Przewaga innych gatunków krzewów 
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Zarośla 
wierzbowe na 
kamieńcach i 
żwirowiskach 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. U1 

Salix eleagnos (około 15% pokrycia krzewów, 
łącznie ok. 10%), Salix purpurea (około 15% 

pokrycia krzewów; łącznie ok. 10%), Salix fragilis 
(około 10% pokrycia krzewów; łącznie około 8%), 

Salix viminalis około 60% pokrycia krzewów; 
łącznie ok.  45%), Salix triandra +, Cornus 

sanguinea +, Crataegus monogyna +, Alnus incana + 
Wysokość krzewów 

(średnia) b.d. U2 Około 4 m 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie 
 

b.d. U1 Około 75% 

 
Struktura przestrzenna 

płatów zarośli 
 

b.d. FV Masowe występowanie w płacie o dużej powierzchni 
(0,7  ha) 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
2,5-3 m wys.) [K] 

 

b.d. U2 Drzewa i krzewy o wysokości 4 m lub wiecej 

Stan zdrowotny 
krzewów wierzbowych b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. U2 Masowe występowanie Phalaris arundinacea, Rubus 

caesius 
Odnowienie wierzby 

(obecność nalotu) b.d. U1 Nieliczne 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U2 Solidago canadensis (masowo), S. gigantea 

(masowo), Echinocystis lobata (pjd.) 
Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 2 typy (3240, 91E0) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. U2 

Niekorzystne. Oddziaływanie wezbranych wód 
Dunajca tylko w przypadku bardzo wielkich wód. 

Przewaga innych gatunków krzewów 
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Zarośla 
wierzbowe na 
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żwirowiskach 
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Myricarietum 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. U1 

Salix eleagnos (około 15% pokrycia krzewów, 
łącznie ok. 10%), Salix purpurea (około 15% 

pokrycia krzewów; łącznie ok. 10%), Salix fragilis 
(około 10% pokrycia krzewów; łącznie około 8%), 

Salix viminalis około 60% pokrycia krzewów; 
łącznie ok.  45%), Salix triandra +, Cornus 

sanguinea +, Crataegus monogyna +, Alnus incana + 
Wysokość krzewów 

(średnia) b.d. U2 Około 4 m 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie 
 

b.d. FV Około 75% 

 
Struktura przestrzenna 

płatów zarośli 
 

b.d. FV Płat o dużej powierzchni (około 1 ha) 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
2,5-3 m wys.) [K] 

 

b.d. U2 Drzewa i krzewy o wysokości 4 m lub wiecej 

Stan zdrowotny 
krzewów wierzbowych b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. U2 Masowe występowanie Phalaris arundinacea, Rubus 

caesius 
Odnowienie wierzby 

(obecność nalotu) b.d. U1 Nieliczne 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U2 Solidago canadensis (masowo), S. gigantea 

(masowo), Echinocystis lobata (pjd.) 
Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 3 typy (3220, 3240, 91E0) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. U1 

Salix eleagnos (około 15% pokrycia krzewów, 
łącznie ok. 10%), Salix purpurea (około 15% 

pokrycia krzewów; łącznie ok. 10%), Salix fragilis 
(około 10% pokrycia krzewów; łącznie około 8%), 

Salix viminalis około 60% pokrycia krzewów; 
łącznie ok.  45%), Salix triandra +, Cornus 

sanguinea +, Crataegus monogyna +, Alnus incana + 
Wysokość krzewów 

(średnia) b.d. U2 Około 4 m 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie 
 

b.d. FV Około 75% 

 
Struktura przestrzenna 

płatów zarośli 
 

b.d. FV Płaty o zróżnicowanej powierzchni (od 0,1 ha do 2 
ha) 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
2,5-3 m wys.) [K] 

 

b.d. U2 Drzewa i krzewy o wysokości 4 m lub wiecej 

Stan zdrowotny 
krzewów wierzbowych b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. U2 Masowe występowanie Phalaris arundinacea, Rubus 

caesius 
Odnowienie wierzby 

(obecność nalotu) b.d. U1 Nieliczne 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U2 Solidago canadensis (masowo), S. gigantea 

(masowo), Echinocystis lobata (pjd.) 
Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 2 typy (3220, 3240) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Zarośla 
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część - z 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. U1 

Salix eleagnos (około 15% pokrycia krzewów, 
łącznie ok. 10%), Salix purpurea (około 15% 

pokrycia krzewów; łącznie ok. 10%), Salix fragilis 
(około 10% pokrycia krzewów; łącznie około 8%), 

Salix viminalis około 60% pokrycia krzewów; 
łącznie ok.  45%), Salix triandra +, Cornus 

sanguinea +, Crataegus monogyna +, Alnus incana + 
Wysokość krzewów 

(średnia) b.d. U2 Około 4 m 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie 
 

b.d. FV Około 75% 

 
Struktura przestrzenna 

płatów zarośli 
 

b.d. FV Płat o powierzchni (1,3 ha) 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
2,5-3 m wys.) [K] 

 

b.d. U2 Drzewa i krzewy o wysokości 4 m lub wiecej 

Stan zdrowotny 
krzewów wierzbowych b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. U2 Masowe występowanie Phalaris arundinacea, Rubus 

caesius 
Odnowienie wierzby 

(obecność nalotu) b.d. U1 Nieliczne 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U2 Solidago canadensis (masowo), S. gigantea 

(masowo), Echinocystis lobata (pjd.) 
Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 2 typy (3220, 3240) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 

Salix eleagnos (około 80% pokrycia krzewów, 
łącznie ok. 60%), Salix purpurea (około 15% 

pokrycia krzewów; łącznie ok. 12%), Salix fragilis + 
Salix viminalis +, Salix triandra +, Alnus incana + 

 
Wysokość krzewów 

(średnia) 
 

b.d. U2 Około 6 m 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie 
 

b.d. FV Około 75% 

 
Struktura przestrzenna 

płatów zarośli 
 

b.d. FV Płaty o zróżnicowanej powierzchni  (0,02-0,8 ha) 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
2,5-3 m wys.) [K] 

 

b.d. U2 Drzewa i krzewy o wysokości 6 m lub wiecej 

 
Stan zdrowotny 

krzewów wierzbowych 
 

b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. FV Brak 

Odnowienie wierzby 
(obecność nalotu) b.d. FV Miejscami liczne (głównie w obrębie sąsiadujących 

płatów 3220) 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] b.d. U2 Solidago canadensis (pjd.), S. gigantea (pjd.), 
Echinocystis lobata (pjd.) 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 2 typy (3220, 3240) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 



 
 

DOKUMENTACJA PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  
ŚRODKOWY DUNAJEC Z DOPŁYWAMI 

 

 
237 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Zarośla 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 

Salix eleagnos (około 80% pokrycia krzewów, 
łącznie ok. 60%), Salix purpurea (około 15% 

pokrycia krzewów; łącznie ok. 12%), Salix fragilis + 
Salix viminalis +, Salix triandra +, Alnus incana + 

 
Wysokość krzewów 

(średnia) 
 

b.d. U2 Około 6 m 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie 
 

b.d. FV Około 75% 

 
Struktura przestrzenna 

płatów zarośli 
 

b.d. FV Płaty o zróżnicowanej powierzchni  (0,07-0,6 ha) 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
2,5-3 m wys.) [K] 

 

b.d. U2 Drzewa i krzewy o wysokości 6 m lub wiecej 

 
Stan zdrowotny 

krzewów wierzbowych 
 

b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. FV Brak 

Odnowienie wierzby 
(obecność nalotu) b.d. FV Miejscami liczne (głównie w obrębie sąsiadujących 

płatów 3220) 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] b.d. U2 Solidago canadensis (pjd.), S. gigantea (pjd.), 
Echinocystis lobata (pjd.) 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 3 typy (3220, 3240, 91E0) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Zarośla 
wierzbowe na 
kamieńcach i 
żwirowiskach 

górskich potoków 
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Myricarietum 
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przewagą wierzb) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 

Salix eleagnos (około 80% pokrycia krzewów, 
łącznie ok. 60%), Salix purpurea (około 15% 

pokrycia krzewów; łącznie ok. 12%), Salix fragilis + 
Salix viminalis +, Salix triandra +, Alnus incana + 

 
Wysokość krzewów 

(średnia) 
 

b.d. U2 Około 6 m 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie 
 

b.d. FV Około 75% 

 
Struktura przestrzenna 

płatów zarośli 
 

b.d. FV Płaty o zróżnicowanej powierzchni  (0,06-1,6 ha) 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
2,5-3 m wys.) [K] 

 

b.d. U2 Drzewa i krzewy o wysokości 6 m lub wiecej 

 
Stan zdrowotny 

krzewów wierzbowych 
 

b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. FV Brak 

Odnowienie wierzby 
(obecność nalotu) b.d. FV Miejscami liczne (głównie w obrębie sąsiadujących 

płatów 3220) 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] b.d. U2 Solidago canadensis (pjd.), S. gigantea (pjd.), 
Echinocystis lobata (pjd.) 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 3 typy (3220, 3240, 91E0) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 

Salix eleagnos (około 80% pokrycia krzewów, 
łącznie ok. 60%), Salix purpurea (około 15% 

pokrycia krzewów; łącznie ok. 12%), Salix fragilis + 
Salix viminalis +, Salix triandra +, Alnus incana + 

 
Wysokość krzewów 

(średnia) 
 

b.d. U2 Około 6 m 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie 
 

b.d. FV Około 75% 

 
Struktura przestrzenna 

płatów zarośli 
 

b.d. FV Dwa duże płaty  (0,6-1 ha) 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
2,5-3 m wys.) [K] 

 

b.d. U2 Drzewa i krzewy o wysokości 6 m lub wiecej 

 
Stan zdrowotny 

krzewów wierzbowych 
 

b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. FV Brak 

Odnowienie wierzby 
(obecność nalotu) b.d. FV Miejscami liczne (głównie w obrębie sąsiadujących 

płatów 3220) 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] b.d. U2 Solidago canadensis (pjd.), S. gigantea (pjd.), 
Echinocystis lobata (pjd.) 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 3 typy (3220, 3240, 91E0) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 

Salix eleagnos (około 60% pokrycia krzewów, 
łącznie ok. 45%),(około 30% pokrycia krzewów, 

łącznie około  20%) Salix purpurea +, Salix fragilis 
+ Salix viminalis +, Salix triandra +, Alnus incana   

 
Wysokość krzewów 

(średnia) 
 

b.d. U2 Około 6 m 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie 
 

b.d. FV Około 75% 

 
Struktura przestrzenna 

płatów zarośli 
 

b.d. FV Duże płaty  (0,15-0,7 ha) 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
2,5-3 m wys.) [K] 

 

b.d. U2 Drzewa i krzewy o wysokości 6 m lub wiecej 

 
Stan zdrowotny 

krzewów wierzbowych 
 

b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. FV Brak 

Odnowienie wierzby 
(obecność nalotu) b.d. FV Miejscami liczne (głównie w obrębie sąsiadujących 

płatów 3220) 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] b.d. U2 Solidago canadensis (pjd.), S. gigantea (pjd.), 
Echinocystis lobata (pjd.) 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 3 typy (3220, 3240, 91E0) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 

Salix eleagnos (około 80% pokrycia krzewów, 
łącznie ok. 60%), Salix purpurea (około 15% 

pokrycia krzewów; łącznie ok. 12%), Salix fragilis + 
Salix viminalis +, Salix triandra +, Alnus incana + 

 
Wysokość krzewów 

(średnia) 
 

b.d. U2 Około 6 m 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie 
 

b.d. FV Około 75% 

 
Struktura przestrzenna 

płatów zarośli 
 

b.d. FV Dwa płaty  (0,04-0,7 ha) 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
2,5-3 m wys.) [K] 

 

b.d. U2 Drzewa i krzewy o wysokości 6 m lub wiecej 

 
Stan zdrowotny 

krzewów wierzbowych 
 

b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. FV Brak 

Odnowienie wierzby 
(obecność nalotu) b.d. FV Miejscami liczne (głównie w obrębie sąsiadujących 

płatów 3220) 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] b.d. U2 Solidago canadensis (pjd.), S. gigantea (pjd.), 
Echinocystis lobata (pjd.) 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 3 typy (3220, 3240, 91E0) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 

Salix eleagnos (około 80% pokrycia krzewów, 
łącznie ok. 60%), Salix purpurea (około 15% 

pokrycia krzewów; łącznie ok. 12%), Salix fragilis + 
Salix viminalis +, Salix triandra +, Alnus incana + 

 
Wysokość krzewów 

(średnia) 
 

b.d. U2 Około 6 m 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie 
 

b.d. FV Około 75% 

 
Struktura przestrzenna 

płatów zarośli 
 

b.d. FV Kilka płatów o zróżnicowanej powierzchni  (0,06-0,9 
ha) 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
2,5-3 m wys.) [K] 

 

b.d. U2 Drzewa i krzewy o wysokości 6 m lub wiecej 

 
Stan zdrowotny 

krzewów wierzbowych 
 

b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. FV Brak 

Odnowienie wierzby 
(obecność nalotu) b.d. FV Miejscami liczne (głównie w obrębie sąsiadujących 

płatów 3220) 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] b.d. U2 Solidago canadensis (pjd.), S. gigantea (pjd.), 
Echinocystis lobata (pjd.) 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 3 typy (3220, 3240, 91E0) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Zarośla 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 

Salix eleagnos (około 80% pokrycia krzewów, 
łącznie ok. 35%), Salix purpurea  +, Salix fragilis + 

Salix viminalis +, Salix triandra +, Alnus incana  
(około 10%, łącznie około 5%) 

 
Wysokość krzewów 

(średnia) 
 

b.d. FV Przeważają płaty z krzewami o wysokości około 2,5 
m 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie 
 

b.d. FV Około 40% 

 
Struktura przestrzenna 

płatów zarośli 
 

b.d. FV Kilkanaście  płatów o zróżnicowanej powierzchni  
(0,01-0,3 ha) 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
2,5-3 m wys.) [K] 

 

b.d. FV Pojedyncze osobniki 

 
Stan zdrowotny 

krzewów wierzbowych 
 

b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. FV Brak 

Odnowienie wierzby 
(obecność nalotu) b.d. FV Miejscami bardzo liczne  

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. FV Brak  

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 2 typy (3220, 3240) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Zarośla 
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górskich potoków 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 

Salix eleagnos (około 80% pokrycia krzewów, 
łącznie ok. 35%), Salix purpurea  +, Salix fragilis + 

Salix viminalis +, Salix triandra +, Alnus incana  
(około 10%, łącznie około 5%) 

 
Wysokość krzewów 

(średnia) 
 

b.d. FV Przeważają płaty z krzewami o wysokości około 2,5 
m 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie 
 

b.d. FV Około 40% 

 
Struktura przestrzenna 

płatów zarośli 
 

b.d. FV Kilkanaście  płatów o zróżnicowanej powierzchni  
(0,02-0,2 ha) 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
2,5-3 m wys.) [K] 

 

b.d. FV Pojedyncze osobniki 

 
Stan zdrowotny 

krzewów wierzbowych 
 

b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. FV Brak 

Odnowienie wierzby 
(obecność nalotu) b.d. FV Miejscami bardzo liczne  

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. FV Brak  

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 2 typy (3220, 3240) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 

Salix eleagnos (około 80% pokrycia krzewów, 
łącznie ok. 35%), Salix purpurea  +, Salix fragilis + 

Salix viminalis +, Salix triandra +, Alnus incana  
(około 10%, łącznie około 5%) 

 
Wysokość krzewów 

(średnia) 
 

b.d. FV Przeważają płaty z krzewami o wysokości około 2,5 
m 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie 
 

b.d. FV Około 40% 

 
Struktura przestrzenna 

płatów zarośli 
 

b.d. FV Kilkanaście  płatów o zróżnicowanej powierzchni  
(0,01-0,3 ha) 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
2,5-3 m wys.) [K] 

 

b.d. FV Pojedyncze osobniki 

 
Stan zdrowotny 

krzewów wierzbowych 
 

b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. FV Brak 

Odnowienie wierzby 
(obecność nalotu) b.d. FV Miejscami bardzo liczne  

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. FV Brak  

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 2 typy (3220, 3240) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

FV 

Zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 

Salix eleagnos (około 80% pokrycia krzewów, 
łącznie ok. 35%), Salix purpurea  +, Salix fragilis + 

Salix viminalis +, Salix triandra +, Alnus incana  
(około 10%, łącznie około 5%) 

 
Wysokość krzewów 

(średnia) 
 

b.d. FV Przeważają płaty z krzewami o wysokości około 2,5 
m 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie 
 

b.d. FV Około 40% 

 
Struktura przestrzenna 

płatów zarośli 
 

b.d. FV Kilka płatów o zróżnicowanej powierzchni  (0,04-0,3 
ha) 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
2,5-3 m wys.) [K] 

 

b.d. FV Pojedyncze osobniki 

 
Stan zdrowotny 

krzewów wierzbowych 
 

b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. FV Brak 

Odnowienie wierzby 
(obecność nalotu) b.d. FV Miejscami bardzo liczne  

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. FV Brak  

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 3 typy (3220, 3240, 91E0) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 

Salix eleagnos (około 80% pokrycia krzewów, 
łącznie ok. 65%), Salix purpurea  +, Salix fragilis + 

Salix viminalis +, Salix triandra +, Alnus incana  
(około 10%, łącznie około 8%) 

 
Wysokość krzewów 

(średnia) 
 

b.d. U2 Przeważają płaty z krzewami o wysokości powyżej 3 
m 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie 
 

b.d. FV Około 80% 

 
Struktura przestrzenna 

płatów zarośli 
 

b.d. FV Kilka płatów o zróżnicowanej powierzchni  (0,05-0,4 
ha) 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
2,5-3 m wys.) [K] 

 

b.d. U2 Wiekszość krzewów i drzew o wysokości powyżej 3 
m 

 
Stan zdrowotny 

krzewów wierzbowych 
 

b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. FV Brak 

Odnowienie wierzby 
(obecność nalotu) b.d. FV Miejscami bardzo liczne (w obrębie kamieńców – 

3220) 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] b.d. FV Brak  

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 3 typy (3220, 3240, 91E0) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 

Salix eleagnos (około 80% pokrycia krzewów, 
łącznie ok. 65%), Salix purpurea  +, Salix fragilis + 

Salix viminalis +, Salix triandra +, Alnus incana  
(około 10%, łącznie około 8%) 

 
Wysokość krzewów 

(średnia) 
 

b.d. U2 Przeważają płaty z krzewami o wysokości powyżej 3 
m 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie 
 

b.d. FV Około 80% 

 
Struktura przestrzenna 

płatów zarośli 
 

b.d. FV Kilka płatów o zróżnicowanej powierzchni  (0,1-0,3 
ha) 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
2,5-3 m wys.) [K] 

 

b.d. U2 Wiekszość krzewów i drzew o wysokości powyżej 3 
m 

 
Stan zdrowotny 

krzewów wierzbowych 
 

b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. FV Brak 

Odnowienie wierzby 
(obecność nalotu) b.d. FV Miejscami bardzo liczne (w obrębie kamieńców – 

3220) 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] b.d. FV Brak  

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 3 typy (3220, 3240, 91E0) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych procesów 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 

Salix eleagnos (około 80% pokrycia krzewów, 
łącznie ok. 65%), Salix purpurea  +, Salix fragilis + 

Salix viminalis +, Salix triandra +, Alnus incana  
(około 10%, łącznie około 8%) 

 
Wysokość krzewów 

(średnia) 
 

b.d. U2 Przeważają płaty z krzewami o wysokości powyżej 3 
m 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie 
 

b.d. FV Około 80% 

 
Struktura przestrzenna 

płatów zarośli 
 

b.d. FV 1 duzy płat  (0,25 ha) 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
2,5-3 m wys.) [K] 

 

b.d. U2 Wiekszość krzewów i drzew o wysokości powyżej 3 
m 

 
Stan zdrowotny 

krzewów wierzbowych 
 

b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. FV Brak 

Odnowienie wierzby 
(obecność nalotu) b.d. FV Miejscami bardzo liczne (w obrębie kamieńców – 

3220) 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] b.d. FV Brak  

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 3 typy (3220, 3240, 91E0) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Zarośla 
wierzbowe na 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych procesów  

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 

Salix eleagnos (około 60% udziału w zaroślach); Salix 
purpurea (około 20% udziału w zaroślach); Salix 

fragilis (około 10% udziału w zaroślach), Alnus incana 
(około 5% udziału w zaroślach), Salix viminalis (ok. 5% 

udziału w zaroślach) 
Wysokość krzewów 

(średnia) b.d. U2 Około 6 m  

Zwarcie krzewów na 
transekcie b.d. FV 90% 

Struktura przestrzenna 
płatów zarośli b.d. FV Płaty o zróżnicowanej powierzchni (od 0,06 ha do 0,4 

ha) 
 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

2,5-3 m wys.) [K] 
 

b.d. U2 Dominują drzewa i krzewy o wysokości  6 m i powyżej 
6 m., 

Stan zdrowotny 
krzewów wierzbowych b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego  

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. FV Brak 

Odnowienie wierzby 
(obecność nalotu) b.d. FV Obecne, powszechnie występujące (głównie na 

sąsiadujących płatach siedliska 3220) 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 2 typy (3220 i 3240) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Zarośla 
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żwirowiskach 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

FV 

Zależna od naturalnych procesów  

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 

Salix eleagnos (około 60% udziału w zaroślach); Salix 
purpurea (około 20% udziału w zaroślach); Salix 

fragilis (około 10% udziału w zaroślach), Alnus incana 
(około 5% udziału w zaroślach), Salix viminalis (ok. 5% 

udziału w zaroślach), Myricaria germanica + 

Wysokość krzewów 
(średnia) b.d. FV 

Zróżnicowana. W przewadze około 2,5 m (na 10% 
powierzchni przerośnięte krzewy wierzby siwej o 

wysokości powyżej 6 m)  
Zwarcie krzewów na 

transekcie b.d. FV 90% 

Struktura przestrzenna 
płatów zarośli b.d. FV Kilkanaście płatów o zróżnicowanej powierzchni (od 

0,05 ha do 0,9 ha) 
 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

2,5-3 m wys.) [K] 
 

b.d. FV 

Drzewa i krzewy powyżej 3 m wysokości tylko w 
obrębie płatów zaawansowanych sukcesyjnie 

(stanowiących około 10% powierzchni siedliska 
przyrodniczego na przedmiotowym odcinku rzeki) 

Stan zdrowotny 
krzewów wierzbowych b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego  

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. FV Brak 

 
Odnowienie wierzby 

(obecność nalotu) 
 

b.d. FV Obecne, powszechnie występujące (głównie na 
sąsiadujących płatach siedlisk 3220 i 3230) 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 3 typy (3220, 3230  i 3240) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — U154 FV 

U1 

Zależna od naturalnych procesów  

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] FV FV 

Salix eleagnos (około 60% udziału w zaroślach); Salix 
purpurea (około 20% udziału w zaroślach); Salix 

fragilis (około 10% udziału w zaroślach), Alnus incana 
(około 5% udziału w zaroślach), Salix viminalis (ok. 5% 

udziału w zaroślach), Myricaria germanica + 

Wysokość krzewów 
(średnia) FV FV 

Zróżnicowana. W przewadze około 2,5 m (na 10% 
powierzchni przerośnięte krzewy wierzby siwej o 

wysokości powyżej 6 m)  
Zwarcie krzewów na 

transekcie FV FV 90% 

Struktura przestrzenna 
płatów zarośli U1 FV Kilka płatów o zróżnicowanej powierzchni (od 0,03 ha 

do 1,9 ha) 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

2,5-3 m wys.) [K] 
U1 FV 

Drzewa i krzewy powyżej 3 m wysokości tylko w 
obrębie płatów zaawansowanych sukcesyjnie 

(stanowiących około 10% powierzchni siedliska 
przyrodniczego na przedmiotowym odcinku rzeki) 

Stan zdrowotny 
krzewów wierzbowych U1 FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego  

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych FV FV Brak 

Odnowienie wierzby 
(obecność nalotu) FV FV Obecne, powszechnie występujące (głównie na 

sąsiadujących płatach siedlisk 3220 i 3230) 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] U1 U1 Impatiens glandulifera (pjd.), I. parviflora (pjd.). Bez 
redukcyjnego wpływu na bogactwo gatunkowe płatów. 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

U1 FV 3 typy (3220, 3230  i 3240) 

[Procent powierzchni 
zajęty przez siedlisko na 

transekcie]55 
U1 n.o. — 

                                                
54 Źródło: Węgrzyn M. 2010b. Siedlisko przyrodnicze 3240 Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą 
wierzby). Stanowisko: Kamienica Gorczańska. Państwowy Monitoring Środowiska. Raport dla siedliska przyrodniczego na stanowisku. Dane udostępnione przez GIOŚ. 
55 Wskaźnik oceniany w 2010 roku przez eksperta-wykonawcę monitoringu siedliska, nie uwzględniony w obowiązującej metodyce (Perzanowska 2012) 
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Perspektywy 
ochrony — U2 FV Korzystne 

Zarośla 
wierzbowe na 
kamieńcach i 
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) Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

FV 

Zależna od naturalnych procesów  

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 

Salix eleagnos (około 60% udziału w zaroślach); Salix 
purpurea (około 20% udziału w zaroślach); Salix 

fragilis (około 10% udziału w zaroślach), Alnus incana 
(około 5% udziału w zaroślach), Salix viminalis (ok. 5% 

udziału w zaroślach), Myricaria germanica + 

Wysokość krzewów 
(średnia) b.d. FV 

Zróżnicowana. W przewadze około 2,5 m (na 5% 
powierzchni przerośnięte krzewy wierzby siwej o 

wysokości powyżej 6 m)  
Zwarcie krzewów na 

transekcie b.d. FV 90% 

Struktura przestrzenna 
płatów zarośli b.d. FV Kilkanaście płatów o zróżnicowanej powierzchni (od 

0,05 ha do 0,9 ha) 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

2,5-3 m wys.) [K] 
b.d. FV 

Drzewa i krzewy powyżej 3 m wysokości tylko w 
obrębie płatów zaawansowanych sukcesyjnie 

(stanowiących około 5% powierzchni siedliska 
przyrodniczego na przedmiotowym odcinku rzeki) 

Stan zdrowotny 
krzewów wierzbowych b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego  

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. FV Brak 

Odnowienie wierzby 
(obecność nalotu) b.d. FV Obecne, powszechnie występujące (głównie na 

sąsiadujących płatach siedlisk 3220 i 3230) 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 4 typy (3220, 3230, 3240, 91E0) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych procesów  

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 

Salix eleagnos (około 60% udziału w zaroślach); Salix 
purpurea (około 20% udziału w zaroślach); Salix 

fragilis (około 10% udziału w zaroślach), Alnus incana 
(około 5% udziału w zaroślach), Salix viminalis (ok. 5% 

udziału w zaroślach) 

Wysokość krzewów 
(średnia) b.d. U2 

Zróżnicowana. W przewadze powyżej 3 m (na 85% 
powierzchni przerośnięte krzewy wierzby siwej o 

wysokości powyżej 6 m)  

Zwarcie krzewów na 
transekcie b.d. FV 90% 

Struktura przestrzenna 
płatów zarośli b.d. FV Kilka płatów o zróżnicowanej powierzchni (od 0,15 ha 

do 0,5 ha) 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

2,5-3 m wys.) [K] 
b.d. U2 

Drzewa i krzewy powyżej 3 m wysokości w obrębie 
płatów zaawansowanych sukcesyjnie (stanowiących 
około 85% powierzchni siedliska przyrodniczego na 

przedmiotowym odcinku rzeki) 
Stan zdrowotny 

krzewów wierzbowych b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego  

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. FV Brak 

Odnowienie wierzby 
(obecność nalotu) b.d. FV Obecne, powszechnie występujące (głównie na 

sąsiadujących płatach siedliska 3220) 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 3 typy (3220, 3240, 91E0) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych procesów  

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 

Salix eleagnos (około 60% udziału w zaroślach); Salix 
fragilis (około 10% udziału w zaroślach), Alnus incana 

(około 5% udziału w zaroślach), Salix viminalis (ok. 
25% udziału w zaroślach) 

Wysokość krzewów 
(średnia) b.d. U2 Około 6 m   

Zwarcie krzewów na 
transekcie b.d. FV 90% 

Struktura przestrzenna 
płatów zarośli b.d. FV Dwa zwarte płaty o podobnej powierzchni (od 0,11 ha 

do 0,16 ha) 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

2,5-3 m wys.) [K] 
b.d. U2 Drzewa i krzewy powyżej 6 m  

Stan zdrowotny 
krzewów wierzbowych b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego  

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. U2 Rubus caesius (masowo) 

Odnowienie wierzby 
(obecność nalotu) b.d. FV Obecne, powszechnie występujące (głównie na 

sąsiadujących płatach siedliska 3220) 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] b.d. U1 Reynoutria japonica (pjd.), Impatiens glandulifera 
(pjd.) 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 2 typy (3220, 3240) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych procesów  

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 

Salix eleagnos (około 60% udziału w zaroślach); Salix 
fragilis (około 10% udziału w zaroślach), Alnus incana 

(około 5% udziału w zaroślach), Salix viminalis (ok. 
25% udziału w zaroślach), 

Wysokość krzewów 
(średnia) b.d. U2 Około 6 m   

Zwarcie krzewów na 
transekcie b.d. FV 90% 

Struktura przestrzenna 
płatów zarośli b.d. FV Jeden duży i zwarty płat (0,35 ha) 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

2,5-3 m wys.) [K] 
b.d. U2 Drzewa i krzewy powyżej 6 m  

Stan zdrowotny 
krzewów wierzbowych b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego  

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. U2 Rubus caesius (masowo) 

Odnowienie wierzby 
(obecność nalotu) b.d. U1 Obecne, nieliczne (głównie na sąsiadujących płatach 

siedliska 3220) 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] b.d. U1 Reynoutria japonica (pjd.), Impatiens glandulifera 
(pjd.) 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 3 typy (3220, 3240, 91E0) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. U2 Niekorzystne (koryto wcięte, niewielka powierzchnia 

terenu potencjalnie dostępnego dla odnowienia) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. U1 

U2 

Zależna od naturalnych procesów. Trudny do określenia 
ubytek powierzchni wskutek prac w korycie rzecznym 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 

Salix eleagnos (około 60% udziału w zaroślach); Salix 
fragilis (około 10% udziału w zaroślach), Alnus incana 
(około 15% udziału w zaroślach), Salix viminalis (ok. 

15% udziału w zaroślach), 
Wysokość krzewów 

(średnia) b.d. U2 Około 6 m   

Zwarcie krzewów na 
transekcie b.d. FV 90% 

Struktura przestrzenna 
płatów zarośli b.d. FV Jeden duży i zwarty płat (0,53 ha) 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

2,5-3 m wys.) [K] 
b.d. U2 Drzewa i krzewy zazwyczaj powyżej 6 m  

Stan zdrowotny 
krzewów wierzbowych b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego  

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. FV Brak 

Odnowienie wierzby 
(obecność nalotu) b.d. FV Obecne, liczne (głównie na sąsiadujących płatach 

siedliska 3220) 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] b.d. U1 Reynoutria japonica (pjd.), Impatiens glandulifera 
(pjd.) 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 3 typy (3220, 3240, 91E0) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych procesów.  

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 

Salix eleagnos (około 60% udziału w zaroślach); Salix 
fragilis (około 10% udziału w zaroślach), Alnus incana 
(około 15% udziału w zaroślach), Salix viminalis (ok. 

15% udziału w zaroślach), Myricaria germanica + 

Wysokość krzewów 
(średnia) b.d. U2 

Około 6 m (niewielki udział płatów na wczesnych 
eatapach sukcesji, gdzie wysokość krzewów nie 

przekracza 3m) 

Zwarcie krzewów na 
transekcie b.d. FV 90% 

Struktura przestrzenna 
płatów zarośli b.d. FV Kilka płatów o zróżnicowanej powierzchni na różnych 

etapach sukcesji (0,06 do 0,23 ha) 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

2,5-3 m wys.) [K] 
b.d. U2 Drzewa i krzewy zazwyczaj powyżej 6 m  

Stan zdrowotny 
krzewów wierzbowych b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego  

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. FV Brak 

Odnowienie wierzby 
(obecność nalotu) b.d. FV Obecne, liczne (głównie na sąsiadujących płatach 

siedlisk 3220, 3230) 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] b.d. U1 Reynoutria japonica (pjd.), Impatiens glandulifera 
(pjd.) 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 4 typy (3220, 3230, 3240, 91E0) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 

Udział wierzby siwej Salix eleagnos w zaroślach 
nadrzecznych około 60%. Olsza szara Alnus incana 
(20%), wierzba krucha Salix fragilis (20%), świerk 

pospolity Picea abies (pjd.) 
Wysokość krzewów 

(średnia) b.d. U2 Około 8-10 m 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie 
 

b.d. FV Około 100% 

 
Struktura przestrzenna 

płatów zarośli 
 

b.d. FV Masowe występowanie w zwartych płatach o 
zróżnicowanej powierzchni (od ok. 2 a do 48 a) 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
2,5-3 m wys.) [K] 

 

b.d. U2 Średnia wysokość drzew około 9 m 

 
Stan zdrowotny 

krzewów wierzbowych 
 

b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego krzewów 
wierzby siwej 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. U2 Rubus caesius (dom. w runie) 

Odnowienie wierzby 
(obecność nalotu) b.d. U2 Brak 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 2 typy (3220, 3240) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. U2 Niekorzystne. Koryto mocno wcięte. Brak 

odnowienia gatunku 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 

Udział wierzby siwej Salix eleagnos w zaroślach 
nadrzecznych około 30%. Olsza szara Alnus incana 
(20%), wierzba krucha Salix fragilis (20%), świerk 

pospolity Picea abies (pjd.), topole wielkolistne 
Populus cult. (pjd) 

 
Wysokość krzewów 

(średnia) 
 

b.d. U2 Około 8-10 m 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie 
 

b.d. FV Około 40% 

 
Struktura przestrzenna 

płatów zarośli 
 

b.d. FV Masowe występowanie w zwartych płatach o 
zróżnicowanej powierzchni (od ok. 6 a do 42 a) 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
2,5-3 m wys.) [K] 

 

b.d. U2 Średnia wysokość drzew około 8 m 

Stan zdrowotny 
krzewów wierzbowych b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego krzewów 

wierzby siwej 
Gatunki ekspansywnych 

roślin zielnych b.d. U2 Rubus caesius (dom. w runie) 

Odnowienie wierzby 
(obecność nalotu) b.d. FV Licznie, zwłaszcza w płatach sąsiadujących siedlisk 

(3220, 3230) 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] b.d. U1 Populus cult. (pjd.) 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 2 typy (3220, 3240) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 

Udział wierzby siwej Salix eleagnos w zaroślach 
nadrzecznych około 30%. Olsza szara Alnus incana 

(10%), modrzew Larix decidua  (pjd.), sosna 
zwyczajna Pinus sylvestris (pjd.), jaśminowiec 

wonny Philadelphus coronarius (pjd.), września 
pobrzeżna Myricaria germanica (na obrzeżach) 

 
Wysokość krzewów 

(średnia) 
 

b.d. U2 Około 8-10 m 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie 
 

b.d. FV Około 40% 

 
Struktura przestrzenna 

płatów zarośli 
 

b.d. FV Masowe występowanie w zwartych płatach o 
zróżnicowanej powierzchni (od ok. 6 a do 42 a) 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

2,5-3 m wys.) [K] 
 

b.d. U2 Średnia wysokość drzew około 9 m 

Stan zdrowotny 
krzewów wierzbowych b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego krzewów 

wierzby siwej 
Gatunki ekspansywnych 

roślin zielnych b.d. FV Brak 

Odnowienie wierzby 
(obecność nalotu) b.d. FV Licznie, zwłaszcza w płatach sąsiadujących siedlisk 

(3220, 3230) 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] b.d. U1 Philadelphus coronarius (pjd.) 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 3 typy (3220, 3230, 3240) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. U1 

Zaawansowane procesy erozji wgłębnej koryta 
(może to prowadzić do zmniejszenia powierzchni 

siedliska przyrodniczego w przyszłości) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 

Udział wierzby siwej Salix eleagnos w zaroślach 
nadrzecznych około 50%. Olsza szara Alnus incana 
(20%), świerk pospolity Picea abies (pjd.) września 

pobrzeżna Myricaria germanica (na obrzeżach) 
 

Wysokość krzewów 
(średnia) 

 

b.d. U2 Około 8-10 m 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie 
 

b.d. FV Około 70% 

 
Struktura przestrzenna 

płatów zarośli 
 

b.d. FV Masowe występowanie w zwartych płatach o 
zróżnicowanej powierzchni (od ok. 7 a do 65 a) 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
2,5-3 m wys.) [K] 

 

b.d. U2 Średnia wysokość drzew około 9 m 

Stan zdrowotny 
krzewów wierzbowych b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego krzewów 

wierzby siwej 
Gatunki ekspansywnych 

roślin zielnych b.d. FV Brak 

Odnowienie wierzby 
(obecność nalotu) b.d. FV Licznie, zwłaszcza w płatach sąsiadujących siedlisk 

(3220, 3230) 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 4 typy (3220, 3230, 3240, 91E0) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. U1 

Zaawansowane procesy erozji wgłębnej koryta 
(może to prowadzić do zmniejszenia powierzchni 

siedliska przyrodniczego w przyszłości) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 

Udział wierzby siwej Salix eleagnos w zaroślach 
nadrzecznych pow. 50%. Obecne inne gatunki 

łęgowe wierzb: S. viminalis, S. purpurea, S. fragilis, 
a także olsza szara Alnus incana i września 

pobrzeżna Myricaria germanica  
 

Wysokość krzewów 
(średnia) 

 

b.d. U2 Około 8-10 m 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie 
 

b.d. FV Około 50% 

 
Struktura przestrzenna 

płatów zarośli 
 

b.d. FV Masowe występowanie w płatach o zróżnicowanej 
powierzchni (od ok. 10 a do 58 a) 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
2,5-3 m wys.) [K] 

 

b.d. U2 Średnia wysokość drzew około 9 m 

Stan zdrowotny 
krzewów wierzbowych b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego krzewów 

wierzby siwej 
Gatunki ekspansywnych 

roślin zielnych b.d. FV Brak 

Odnowienie wierzby 
(obecność nalotu) b.d. FV Licznie, zwłaszcza w płatach sąsiadujących siedlisk 

(3220, 3230) 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] b.d. U1 Impatiens glandulifera (około 1 %) 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 3 typy (3220, 3230, 3240) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 

Udział wierzby siwej Salix eleagnos w zaroślach 
nadrzecznych pow. 50%. Obecne inne gatunki 

łęgowe wierzb: S. viminalis, S. purpurea, S. fragilis, 
a także olsza szara Alnus incana i września 

pobrzeżna Myricaria germanica  
 

Wysokość krzewów 
(średnia) 

 

b.d. U2 Około 6 m 

 
Zwarcie krzewów na 

transekcie 
 

b.d. FV Około 50% 

 
Struktura przestrzenna 

płatów zarośli 
 

b.d. FV Masowe występowanie w płatach o zróżnicowanej 
powierzchni (od ok. 10 a do 100 a) 

 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
2,5-3 m wys.) [K] 

 

b.d. U2 Średnia wysokość drzew około 6 m 

Stan zdrowotny 
krzewów wierzbowych b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego krzewów 

wierzby siwej 
Gatunki ekspansywnych 

roślin zielnych b.d. FV Brak 

Odnowienie wierzby 
(obecność nalotu) b.d. FV Licznie, zwłaszcza w płatach sąsiadujących siedlisk 

(3220, 3230) 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] b.d. U1 Impatiens glandulifera (około 1 %) 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 3 typy (3220, 3230, 3240) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 

Udział wierzby siwej Salix eleagnos w zaroślach 
nadrzecznych pow. 50%. Obecne inne gatunki 

łęgowe wierzb: S. viminalis, S. purpurea, S. fragilis, 
a także olsza szara Alnus incana i września 

pobrzeżna Myricaria germanica  
Wysokość krzewów 

(średnia) b.d. U2 Około 6 m 

Zwarcie krzewów na 
transekcie b.d. FV Około 50% 

Struktura przestrzenna 
płatów zarośli b.d. FV Masowe występowanie w płatach o zróżnicowanej 

powierzchni (od ok. 9 a do 100 a) 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
2,5-3 m wys.) [K] 

b.d. U2 Średnia wysokość drzew około 6 m 

Stan zdrowotny 
krzewów wierzbowych b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego krzewów 

wierzby siwej 
 

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych 

 

b.d. FV Brak 

 
Odnowienie wierzby 

(obecność nalotu) 
 

b.d. FV Licznie, zwłaszcza w płatach sąsiadujących siedlisk 
(3220, 3230) 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. U1 Impatiens glandulifera (około 1 %) 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 4 typy (3220, 3230, 3240, 91E0) 

 
Perspektywy 

ochrony 
 

— b.d. FV Korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — U156 FV 

U2 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] U1 FV 

Udział wierzby siwej Salix eleagnos w zaroślach 
nadrzecznych pow. 50%. Obecne inne gatunki łęgowe 
wierzb: S. viminalis, S. purpurea, S. fragilis, a także 

olsza szara Alnus incana i września pobrzeżna 
Myricaria germanica  

Wysokość krzewów 
(średnia) FV U2 W większości płatów powyżej 3 m (około 6 m) 

Zwarcie krzewów na 
transekcie U1 FV Około 70-80% 

Struktura przestrzenna 
płatów zarośli U1 FV Masowe występowanie w płatach o zróżnicowanej 

powierzchni (od ok. 3 a do 50 a) 
Udział gatunków 

drzewiastych (powyżej 
2,5-3 m wys.) [K] 

U1 U2 Krzewy zazwyczaj pow. 5 m wysokości 

Stan zdrowotny 
krzewów wierzbowych FV FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego krzewów 

wierzby siwej 
Gatunki ekspansywnych 

roślin zielnych FV FV Brak 

Odnowienie wierzby 
(obecność nalotu) U2 FV Licznie w płatach sąsiadujących siedlisk (3220, 3230) 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] U1 U1 Impatiens glandulifera (pjd.) 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

U2 FV 3 typy (3220, 3230, 3240) 

[Procent powierzchni 
zajęty przez siedlisko na 

transekcie]57 
U1 n.o. — 

Perspektywy 
ochrony — U2 FV Korzystne 

                                                
56 Źródło: Węgrzyn M. 2010a. Siedlisko przyrodnicze 3240 Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą 
wierzby). Stanowisko: Ochotnica. Państwowy Monitoring Środowiska. Raport dla siedliska przyrodniczego na stanowisku. Dane udostępnione przez GIOŚ. 
57 Wskaźnik oceniany w 2010 roku przez eksperta-wykonawcę monitoringu siedliska, nie uwzględniony w obowiązującej metodyce (Perzanowska 2012c) 
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wierzbowe na 
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żwirowiskach 

górskich potoków 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych procesów.  

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 

Salix eleagnos (około 50% udziału w zaroślach); Salix 
purpurea (około 20% udziału w zaroślach); Salix 

fragilis (około 10% udziału w zaroślach), Alnus incana 
(około 10% udziału w zaroślach). Skład gatunkowy 
części płatów z dominacją Salix eleagnos wynika 

prawdopodobnie z selektywnej wycinki olszy szarej 
(gatunek ten odnawia się na starszych kamieńcach; 

powszechny jest także jego podrost, ale niewielki jest 
udział drzew, obecnośc pniaków ze śladami wycinki) 

Wysokość krzewów 
(średnia) b.d. U2 W większości płatów znacznie powyżej 3 m  (około 6-8 

m i więcej)  
Zwarcie krzewów na 

transekcie b.d. FV W większości płatów około 50%. W niektórych nawet 
100%. 

Struktura przestrzenna 
płatów zarośli b.d. FV Zwarte płaty, często o dużej powierzchni 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

2,5-3 m wys.) [K] 
b.d. U2 

Ponad przerośniętymi krzewami wierzby siwej Salix 
eleagnos, innych gatunków wierzb i olszy szarej 

rozwijają się korony brzozy brodawkowatej Betula 
pendula 

 
Stan zdrowotny 

krzewów wierzbowych 
 

b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego  

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. FV Brak 

Odnowienie wierzby 
(obecność nalotu) b.d. FV Obecne, powszechnie występujące w o brębie 

sąsiadujących płatów 3220 i 3230 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. FV 3 typy (3220, 3230,3240) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych procesów.  

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 

Salix eleagnos (około 60% udziału w zaroślach); Salix 
purpurea (około 20% udziału w zaroślach); Salix 

fragilis (nieznaczny udział w zaroślach), S. viminalis 
(nieznaczny udział w zaroślach), Alnus incana 

(nieznaczny udział w zaroślach), Pinus sylvestris 
(nieznaczny udział w zaroślach); Populus cult. 

(nieznaczny udział w zaroślach), Myrcaria germanica 
(nieznaczny udział w zaroślach) 

 
Wysokość krzewów 

(średnia) 
 

b.d. U2 Około 5 m  

Zwarcie krzewów na 
transekcie b.d. FV 90% 

Struktura przestrzenna 
płatów zarośli b.d. FV Zwarte płat o dużej powierzchni 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

2,5-3 m wys.) [K] 
b.d. U2 Dominują drzewa i krzewy o wysokości powyżej 5 m 

 
Stan zdrowotny 

krzewów wierzbowych 
 

b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego  

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. FV Brak 

Odnowienie wierzby 
(obecność nalotu) b.d. FV Obecne, powszechnie występujące 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 2 typy (3220 i 3240) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych procesów.  

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 

Salix eleagnos (około 60% udziału w zaroślach); Salix 
purpurea (około 20% udziału w zaroślach); Salix 

fragilis (około 10% udziału w zaroślach), Alnus incana 
(nieznaczny udział w zaroślach), Rosa sp. (nieznaczny 

udział w zaroślach); Acer platanoides (nieznaczny 
udział w zaroślach); Cornus sanguinea (nieznaczny 

udział w zaroślach); Ulmus glabra (nieznaczny udział 
w zaroślach); Pinus sylvestris (nieznaczny udział 
w zaroślach); Populus cult. (nieznaczny udział 

w zaroślach) 
Wysokość krzewów 

(średnia) b.d. U2 Około 5 m  

Zwarcie krzewów na 
transekcie b.d. FV 90% 

Struktura przestrzenna 
płatów zarośli b.d. FV Zwarty płat o dużej powierzchni 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

2,5-3 m wys.) [K] 
b.d. U2 Dominują drzewa i krzewy o wysokości powyżej 5 m 

Stan zdrowotny 
krzewów wierzbowych b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego  

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. FV Brak 

Odnowienie wierzby 
(obecność nalotu) b.d. FV Obecne, powszechnie występujące 

 
Obce gatunki inwazyjne 

[K] 
 

b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U1 2 typy (3220 i 3240) 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych procesów.  

Struktura i funkcje 

Gatunki krzewów [K] b.d. FV 

Salix eleagnos (około 60% udziału w zaroślach); Salix 
purpurea (około 20% udziału w zaroślach); Salix 

fragilis (około 10% udziału w zaroślach), Alnus incana 
(nieznaczny udział w zaroślach), Rosa sp. (nieznaczny 

udział w zaroślach); Acer platanoides (nieznaczny 
udział w zaroślach); Cornus sanguinea (nieznaczny 

udział w zaroślach); Ulmus glabra (nieznaczny udział w 
zaroślach); Pinus sylvestris (nieznaczny udział w 
zaroślach); Populus cult. (nieznaczny udział w 

zaroślach) 
Wysokość krzewów 

(średnia) b.d. U2 Około 5 m  

Zwarcie krzewów na 
transekcie b.d. FV 90% 

Struktura przestrzenna 
płatów zarośli b.d. FV Zwarty płat o dużej powierzchni 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

2,5-3 m wys.) [K] 
b.d. U2 Dominują drzewa i krzewy o wysokości powyżej 5 m 

Stan zdrowotny 
krzewów wierzbowych b.d. FV Brak oznak pogorszenia stanu zdrowotnego  

Gatunki ekspansywnych 
roślin zielnych b.d. FV Brak 

Odnowienie wierzby 
(obecność nalotu) b.d. FV Obecne, powszechnie występujące 

Obce gatunki inwazyjne 
[K] b.d. FV Brak 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

b.d. U2 Tylko 3240 

Perspektywy 
ochrony — b.d. FV Korzystne 
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Objaśnienia: 
Kolumna 6-8: FV — ocena właściwa; U1— ocena niezadowalająca; U2 — ocena zła; XX — ocena nieznana; b.d. — brak danych wyjściowych dotyczących stanu ochrony; 
n.o. — wskaźnik nie był oceniany 
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3.1.1.4. Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe; kod: 91E0) 
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Łęgi wierzbowe, 
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fragilis, 

Populetum albae, 
Alnenion 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Nie zmniejsza się, nie jest antropologicznie 
pofragmentowana 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne [K] b.d. FV 

Kompozycja typowa dla nadrzecznego łęgu 
wierzbowego Salicetum albo-fragilis. W luźnym 
drzewostanie: Salix alba — 30%, Salix fragilis — 
10%,  Populus sp. (mieszaniec) — 5%. W runie 

m.in.: Calystegia sepium, Galium aparine, Rorippa 
amphibia, Phalaris arundinacea, Ranunculus repens, 
Rubus caesius, Salix triandra, Symphytum officinale  

Gatunki dominujące 
[K] b.d. FV 

We wszystkich warstwach dominują gatunki typowe 
dla siedliska, przy czym są naturalne stosunki 

ilościowe (nie ma dominacji facjalnej) 
Gatunki obce 

geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. U1 Topole mieszańcowe Populus sp 5% - nie 
odnawiające się 

Inwazyjne gatunki 
obce w podszycie i 

runie [K] 
b.d. U2 

Facjalna dominacja Solidago canadensis (40%), poza 
tym: Impatiens glandulifera, Echinocystis lobata, 

Parthenocissus inserta, Reynoutria japonica 
Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) 
w runie 

b.d. FV Rubus caesius — bez redukcyjnego wpływu na 
różnorodność runa 

                                                
58 kilometraż wg opracowania „Studium określające granice bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni górnego Dunajca do ujścia 
Popradu. 2004. Hydroprojekt. Kraków” 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Martwe drewno [K] b.d. U2 Brak 

Martwe drewno 
wielkowymiarowe 

(leżące lub stojące > 3 
m długości i > 50cm 

średnicy) 

b.d. U2 Brak 

Naturalność koryta 
rzecznego (stosować 

tylko, jeżeli 
występowanie łęgu 

jest związane z 
ciekiem) 

b.d. FV Brak regulacji 

Reżim wodny (w tym 
rytm zalewów, jeśli 

występują) [K] 
b.d. U1 

Dynamika zalewów zmodyfikowana wskutek 
istnienia kaskady zbiorników wodnych powyżej, w 

Pieninach (Czorsztyn, Sromowce) 
Wiek drzewostanu b.d. U2 Drzewostan w wieku poniżej 50 lat 
Pionowa struktura 

roślinności b.d. FV Naturalna, zróżnicowana 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu b.d. U1 Obecne 

Zniszczenia runa i 
gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak 

Inne zniekształcenia b.d. U1 Występują, lecz mało znaczące (zaśmiecanie) 
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. U1 Tylko fragment biochory objęty granicami obszaru 

Natura 2000 
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(Salicetum albo-
fragilis, 

Populetum albae, 
Alnenion 

glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne [K] b.d. FV 

Kompozycja gatunkowa nawiązująca do nadrzecznej 
olszynki górskiej Alnetum incanae i nadrzecznego 

łęgu wierzbowego Salicetum albo-fragilis.  
Drzewostan zbudowany głównie przez wierzbę białą 

Salix alba i kruchą S. fragilis. Ponadto znaczący 
udział klonu Acer platanoides. W runie następujące 

gatunki charakterystyczne dla łęgów: Calystegia 
sepium, Galium aparine, Phalaris arundinacea, 
Ranunculus repens, Rubus caesius, Symphytum 
officinale, Urtica dioica,  Geranium phaeum, 

Tussilago farfara. Ponadto m.in. Stachys sylvatica.  

Gatunki dominujące 
[K] b.d. U1 

We wszystkich warstwach dominują gatunki typowe 
dla siedliska przyrodniczego. Zaburzone relacje 

ilościowe (facjalne występowanie niektórych 
gatunków runa) 

Gatunki obce 
geograficznie w 

drzewostanie 
b.d. U1 Brak 

Inwazyjne gatunki 
obce w podszycie i 

runie [K] 
b.d. U2 Heracleum mantegazzianum, Helianthus tuberosus, 

Reynoutria japonica, Solidago canadensis 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) 

w runie 
b.d. U2 Rubus caesius, Urtica dioica, Phalaris arundinacea 

(wszystkie około 30%)  

Martwe drewno [K] b.d. U2 Brak 

Martwe drewno 
wielkowymiarowe 

(leżące lub stojące > 3 
m długości i > 50cm 

średnicy) 

b.d. U2 Brak 
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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 Brak regulacji 

Reżim wodny (w tym 
rytm zalewów, jeśli 

występują) [K] 
b.d. U1 

Dynamika zalewów zmodyfikowana wskutek 
istnienia kaskady zbiorników wodnych powyżej, w 

Pieninach (Czorsztyn, Sromowce) 

Wiek drzewostanu b.d. U2 Drzewostan w wieku poniżej 50 lat. 

Pionowa struktura 
roślinności b.d. FV Naturalna, zróżnicowana 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu b.d. FV 

Tak, obfite, głównie na obrzeżach płatu (wierzba 
odnawia się głównie z zalegających gałęzi i 

powalonych pni).  
Zniszczenia runa i 
gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak 

Inne zniekształcenia b.d. FV Brak 

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. U2 Niekorzystne (wydłużony, pofragmentowany płat, 

gatunki ekspansywne i inwazyjne) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Łęgi wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 

(Salicetum albo-
fragilis, 

Populetum albae, 
Alnenion 

glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne [K] b.d. FV 

Kompozycja typowa dla nadrzecznego łęgu 
wierzbowego Salicetum albo-fragilis. W luźnym 
drzewostanie: Salix alba — 30%, Salix fragilis — 
10%. W runie m.in.: Calystegia sepium, Galium 

aparine, Rorippa amphibia, Phalaris arundinacea, 
Ranunculus repens, Rubus caesius, Salix triandra, 

Symphytum officinale 

Gatunki dominujące 
[K] b.d. U1 

We wszystkich warstwach dominują gatunki typowe 
dla siedliska przyrodniczego. Zaburzone relacje 

ilościowe (facjalne występowanie niektórych 
gatunków runa) 

Gatunki obce 
geograficznie w 

drzewostanie 
b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki 
obce w podszycie i 

runie [K] 
b.d. U2 

Facjalna dominacja Solidago canadensis (40%), poza 
tym: Impatiens glandulifera, Echinocystis lobata, 

Parthenocissus inserta, Reynoutria japonica 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) 

w runie 
b.d. FV Rubus caesius — bez redukcyjnego wpływu na 

różnorodność runa 

Martwe drewno [K] b.d. U2 Brak 

Martwe drewno 
wielkowymiarowe 

(leżące lub stojące > 3 
m długości i > 50cm 

średnicy) 

b.d. U2 Brak 
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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 Brak regulacji 

Reżim wodny (w tym 
rytm zalewów, jeśli 

występują) [K] 
b.d. U1 

Dynamika zalewów zmodyfikowana wskutek 
istnienia kaskady zbiorników wodnych powyżej, w 

Pieninach (Czorsztyn, Sromowce) 

Wiek drzewostanu b.d. U2 Drzewostan w wieku poniżej 50 lat 

Pionowa struktura 
roślinności b.d. U2 

Zaburzona. Większość biochory zajmuje drzewostan 
młodociany. Tylko wąski pas wzdłuż prawego brzegu 

Dunajca tworzą duże wierzby 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu b.d. U2 Brak 

Zniszczenia runa i 
gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak 

Inne zniekształcenia b.d. FV Brak 

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. U2 

Niekorzystne (wydłużony, pofragmentowany płat, 
gatunki ekspansywne i inwazyjne, 

zaśmiecanie).Tylko fragment biochory objęty jest 
granicami obszaru Natura 2000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Łęgi wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 

(Salicetum albo-
fragilis, 

Populetum albae, 
Alnenion 

glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. U2 

U2 

Zależna od naturalnych czynników, ale 
pofragmentowana antropogenicznie 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne [K] b.d. FV 

Kompozycja gatunkowa nawiązująca do nadrzecznej 
olszynki górskiej Alnetum incanae i nadrzecznego 

łęgu wierzbowego Salicetum albo-fragilis.  
Drzewostan zbudowany głównie przez wierzbę białą 

Salix alba i kruchą S. fragilis. Ponadto znaczący 
udział klonu Acer platanoides. W runie następujące 

gatunki charakterystyczne dla łęgów: Calystegia 
sepium, Galium aparine, Phalaris arundinacea, 
Ranunculus repens, Rubus caesius, Symphytum 
officinale, Urtica dioica,  Geranium phaeum, 

Tussilago farfara. Ponadto m.in. Stachys sylvatica.  

Gatunki dominujące 
[K] b.d. U1 

We wszystkich warstwach dominują gatunki typowe 
dla siedliska przyrodniczego. Zaburzone relacje 

ilościowe (facjalne występowanie niektórych 
gatunków runa) 

Gatunki obce 
geograficznie w 

drzewostanie 
b.d. U1 Brak 

Inwazyjne gatunki 
obce w podszycie i 

runie [K] 
b.d. U2 Heracleum mantegazzianum, Helianthus tuberosus, 

Reynoutria japonica, Solidago canadensis 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) 

w runie 
b.d. U2 Rubus caesius, Urtica dioica, Phalaris arundinacea 

(wszystkie około 30%)  

Martwe drewno [K] b.d. U2 Brak 

Martwe drewno 
wielkowymiarowe 

(leżące lub stojące > 3 
m długości i > 50cm 

średnicy) 

b.d. U2 Brak 
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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 Brak regulacji 

Reżim wodny (w tym 
rytm zalewów, jeśli 

występują) [K] 
b.d. U1 

Dynamika zalewów zmodyfikowana wskutek 
istnienia kaskady zbiorników wodnych powyżej, w 

Pieninach (Czorsztyn, Sromowce) 

Wiek drzewostanu b.d. U2 Drzewostan w wieku poniżej 50 lat. 

Pionowa struktura 
roślinności b.d. FV Naturalna, zróżnicowana 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu b.d. FV 

Tak, obfite, głównie na obrzeżach płatu (wierzba 
odnawia się głównie z zalegających gałęzi i 

powalonych pni).  
Zniszczenia runa i 
gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak 

Inne zniekształcenia b.d. U2 Silne zaśmiecenie 

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. U2 Niekorzystne (wydłużony, pofragmentowany płat, 

gatunki ekspansywne i inwazyjne, zaśmiecanie) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Łęgi wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 

(Salicetum albo-
fragilis, 

Populetum albae, 
Alnenion 

glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych czynników. Nie jest 
antropogenicznie pofragmentowana 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne [K] b.d. FV 

Kompozycja gatunkowa typowa dla nadrzecznej 
olszynki górskiej Alnetum incanae Drzewostan 

zbudowany głównie przez olszę szarą Alnus incana i 
W runie następujące gatunki charakterystyczne: 

Geranium phaeum, Alnus incana, Carduus 
personata, Anthriscus nitida, Euphorbia 

amygdaloides, Petasites kablikianus, P. hybridus, 
Salvia glutinosa, Symphytum cordatumAegopodium 

podagraria, Impatiens noli-tangere, Tussilago 
farfara, Lysimachia nemorum, Urtica dioica  

Gatunki dominujące 
[K] b.d. FV 

We wszystkich warstwach dominują gatunki typowe 
dla siedliska przyrodniczego. Zachowane naturalne 

stosunki ilościowe 
Gatunki obce 

geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki 
obce w podszycie i 

runie [K] 
b.d. U2 Solidago canadensis, Rudbeckia laciniata (pjd.) 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) 

w runie 
b.d. FV Brak  

Martwe drewno [K] b.d. U2 Brak 

Martwe drewno 
wielkowymiarowe 

(leżące lub stojące > 3 
m długości i > 50cm 

średnicy) 

b.d. U2 Brak 
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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 Płat na wyspie śródkorytowej 

Reżim wodny (w tym 
rytm zalewów, jeśli 

występują) [K] 
b.d. U1 

Dynamika zalewów zmodyfikowana wskutek 
istnienia kaskady zbiorników wodnych powyżej, w 

Pieninach (Czorsztyn, Sromowce) 

Wiek drzewostanu b.d. U2 Drzewostan w wieku poniżej 50 lat. 

Pionowa struktura 
roślinności b.d. FV Naturalna, zróżnicowana 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu b.d. FV Tak, obfite, głównie na obrzeżach płatu  

Zniszczenia runa i 
gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak 

Inne zniekształcenia b.d. U2 Silne zaśmiecenie 

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 



 
 

DOKUMENTACJA PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  
ŚRODKOWY DUNAJEC Z DOPŁYWAMI 

 

 
282 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Łęgi wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 

(Salicetum albo-
fragilis, 

Populetum albae, 
Alnenion 

glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych czynników. Nie jest 
antropogenicznie pofragmentowana 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne [K] b.d. FV 

Kompozycja gatunkowa nawiązująca do nadrzecznej 
olszynki górskiej Alnetum incanae i nadrzecznego 

łęgu wierzbowego Salicetum albo-fragilis.  
Drzewostan zbudowany głównie przez wierzbę białą 

Salix alba i kruchą S. fragilis. Ponadto znaczący 
udział klonu Acer platanoides. W runie następujące 

gatunki charakterystyczne dla łęgów: Calystegia 
sepium, Galium aparine, Phalaris arundinacea, 
Ranunculus repens, Rubus caesius, Symphytum 
officinale, Urtica dioica,  Geranium phaeum, 

Tussilago farfara. Ponadto m.in. Stachys sylvatica.  

Gatunki dominujące 
[K] b.d. U1 

We wszystkich warstwach dominują gatunki typowe 
dla siedliska przyrodniczego. Zaburzone relacje 

ilościowe (facjalne występowanie niektórych 
gatunków runa) 

Gatunki obce 
geograficznie w 

drzewostanie 
b.d. U1 Brak 

Inwazyjne gatunki 
obce w podszycie i 

runie [K] 
b.d. U2 

Philadelphus coronarius (B), Heracleum 
mantegazzianum, Helianthus tuberosus, Reynoutria 

japonica, Solidago canadensis 
Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) 
w runie 

b.d. U2 Rubus caesius, Urtica dioica, Phalaris arundinacea 
(wszystkie około 30%)  

Martwe drewno [K] b.d. U2 Brak 

Martwe drewno 
wielkowymiarowe 

(leżące lub stojące > 3 
m długości i > 50cm 

średnicy) 

b.d. U2 Brak 
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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 Brak regulacji 

Reżim wodny (w tym 
rytm zalewów, jeśli 

występują) [K] 
b.d. U1 

Dynamika zalewów zmodyfikowana wskutek 
istnienia kaskady zbiorników wodnych powyżej, w 

Pieninach (Czorsztyn, Sromowce) 

Wiek drzewostanu b.d. U2 Drzewostan w wieku poniżej 50 lat. 

Pionowa struktura 
roślinności b.d. FV Naturalna, zróżnicowana 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu b.d. FV 

Tak, obfite, głównie na obrzeżach płatu (wierzba 
odnawia się głównie z zalegających gałęzi i 

powalonych pni).  
Zniszczenia runa i 
gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak 

Inne zniekształcenia b.d. U2 Silne zaśmiecenie 

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. U2 Niekorzystne (mały wydłużony płat, gatunki 

ekspansywne i inwazyjne, zaśmiecanie) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Łęgi wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 

(Salicetum albo-
fragilis, 

Populetum albae, 
Alnenion 

glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Zależna od naturalnych czynników. Nie jest 
antropogenicznie pofragmentowana 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne [K] b.d. FV 

Kompozycja typowa dla nadrzecznej olszynki 
górskiej Alnetum incanae, z nawiazaniami do 

Phyllitidi-Aceretum (9180), ze względu na kontakt 
przestrzenny.  Drzewostan zbudowany głównie przez 

wierzbę białą Salix alba, olszę szarą Alnus incana, 
jawor Acer pseudoplatanus, topolę czarną Populus 

nigra. Niewielki udział mieszańcowych topól 
wielkolistnych Populus sp. W runie następujące 

gatunki charakterystyczne: Geranium phaeum, Alnus 
incana, Matteucia struthiopteris, Salvia glutinosa, 
Aegopodium podagraria, Urtica dioica. Ponadto 
m.in. Asarum europaeum, Galeobdolon luteum, 
Equisetum hyemale, a także gatunki typowe dla 

siedliska przyrodniczego 9180 (Lunaria rediviva, 
Phyllitis scolopendrium, Polystichum aculeatum).  

Gatunki dominujące 
[K] b.d. FV 

We wszystkich warstwach dominują gatunki typowe 
dla siedliska przyrodniczego. Zachowane są 
naturalne stosunki ilościowe (brak dominacji 

facjalnej) 
Gatunki obce 

geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Topole wielkolistne Populus sp. (5%), nie 
odnawiające się 

Inwazyjne gatunki 
obce w podszycie i 

runie [K] 
b.d. FV Brak 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) 

w runie 
b.d. FV 

Rubus caesius, Urtica dioica, Aegopodium 
podagraria (niewielki udział) — bez redukcyjnego 

wpływu na różnorodność warstwy runa 

Martwe drewno [K] b.d. FV Całe martwe drzewa stojące i leżące. Szacunkowo 
pow. 10% zasobności drzewostanu. 

Martwe drewno 
wielkowymiarowe 

(leżące lub stojące > 3 
m długości i > 50cm 

średnicy) 

b.d. FV Obecne kłody dużych, niedawno powalonych drzew. 
Szacunkowo pow. 5 szt./ ha 
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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. U1 Regulacja z zachowaniem cech 
hydromorfologicznych cieku naturalnego 

Reżim wodny (w tym 
rytm zalewów, jeśli 

występują) [K] 
b.d. U1 

Dynamika zalewów zmodyfikowana wskutek 
istnienia kaskady zbiorników wodnych powyżej, w 

Pieninach (Czorsztyn, Sromowce) 

Wiek drzewostanu b.d. U1 
Wiek dominujących w drzewostanie wierzb 

szacunkowo powyżej 50 lat (średnice w pierśnicy 
zazwyczaj przekraczają 50-60 cm) 

Pionowa struktura 
roślinności b.d. FV Naturalna, zróżnicowana 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu b.d. FV 

Tak, obfite, głównie na obrzeżach płatu (wierzba 
odnawia się głównie z zalegających gałęzi). Obfity 

nalot z jaworu  Acer psedoplatanus 
Zniszczenia runa i 
gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak 

Inne zniekształcenia b.d. FV Brak 

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. U1 Tylko skrawek biochory objęty granicami obszaru 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Łęgi wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 

(Salicetum albo-
fragilis, 

Populetum albae, 
Alnenion 

glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe) 
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  Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U1 

Zależna od naturalnych czynników. Nie jest 
antropogenicznie fofragmentowana 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne [K] b.d. FV 

Kompozycja typowa dla nadrzecznej olszynki 
górskiej Alnetum incanae, ale drzewostan 

zbudowany głównie przez wierzby: Salix alba 
(50%), Salix fragilis (10%), ponadto Cerasus avium, 

Ulmus laevis W runie następujące gatunki 
charakterystyczne: Geranium phaeum, Alnus incana, 

Matteucia struthiopteris, Carduus personata, 
Petasites kablikianus, Salvia glutinosa, Aegopodium 

podagraria, Chaerophyllum hirsutum, Cirsium 
oleraceum, Filipendula ulmaria, Urtica dioica. 
Ponadto m.in. Asarum europaeum, Ranunculus 

lanuginosus, Brachypodium sylvaticum, 
Galeobdolon luteum. Podszyt zdominowany przez 

leszczynę Corylus avellana 

Gatunki dominujące 
[K] b.d. FV 

We wszystkich warstwach dominują gatunki typowe 
dla siedliska przyrodniczego. Zachowane są 
naturalne stosunki ilościowe (brak dominacji 

facjalnej) 

Gatunki obce 
geograficznie w 

drzewostanie 
b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki 
obce w podszycie i 

runie [K] 
b.d. FV Brak 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) 

w runie 
b.d. FV 

Rubus caesius, Urtica dioica (niewielki udział) — 
bez redukcyjnego wpływu na różnorodność warstwy 

runa 

Martwe drewno [K] b.d. FV Całe martwe drzewa stojące i leżące. Szacunkowo 
pow. 10% zasobności drzewostanu. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Martwe drewno 

wielkowymiarowe 
(leżące lub stojące > 3 
m długości i > 50cm 

średnicy) 

b.d. FV Obecne kłody dużych, niedawno powalonych drzew. 
Szacunkowo pow. 5 szt./ ha 

Naturalność koryta 
rzecznego (stosować 

tylko, jeżeli 
występowanie łęgu 

jest związane z 
ciekiem) 

b.d. FV 
Płaty w obrębie wyspy śródkorytowej „Cypel” 

(91E0_W1) oraz na lewym brzegu (91E0_W2), bez 
śladów umocnień brzegowych 

Reżim wodny (w tym 
rytm zalewów, jeśli 

występują) [K] 
b.d. U1 

Dynamika zalewów zmodyfikowana wskutek 
istnienia kaskady zbiorników wodnych powyżej, w 

Pieninach (Czorsztyn, Sromowce) 

Wiek drzewostanu b.d. U1 
Wiek dominujących w drzewostanie wierzb i wiązów 

szacunkowo powyżej 50 lat (średnice w pierśnicy 
zazwyczaj przekraczają 50-60 cm) 

Pionowa struktura 
roślinności b.d. FV Naturalna, zróżnicowana 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu b.d. FV 

Tak, obfite, głównie na obrzeżach płatu (wierzba 
odnawia się głównie z zalegających gałęzi i 

konarów). Obfity nalot z klonu Acer platanoides 
Zniszczenia runa i 
gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak 

Inne zniekształcenia b.d. FV Brak 
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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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Łęgi wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 

(Salicetum albo-
fragilis, 

Populetum albae, 
Alnenion 

glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe) 
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 Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne [K] b.d. FV 

Kompozycja typowa dla nadrzecznej olszynki 
górskiej Alnetum incanae, drzewostan zbudowany 
głównie przez olszę szarą: Alnus incana  (80%), 

ponadto Abies alba, Acer pseudoplatanus. W runie 
następujące gatunki charakterystyczne: Geranium 

phaeum, Alnus incana, Carduus personata, 
Euphorbia amygdaloides, Petasites kablikianus, 

Salvia glutinosa, Aegopodium podagraria, 
Chaerophyllum hirsutum, Ponadto m.in. Asarum 

europaeum, Ranunculus lanuginosus, Brachypodium 
sylvaticum, Galeobdolon luteum. Podszyt 

zdominowany przez leszczynę Corylus avellana 

Gatunki dominujące 
[K] b.d. FV 

We wszystkich warstwach dominują gatunki typowe 
dla siedliska przyrodniczego. Zachowane są 
naturalne stosunki ilościowe (brak dominacji 

facjalnej) 
Gatunki obce 

geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki 
obce w podszycie i 

runie [K] 
b.d. FV Brak 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) 

w runie 
b.d. FV 

Rubus caesius, Urtica dioica (niewielki udział) — 
bez redukcyjnego wpływu na różnorodność warstwy 

runa 
Martwe drewno [K] b.d. U2 Brak 

Martwe drewno 
wielkowymiarowe 

(leżące lub stojące > 3 
m długości i > 50cm 

średnicy) 

b.d. U2 Brak 
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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 Koryto naturalne 

Reżim wodny (w tym 
rytm zalewów, jeśli 

występują) [K] 
b.d. FV Dynamika zalewów naturalna 

Wiek drzewostanu b.d. U2 Drzewostan w wieku około 30 lat 

Pionowa struktura 
roślinności b.d. FV Naturalna, zróżnicowana 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu b.d. FV Tak, obfite 

Zniszczenia runa i 
gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak 

Inne zniekształcenia b.d. FV Brak 

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. U1 

Niekorzystne. Płaty w zarządzie LP (Nadleśnictwo 
Stary Sącz, oddz. 16 g). Obowiązujący PUL nie 
przewiduje pozyskania drewna. Jednak granice 

obszaru Natura 2000 obejmują jedynie niewielkie  
fragmenty biochor. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Łęgi wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 

(Salicetum albo-
fragilis, 

Populetum albae, 
Alnenion 

glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne [K] b.d. FV 

Kompozycja typowa dla nadrzecznej olszynki 
górskiej Alnetum incanae, drzewostan zbudowany 
głównie przez olszę szarą: Alnus incana  (50%) i 

wierzbę kruchą Salix fragilis. W runie następujące 
gatunki charakterystyczne: Geranium phaeum, Alnus 

incana, Carduus personata, Euphorbia 
amygdaloides, Petasites kablikianus, Salvia 

glutinosa, Aegopodium podagraria, Chaerophyllum 
hirsutum. Ponadto m.in. Asarum europaeum, 

Ranunculus lanuginosus, Brachypodium sylvaticum, 
Galeobdolon luteum. Podszyt zdominowany przez 

leszczynę Corylus avellana i wierzbę trójpręcikową 
Salix triandra 

Gatunki dominujące 
[K] b.d. FV 

We wszystkich warstwach dominują gatunki typowe 
dla siedliska przyrodniczego. Zachowane są 
naturalne stosunki ilościowe (brak dominacji 

facjalnej) 
Gatunki obce 

geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki 
obce w podszycie i 

runie [K] 
b.d. U1 Solidago gigantea (licznie) 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) 

w runie 
b.d. U1 

Rubus caesius, Urtica dioica (znaczący udział) — 
bez redukcyjnego wpływu na różnorodność warstwy 

runa 
Martwe drewno [K] b.d. U2 Brak 

Martwe drewno 
wielkowymiarowe 

(leżące lub stojące > 3 
m długości i > 50cm 

średnicy) 

b.d. U2 Brak 
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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 Koryto naturalne 

Reżim wodny (w tym 
rytm zalewów, jeśli 

występują) [K] 
b.d. FV Dynamika zalewów naturalna 

Wiek drzewostanu b.d. U1 Drzewostan w wieku około 60 lat 

Pionowa struktura 
roślinności b.d. FV Naturalna, zróżnicowana 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu b.d. FV Tak, obfite 

Zniszczenia runa i 
gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak 

Inne zniekształcenia b.d. FV Brak 

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. U1 

Niekorzystne. Częściowo grunty leśne poza 
zarządem LP. Jednak granice obszaru Natura 2000 

obejmują jedynie niewielki fragment biochory. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Łęgi wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 

(Salicetum albo-
fragilis, 

Populetum albae, 
Alnenion 

glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne [K] b.d. FV 

Kompozycja typowa dla nadrzecznej olszynki 
górskiej Alnetum incanae, drzewostan zbudowany 
głównie przez olszę szarą: Alnus incana  (80%), 
ponadto wiąz szypułkowy Ulmus laevis. W runie 
następujące gatunki charakterystyczne: Geranium 

phaeum, Alnus incana, Carduus personata, 
Euphorbia amygdaloides, Petasites kablikianus, 

Salvia glutinosa, Aegopodium podagraria, 
Chaerophyllum hirsutum. Ponadto m.in. Asarum 

europaeum, Ranunculus lanuginosus, Brachypodium 
sylvaticum, Galeobdolon luteum. Podszyt 

zdominowany przez leszczynę Corylus avellana 

Gatunki dominujące 
[K] b.d. FV 

We wszystkich warstwach dominują gatunki typowe 
dla siedliska przyrodniczego. Zachowane są 
naturalne stosunki ilościowe (brak dominacji 

facjalnej) 
Gatunki obce 

geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki 
obce w podszycie i 

runie [K] 
b.d. U1 Solidago gigantea (licznie) 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) 

w runie 
b.d. U1 

Rubus caesius, Urtica dioica (znaczący udział) — 
bez redukcyjnego wpływu na różnorodność warstwy 

runa 
Martwe drewno [K] b.d. U2 Brak 

Martwe drewno 
wielkowymiarowe 

(leżące lub stojące > 3 
m długości i > 50cm 

średnicy) 

b.d. U2 Brak 
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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 Koryto naturalne 

Reżim wodny (w tym 
rytm zalewów, jeśli 

występują) [K] 
b.d. FV Dynamika zalewów naturalna 

Wiek drzewostanu b.d. U2 Drzewostan w wieku około 40 lat 

Pionowa struktura 
roślinności b.d. FV Naturalna, zróżnicowana 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu b.d. FV Tak, obfite 

Zniszczenia runa i 
gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak 

Inne zniekształcenia b.d. FV Brak 

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. U1 

Niekorzystne. Częściowo grunty leśne  poza 
zarządem LP. Jednak granice obszaru Natura 2000 

obejmują jedynie niewielki fragment biochory. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Łęgi wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 

(Salicetum albo-
fragilis, 

Populetum albae, 
Alnenion 

glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne [K] b.d. FV 

Kompozycja typowa dla nadrzecznej olszynki 
górskiej Alnetum incanae, drzewostan zbudowany 
głównie przez olszę szarą: Alnus incana  (50%) i 

wierzbę kruchą Salix fragilis. W runie następujące 
gatunki charakterystyczne: Geranium phaeum, Alnus 

incana, Carduus personata, Euphorbia 
amygdaloides, Petasites kablikianus, Salvia 

glutinosa, Aegopodium podagraria, Chaerophyllum 
hirsutum. Ponadto m.in. Asarum europaeum, 

Ranunculus lanuginosus, Brachypodium sylvaticum, 
Galeobdolon luteum. Podszyt zdominowany przez 

leszczynę Corylus avellana i wierzbę trójpręcikową 
Salix triandra 

Gatunki dominujące 
[K] b.d. FV 

We wszystkich warstwach dominują gatunki typowe 
dla siedliska przyrodniczego. Zachowane są 
naturalne stosunki ilościowe (brak dominacji 

facjalnej) 
Gatunki obce 

geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki 
obce w podszycie i 

runie [K] 
b.d. FV Brak 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) 

w runie 
b.d. U1 

Rubus caesius, Urtica dioica (znaczący udział) — 
bez redukcyjnego wpływu na różnorodność warstwy 

runa 
Martwe drewno [K] b.d. U2 Brak 

Martwe drewno 
wielkowymiarowe 

(leżące lub stojące > 3 
m długości i > 50cm 

średnicy) 

b.d. U2 Brak 
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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 Koryto naturalne 

Reżim wodny (w tym 
rytm zalewów, jeśli 

występują) [K] 
b.d. FV Dynamika zalewów naturalna 

Wiek drzewostanu b.d. U2 Drzewostan w wieku około 40 lat 

Pionowa struktura 
roślinności b.d. FV Naturalna, zróżnicowana 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu b.d. FV Tak, obfite 

Zniszczenia runa i 
gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak 

Inne zniekształcenia b.d. FV Brak 

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. U1 

Niekorzystne. Grunty w zarządzie LP (Nadleśnictwo 
Stary Sącz; 17g) — zadrzewienia oraz poza 
zarządem LP (lasy). Obowiązujący PUL nie 

przewiduje pozyskania drewna. Granice obszaru 
Natura 2000 obejmują jedynie niewielki fragment 

biochory. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Łęgi wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 

(Salicetum albo-
fragilis, 

Populetum albae, 
Alnenion 

glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne [K] b.d. FV 

Kompozycja typowa dla nadrzecznej olszynki 
górskiej Alnetum incanae, drzewostan zbudowany 
głównie przez olszę szarą: Alnus incana  (50%) i 

wierzbę kruchą Salix fragilis. W runie następujące 
gatunki charakterystyczne: Geranium phaeum, Alnus 

incana, Carduus personata, Euphorbia 
amygdaloides, Petasites kablikianus, Salvia 

glutinosa, Aegopodium podagraria, Chaerophyllum 
hirsutum. Ponadto m.in. Asarum europaeum, 

Ranunculus lanuginosus, Brachypodium sylvaticum, 
Galeobdolon luteum. Podszyt zdominowany przez 

leszczynę Corylus avellana i wierzbę trójpręcikową 
Salix triandra 

Gatunki dominujące 
[K] b.d. FV 

We wszystkich warstwach dominują gatunki typowe 
dla siedliska przyrodniczego. Zachowane są 
naturalne stosunki ilościowe (brak dominacji 

facjalnej) 
Gatunki obce 

geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki 
obce w podszycie i 

runie [K] 
b.d. FV Brak 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) 

w runie 
b.d. U1 

Rubus caesius, Urtica dioica (znaczący udział) — 
bez redukcyjnego wpływu na różnorodność warstwy 

runa 
Martwe drewno [K] b.d. U2 Brak 

Martwe drewno 
wielkowymiarowe 

(leżące lub stojące > 3 
m długości i > 50cm 

średnicy) 

b.d. U2 Brak 
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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 Koryto naturalne 

Reżim wodny (w tym 
rytm zalewów, jeśli 

występują) [K] 
b.d. FV Dynamika zalewów naturalna 

Wiek drzewostanu b.d. U2 Drzewostan w wieku około 40 lat 

Pionowa struktura 
roślinności b.d. FV Naturalna, zróżnicowana 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu b.d. FV Tak, obfite 

Zniszczenia runa i 
gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak 

Inne zniekształcenia b.d. FV Brak 

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. U1 

Niekorzystne. Grunty w zarządzie LP (Nadleśnictwo 
Stary Sącz; 17f) — nieużytki. Obowiązujący PUL 

nie przewiduje pozyskania drewna. Granice obszaru 
Natura 2000 obejmują jedynie niewielki fragment 

biochory. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Łęgi wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 

(Salicetum albo-
fragilis, 

Populetum albae, 
Alnenion 

glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe) 

91E0 

91
E0

_W
39

 {
9E

EB
},

 9
1E

0_
W

40
 {

40
79

} 
(o

dc
in

ek
 rz

ek
i S

ło
m

ka
 o

d 
km

 1
0+

00
0 

do
 1

1+
00

0)
 Powierzchnia 

siedliska — b.d. U1 

U2 

Zależna od naturalnych czynników. 
Pofragmentowana antropogenicznie 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne [K] b.d. FV 

Kompozycja typowa dla nadrzecznej olszynki 
górskiej Alnetum incanae, drzewostan zbudowany 
głównie przez olszę szarą: Alnus incana  (50%) i 

wierzbę kruchą Salix fragilis. W runie następujące 
gatunki charakterystyczne: Geranium phaeum, Alnus 

incana, Aegopodium podagraria, Chaerophyllum 
hirsutum. Ponadto m.in. Asarum europaeum, 

Ranunculus lanuginosus, Brachypodium sylvaticum, 
Galeobdolon luteum. Podszyt zdominowany przez 

leszczynę Corylus avellana i wierzbę trójpręcikową 
Salix triandra 

Gatunki dominujące 
[K] b.d. FV 

We wszystkich warstwach dominują gatunki typowe 
dla siedliska przyrodniczego. Zachowane są 
naturalne stosunki ilościowe (brak dominacji 

facjalnej) 
Gatunki obce 

geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki 
obce w podszycie i 

runie [K] 
b.d. U1 Solidago gigantea (licznie) 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) 

w runie 
b.d. U1 

Rubus caesius, Urtica dioica (znaczący udział) — 
bez redukcyjnego wpływu na różnorodność warstwy 

runa 
Martwe drewno [K] b.d. U2 Brak 

Martwe drewno 
wielkowymiarowe 

(leżące lub stojące > 3 
m długości i > 50cm 

średnicy) 

b.d. U2 Brak 
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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 Koryto naturalne 

Reżim wodny (w tym 
rytm zalewów, jeśli 

występują) [K] 
b.d. FV Dynamika zalewów naturalna 

Wiek drzewostanu b.d. U2 Drzewostan w wieku poniżej 50 lat 

Pionowa struktura 
roślinności b.d. FV Naturalna, zróżnicowana 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu b.d. FV Tak, obfite 

Zniszczenia runa i 
gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak 

Inne zniekształcenia b.d. FV Brak 

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. U1 Niekorzystne. Wąskie pasy zadzrzewień 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 

Zależna od naturalnych czynników. 
Pofragmentowana antropogenicznie 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne [K] b.d. FV 

Kompozycja typowa dla nadrzecznej olszynki 
górskiej Alnetum incanae, drzewostan zbudowany 
głównie przez olszę szarą: Alnus incana  (50%) i 

wierzbę kruchą Salix fragilis. W runie następujące 
gatunki charakterystyczne: Geranium phaeum, Alnus 

incana, Aegopodium podagraria, Chaerophyllum 
hirsutum. Ponadto m.in. Asarum europaeum, 

Ranunculus lanuginosus, Brachypodium sylvaticum, 
Galeobdolon luteum. Podszyt zdominowany przez 

leszczynę Corylus avellana i wierzbę trójpręcikową 
Salix triandra 

Gatunki dominujące 
[K] b.d. FV 

We wszystkich warstwach dominują gatunki typowe 
dla siedliska przyrodniczego. Zachowane są 
naturalne stosunki ilościowe (brak dominacji 

facjalnej) 
Gatunki obce 

geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki 
obce w podszycie i 

runie [K] 
b.d. U1 Solidago gigantea (licznie) 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) 

w runie 
b.d. U1 

Rubus caesius, Urtica dioica (znaczący udział) — 
bez redukcyjnego wpływu na różnorodność warstwy 

runa 
Martwe drewno [K] b.d. U2 Brak 

Martwe drewno 
wielkowymiarowe 

(leżące lub stojące > 3 
m długości i > 50cm 

średnicy) 

b.d. U2 Brak 
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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 Koryto naturalne 

Reżim wodny (w tym 
rytm zalewów, jeśli 

występują) [K] 
b.d. FV Dynamika zalewów naturalna 

Wiek drzewostanu b.d. U2 Drzewostan w wieku poniżej 50 lat 

Pionowa struktura 
roślinności b.d. FV Naturalna, zróżnicowana 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu b.d. FV Tak, obfite 

Zniszczenia runa i 
gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak 

Inne zniekształcenia b.d. FV Brak 

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. U1 

Niekorzystne. Wąskie pasy zadzrzewień. W 
przypadku większych biochor  w granicach obszaru 

tylko ich fragmenty (91E0_W38, 91E0_W36) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 

Zależna od naturalnych czynników. 
Pofragmentowana antropogenicznie 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne [K] b.d. FV 

Kompozycja typowa dla nadrzecznej olszynki 
górskiej Alnetum incanae, drzewostan zbudowany 
głównie przez olszę szarą: Alnus incana  (50%) i 

wierzbę kruchą Salix fragilis. W runie następujące 
gatunki charakterystyczne: Geranium phaeum, Alnus 

incana, Aegopodium podagraria, Chaerophyllum 
hirsutum. Ponadto m.in. Asarum europaeum, 

Ranunculus lanuginosus, Brachypodium sylvaticum, 
Galeobdolon luteum. Podszyt zdominowany przez 

leszczynę Corylus avellana i wierzbę trójpręcikową 
Salix triandra 

Gatunki dominujące 
[K] b.d. FV 

We wszystkich warstwach dominują gatunki typowe 
dla siedliska przyrodniczego. Zachowane są 
naturalne stosunki ilościowe (brak dominacji 

facjalnej) 
Gatunki obce 

geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki 
obce w podszycie i 

runie [K] 
b.d. U1 Solidago gigantea (licznie) 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) 

w runie 
b.d. U1 

Rubus caesius, Urtica dioica (znaczący udział) — 
bez redukcyjnego wpływu na różnorodność warstwy 

runa 
Martwe drewno [K] b.d. U2 Brak 

Martwe drewno 
wielkowymiarowe 

(leżące lub stojące > 3 
m długości i > 50cm 

średnicy) 

b.d. U2 Brak 
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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 Koryto naturalne 

Reżim wodny (w tym 
rytm zalewów, jeśli 

występują) [K] 
b.d. FV Dynamika zalewów naturalna 

Wiek drzewostanu b.d. U2 Drzewostan w wieku poniżej 50 lat 

Pionowa struktura 
roślinności b.d. FV Naturalna, zróżnicowana 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu b.d. FV Tak, obfite 

Zniszczenia runa i 
gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak 

Inne zniekształcenia b.d. FV Brak 

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. U1 Niekorzystne. Wąskie pasy zadzrzewień (podatne na 

zniekształcenia sktruktury) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Łęgi wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 

(Salicetum albo-
fragilis, 

Populetum albae, 
Alnenion 

glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne [K] b.d. FV 

Kompozycja typowa dla nadrzecznej olszynki 
górskiej Alnetum incanae, drzewostan zbudowany 
głównie przez olszę szarą: Alnus incana  (50%) i 

wierzbę kruchą Salix fragilis. W runie następujące 
gatunki charakterystyczne: Geranium phaeum, Alnus 

incana, Carduus personata, Euphorbia 
amygdaloides, Petasites kablikianus, Salvia 

glutinosa, Aegopodium podagraria, Chaerophyllum 
hirsutum. Ponadto m.in. Asarum europaeum, 

Ranunculus lanuginosus, Brachypodium sylvaticum, 
Galeobdolon luteum. 

Gatunki dominujące 
[K] b.d. FV 

We wszystkich warstwach dominują gatunki typowe 
dla siedliska przyrodniczego. Zachowane są 
naturalne stosunki ilościowe (brak dominacji 

facjalnej) 
Gatunki obce 

geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki 
obce w podszycie i 

runie [K] 
b.d. U1 Solidago gigantea (licznie) 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) 

w runie 
b.d. U1 

Rubus caesius, Urtica dioica (znaczący udział) — 
bez redukcyjnego wpływu na różnorodność warstwy 

runa 
Martwe drewno [K] b.d. U2 Brak 

Martwe drewno 
wielkowymiarowe 

(leżące lub stojące > 3 
m długości i > 50cm 

średnicy) 

b.d. U2 Brak 
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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 Koryto naturalne 

Reżim wodny (w tym 
rytm zalewów, jeśli 

występują) [K] 
b.d. FV Dynamika zalewów naturalna 

Wiek drzewostanu b.d. U2 Drzewostan w wieku poniżej 50 lat 

Pionowa struktura 
roślinności b.d. FV Naturalna, zróżnicowana 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu b.d. FV Tak, obfite 

Zniszczenia runa i 
gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak 

Inne zniekształcenia b.d. FV Brak 

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. U1 Niekorzystne. Granice obszaru Natura 2000 

obejmują jedynie  fragmenty płatów. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 

Płat o znacznej powierzchni. Powierzchnia 
częściowo zajęta przez drogi i place 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne [K] b.d. FV 

Kompozycja typowa dla nadrzecznej olszynki 
górskiej Alnetum incanae. W drzewostanie: Alnus 

incana (80%), Salix fragilis, przerośnięte okazy Salix 
eleagnos. W runie następujące gatunki 

charakterystyczne: Geranium phaeum, Alnus incana, 
Euphorbia amygdaloides, Petasites kablikianus 

(dom.), Petasites hybridus, Salvia glutinosa, 
Symphytum cordatum, Aegopodium podagraria, 
Chaerophyllum hirsutum, Cirsium oleraceum.  

Gatunki dominujące 
[K] b.d. FV 

We wszystkich warstwach dominują gatunki typowe 
dla siedliska przyrodniczego. Zachowane są 
naturalne stosunki ilościowe (brak dominacji 

facjalnej) 
Gatunki obce 

geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki 
obce w podszycie i 

runie [K] 
b.d. U1 Impatiens glandulifera, Solidago canadensis (licznie 

na obrzeżach) 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) 

w runie 
b.d. FV Brak 

Martwe drewno [K] b.d. U2 Brak 

Martwe drewno 
wielkowymiarowe 

(leżące lub stojące > 3 
m długości i > 50cm 

średnicy) 

b.d. U2 Brak 
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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 Brak budowli hydrotechnicznych 

Reżim wodny (w tym 
rytm zalewów, jeśli 

występują) [K] 
b.d. FV Dynamika zalewów naturalna 

Wiek drzewostanu b.d. U2 
Poniżej 50 lat (wynika to z krótkowieczności 

podstawowego gatunku budującego drzewostan – 
olszy szarej Alnus incana) 

Pionowa struktura 
roślinności b.d. FV Naturalna, zróżnicowana 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu b.d. FV Tak, obfite, głównie na obrzeżach  płatu 

Zniszczenia runa i 
gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak 

Inne zniekształcenia b.d. U2 Silne zaśmiecenie 

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. U1 

Niekorzystne. Granice obszaru Natura 2000 
obejmują tylko fragment płatu. Łeg zajmuje wąski 

pas terenu pomiędzy korytem a obwałowaną 
młynówką 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Łęgi wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 

(Salicetum albo-
fragilis, 

Populetum albae, 
Alnenion 

glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Płat o znacznej powierzchni. Powierzchnia 
niepofragmentowana antropogenicznie   

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne [K] b.d. FV 

Kompozycja typowa dla nadrzecznej olszynki 
górskiej Alnetum incanae. W drzewostanie: Alnus 

incana (80%), Salix fragilis, przerośnięte okazy Salix 
eleagnos. W runie następujące gatunki 

charakterystyczne: Geranium phaeum, Alnus incana, 
Euphorbia amygdaloides, Petasites kablikianus 

(dom.), Petasites hybridus, Salvia glutinosa, 
Symphytum cordatum, Aegopodium podagraria, 
Chaerophyllum hirsutum, Cirsium oleraceum.  

Gatunki dominujące [K] b.d. FV 

We wszystkich warstwach dominują gatunki typowe 
dla siedliska przyrodniczego. Zachowane są 
naturalne stosunki ilościowe (brak dominacji 

facjalnej) 
Gatunki obce 

geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki obce 
w podszycie i runie [K] b.d. FV Brak 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) 

w runie 
b.d. FV Brak 

Martwe drewno [K] b.d. U2 Brak 

Martwe drewno 
wielkowymiarowe 

(leżące lub stojące > 3 m 
długości i > 50cm 

średnicy) 

b.d. U2 Brak 
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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 

Brak budowli hydrotechnicznych. Intensywne 
procesy korytowe (migracja boczna koryta), 

prowadzące do zajmowania powierzchni łęgu przez 
siedliska przyrodnicze 3220, 3230, 3240 (zajęcie 
płatów łęgów przez koryto po przejściu wielkiej 

wody, następnie procesy sukcesji) 
Reżim wodny (w tym 
rytm zalewów, jeśli 

występują) [K] 
b.d. FV Dynamika zalewów naturalna 

Wiek drzewostanu b.d. U2 
Poniżej 50 lat (wynika to z krótkowieczności 

podstawowego gatunku budującego drzewostan – 
olszy szarej Alnus incana) 

Pionowa struktura 
roślinności b.d. FV Naturalna, zróżnicowana 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu b.d. FV Tak, obfite, głównie na obrzeżach  płatu 

Zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem 

drewna 
b.d. FV Brak 

Inne zniekształcenia b.d. U2 Silne zaśmiecenie 

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. U1 

Niekorzystne. Granice obszaru Natura 2000 
obejmują tylko fragmenty płatów. Formalnie łęg nie 

jest lasem 



 
 

DOKUMENTACJA PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  
ŚRODKOWY DUNAJEC Z DOPŁYWAMI 

 

 
310 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Łęgi wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 

(Salicetum albo-
fragilis, 

Populetum albae, 
Alnenion 

glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Płat o znacznej powierzchni. Powierzchnia 
niepofragmentowana antropogenicznie   

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne [K] b.d. FV 

Kompozycja typowa dla nadrzecznej olszynki 
górskiej Alnetum incanae. W drzewostanie: Alnus 

incana (80%), Salix fragilis, przerośnięte okazy Salix 
eleagnos. W runie następujące gatunki 

charakterystyczne: Geranium phaeum, Alnus incana, 
Euphorbia amygdaloides, Petasites kablikianus 

(dom.), Petasites hybridus, Salvia glutinosa, 
Symphytum cordatum, Aegopodium podagraria, 
Chaerophyllum hirsutum, Cirsium oleraceum.  

Gatunki dominujące [K] b.d. FV 

We wszystkich warstwach dominują gatunki typowe 
dla siedliska przyrodniczego. Zachowane są 
naturalne stosunki ilościowe (brak dominacji 

facjalnej) 
Gatunki obce 

geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki obce 
w podszycie i runie [K] b.d. FV Brak 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) 

w runie 
b.d. FV Brak 

Martwe drewno [K] b.d. U2 Brak 

Martwe drewno 
wielkowymiarowe 

(leżące lub stojące > 3 m 
długości i > 50cm 

średnicy) 

b.d. U2 Brak 
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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 

Brak budowli hydrotechnicznych. Intensywne 
procesy korytowe (migracja boczna koryta), 

prowadzące do zajmowania powierzchni łęgu przez 
siedliska przyrodnicze 3220, 3230, 3240 (zajęcie 
płatów łęgów przez koryto po przejściu wielkiej 

wody, następnie procesy sukcesji) 
Reżim wodny (w tym 
rytm zalewów, jeśli 

występują) [K] 
b.d. FV Dynamika zalewów naturalna 

Wiek drzewostanu b.d. U2 
Poniżej 50 lat (wynika to z krótkowieczności 

podstawowego gatunku budującego drzewostan – 
olszy szarej Alnus incana) 

Pionowa struktura 
roślinności b.d. FV Naturalna, zróżnicowana 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu b.d. FV Tak, obfite, głównie na obrzeżach  płatu 

Zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem 

drewna 
b.d. FV Brak 

Inne zniekształcenia b.d. U2 Silne zaśmiecenie 

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. U1 

Niekorzystne. Granice obszaru Natura 2000 
obejmują tylko fragmenty płatów. Formalnie łęg nie 

jest lasem 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 

Płat o niewielkiej powierzchni. Powierzchnia 
pofragmentowana antropogenicznie   

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne [K] b.d. FV 

Kompozycja typowa dla nadrzecznej olszynki 
górskiej Alnetum incanae. W drzewostanie: Alnus 

incana (80%), Salix fragilis, przerośnięte okazy Salix 
eleagnos. W runie następujące gatunki 

charakterystyczne: Geranium phaeum, Alnus incana, 
Euphorbia amygdaloides, Petasites kablikianus 

(dom.), Petasites hybridus, Salvia glutinosa, 
Symphytum cordatum, Aegopodium podagraria, 
Chaerophyllum hirsutum, Cirsium oleraceum.  

Gatunki dominujące [K] b.d. FV 

We wszystkich warstwach dominują gatunki typowe 
dla siedliska przyrodniczego. Zachowane są 
naturalne stosunki ilościowe (brak dominacji 

facjalnej) 
Gatunki obce 

geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki obce 
w podszycie i runie [K] b.d. FV Brak 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) 

w runie 
b.d. FV Brak 

Martwe drewno [K] b.d. U2 Brak 

Martwe drewno 
wielkowymiarowe 

(leżące lub stojące > 3 m 
długości i > 50cm 

średnicy) 

b.d. U2 Brak 
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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. U1 Umocnienia brzegów, częściowo zniszczone 

Reżim wodny (w tym 
rytm zalewów, jeśli 

występują) [K] 
b.d. FV Dynamika zalewów naturalna 

Wiek drzewostanu b.d. U2 
Poniżej 50 lat (wynika to z krótkowieczności 

podstawowego gatunku budującego drzewostan – 
olszy szarej Alnus incana) 

Pionowa struktura 
roślinności b.d. FV Naturalna, zróżnicowana 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu b.d. FV Tak, obfite, głównie na obrzeżach  płatu 

Zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem 

drewna 
b.d. FV Brak 

Inne zniekształcenia b.d. U1 Odpady pochodzące z gospodarstw domowych (mało 
znaczące) 

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. U2 

Niekorzystne. Granice obszaru Natura 2000 
obejmują tylko fragmenty płatów. Siedlisko rozwija 

się w postaci niewielkiego płatu. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Łęgi wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 

(Salicetum albo-
fragilis, 

Populetum albae, 
Alnenion 

glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Wąskie pasy zadrzewienia po ubu stronach rzeki. 
Powierzchnia zależna od lokalnych uwarunkowań  

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne [K] b.d. FV 

Kompozycja typowa dla nadrzecznej olszynki 
górskiej Alnetum incanae. W drzewostanie: Alnus 

incana (80%), Salix fragilis, przerośnięte okazy Salix 
eleagnos. W runie następujące gatunki 

charakterystyczne: Geranium phaeum, Alnus incana, 
Euphorbia amygdaloides, Petasites kablikianus 

(dom.), Petasites hybridus, Salvia glutinosa, 
Symphytum cordatum, Aegopodium podagraria, 

Chaerophyllum hirsutum, Cirsium oleraceum. Duży 
udział Orobanche flava 

Gatunki dominujące [K] b.d. FV 

We wszystkich warstwach dominują gatunki typowe 
dla siedliska przyrodniczego. Zachowane są 
naturalne stosunki ilościowe (brak dominacji 

facjalnej) 
Gatunki obce 

geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki obce 
w podszycie i runie [K] b.d. U1 Solidago canadensis (licznie) 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) 

w runie 
b.d. FV Brak 

Martwe drewno [K] b.d. U2 Brak 

Martwe drewno 
wielkowymiarowe 

(leżące lub stojące > 3 m 
długości i > 50cm 

średnicy) 

b.d. U2 Brak 
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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. U1 Umocnienia brzegów, częściowo zniszczone 

Reżim wodny (w tym 
rytm zalewów, jeśli 

występują) [K] 
b.d. FV Dynamika zalewów naturalna 

Wiek drzewostanu b.d. U2 
Poniżej 50 lat (wynika to z krótkowieczności 

podstawowego gatunku budującego drzewostan – 
olszy szarej Alnus incana) 

Pionowa struktura 
roślinności b.d. FV Zaburzona w sposób naturalny (większość drzew 

wycięta przez bobry Castor fiber) 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu b.d. FV Tak, obfite, głównie na obrzeżach  płatu 

Zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem 

drewna 
b.d. FV Brak 

Inne zniekształcenia b.d. FV Brak 

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. U2 

Niekorzystne. Granice obszaru Natura 2000 
obejmują tylko fragmenty płatów. Siedlisko rozwija 
się w postaci wąskich pasów wzdłuż brzegów rzeki 



 
 

DOKUMENTACJA PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  
ŚRODKOWY DUNAJEC Z DOPŁYWAMI 

 

 
316 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Łęgi wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 

(Salicetum albo-
fragilis, 

Populetum albae, 
Alnenion 

glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Wąskie pasy zadrzewienia po ubu stronach rzeki. 
Powierzchnia zależna od lokalnych uwarunkowań  

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne [K] b.d. FV 

Kompozycja typowa dla nadrzecznej olszynki 
górskiej Alnetum incanae. W drzewostanie: Alnus 

incana (80%), Salix fragilis, przerośnięte okazy Salix 
eleagnos. W runie następujące gatunki 

charakterystyczne: Geranium phaeum, Alnus incana, 
Euphorbia amygdaloides, Petasites kablikianus 

(dom.), Petasites hybridus, Salvia glutinosa, 
Symphytum cordatum, Aegopodium podagraria, 

Chaerophyllum hirsutum, Cirsium oleraceum. Duży 
udział Orobanche flava 

Gatunki dominujące [K] b.d. FV 

We wszystkich warstwach dominują gatunki typowe 
dla siedliska przyrodniczego. Zachowane są 
naturalne stosunki ilościowe (brak dominacji 

facjalnej) 
Gatunki obce 

geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki obce 
w podszycie i runie [K] b.d. U1 Solidago canadensis (licznie) 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) 

w runie 
b.d. FV Brak 

Martwe drewno [K] b.d. U2 Brak 

Martwe drewno 
wielkowymiarowe 

(leżące lub stojące > 3 m 
długości i > 50cm 

średnicy) 

b.d. U2 Brak 
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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. U1 Umocnienia brzegów , częściowo zniszczone 

Reżim wodny (w tym 
rytm zalewów, jeśli 

występują) [K] 
b.d. FV Dynamika zalewów naturalna 

Wiek drzewostanu b.d. U2 
Poniżej 50 lat (wynika to z krótkowieczności 

podstawowego gatunku budującego drzewostan – 
olszy szarej Alnus incana) 

Pionowa struktura 
roślinności b.d. FV Naturalna, zróżnicowana 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu b.d. FV Tak, obfite, głównie na obrzeżach  płatu 

Zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem 

drewna 
b.d. FV Brak 

Inne zniekształcenia b.d. FV Brak 

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. U2 Niekorzystne. Granice obszaru Natura 2000 

obejmują tylko niewielkie fragmenty płatów 
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Łęgi wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 

(Salicetum albo-
fragilis, 

Populetum albae, 
Alnenion 

glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Płaty nie pofragmentowane antropogenicznie. 
Powierzchnia zależna od lokalnych uwarunkowań  

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne [K] b.d. FV 

Kompozycja typowa dla nadrzecznej olszynki 
górskiej Alnetum incanae. W drzewostanie: Alnus 

incana (80%), Picea abies (10%), Abies alba  (10%). 
W runie następujące gatunki charakterystyczne: 

Geranium phaeum, Alnus incana, Euphorbia 
amygdaloides, Petasites kablikianus, Petasites 

hybridus, Salvia glutinosa, Symphytum cordatum, 
Aegopodium podagraria, Chaerophyllum hirsutum, 

Cirsium oleraceum. Ponadto duży udział 
Galeobdolon luteum, Galium odoratum, 

Chrysosplenium alternifolium 

Gatunki dominujące [K] b.d. FV 

We wszystkich warstwach dominują gatunki typowe 
dla siedliska przyrodniczego. Zachowane są 
naturalne stosunki ilościowe (brak dominacji 

facjalnej) 
Gatunki obce 

geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki obce 
w podszycie i runie [K] b.d. FV Brak 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) 

w runie 
b.d. FV Brak 

Martwe drewno [K] b.d. U2 Brak 

Martwe drewno 
wielkowymiarowe 

(leżące lub stojące > 3 m 
długości i > 50cm 

średnicy) 

b.d. U2 Brak 
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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. U1 

Umocnienia koryta na lewym brzegu (mogą 
przyczynić się do zmniejszenia powierzchni siedliska 
w kolejnych latach – na skutek zajecia łęgów przez 
koryto rzeczne wskutek nasilonych procesów erozji 

bocznej 
Reżim wodny (w tym 
rytm zalewów, jeśli 

występują) [K] 
b.d. FV Dynamika zalewów naturalna 

Wiek drzewostanu b.d. U2 
Poniżej 50 lat (wynika to z krótkowieczności 

podstawowego gatunku budującego drzewostan – 
olszy szarej Alnus incana) 

Pionowa struktura 
roślinności b.d. FV Naturalna, zróżnicowana 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu b.d. FV Tak, obfite, głównie na obrzeżach  płatu 

Zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem 

drewna 
b.d. FV Brak 

Inne zniekształcenia b.d. FV Brak 

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. U2 Niekorzystne. Granice obszaru Natura 2000 

obejmują tylko niewielkie fragmenty płatów 
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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 

Płaty pofragmentowane antropogenicznie. 
Powierzchnia zależna od lokalnych uwarunkowań  

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne [K] b.d. FV 

Kompozycja typowa dla nadrzecznej olszynki 
górskiej Alnetum incanae. W drzewostanie: Alnus 

incana (70%), Salix fragilis (25%), Acer 
pseudoplatanus (5%), Larix decidua (5%). W runie 
następujące gatunki charakterystyczne: Geranium 

phaeum, Carduus personata, Petasites kablikianus, 
Petasites hybridus, Salvia glutinosa, Aegopodium 

podagraria, Chaerophyllum hirsutum, Cirsium 
oleraceum, Geum rivale, Urtica dioica. 

Gatunki dominujące [K] b.d. FV 

We wszystkich warstwach dominują gatunki typowe 
dla siedliska przyrodniczego. Zachowane są 
naturalne stosunki ilościowe (brak dominacji 

facjalnej) 
Gatunki obce 

geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. U1 Larix decidua (około 5%). Nie odnawia się. 

Inwazyjne gatunki obce 
w podszycie i runie [K] b.d. FV 

Solidago gigantea (około 5% — wyłącznie w 
miejscach prześwietlonych, bez redukcyjnego 

wpływu na różnorodność gatunkową runa) 
Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) 
w runie 

b.d. FV 
Rubus hirtus (około 5% — wyłącznie w miejscach 

prześwietlonych, bez redukcyjnego wpływu na 
różnorodność gatunkową runa) 

Martwe drewno [K] b.d. U2 Brak 

Martwe drewno 
wielkowymiarowe 

(leżące lub stojące > 3 m 
długości i > 50cm 

średnicy) 

b.d. U2 Brak 
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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. U2 Umocnienia brzegów prowadzące do nasilenia 
procesów erozji wgłębnej 

Reżim wodny (w tym 
rytm zalewów, jeśli 

występują) [K] 
b.d. U1 

Dynamika zalewów  obniżona wskutek obniżenia 
koryta spowodowanego nasilonymi procesami erozji 

wgłębnej 

Wiek drzewostanu b.d. n.o. 
Poniżej 50 lat (wynika to z krótkowieczności 

podstawowego gatunku budującego drzewostan – 
olszy szarej Alnus incana) 

Pionowa struktura 
roślinności b.d. FV Naturalna, zróżnicowana 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu b.d. FV Tak, obfite 

Zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem 

drewna 
b.d. FV Brak 

Inne zniekształcenia b.d. U2 Zaśmiecanie, wydeptywanie. Znaczące 

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. U2 

Niekorzystne. Niewielka powierzchynia płatu, na 
urwistym brzegu, powyżej obiżonego wskutek 

procesów erozji wgłębnej koryta 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Łęgi wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 

(Salicetum albo-
fragilis, 

Populetum albae, 
Alnenion 

glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych czynników. Nie 
pofragmentowana antropogenicznie. Powierzchnia 

płatu ograniczona przebiegiem drogi i koryta 
rzecznego 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne [K] b.d. FV 

Skład gatunkowy typowy dla nadrzecznej olszynki 
górskiej Alnetum incanae, Drzewostan: olsza szara 
Alnus incana (dom.), wierzba krucha Salix fragilis  

świerk Picea abies. Gatunki charakterystyczne runa: 
Geranium phaeum, Alnus incana, Petasites 
kablikianus, P. hybridus, Salvia glutinosa, 

Symphytum cordatum, Aegopodium podagraria 

Gatunki dominujące 
[K] b.d. FV 

We wszystkich warstwach dominują gatunki typowe 
dla siedliska przyrodniczego. Zachowane są 
naturalne stosunki ilościowe (brak dominacji 

facjalnej) 
Gatunki obce 

geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki 
obce w podszycie i 

runie [K] 
b.d. FV Impatiens glandulifera (nieliczny) 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) 

w runie 
b.d. FV Brak 

Martwe drewno [K] b.d. U2 Brak 

Martwe drewno 
wielkowymiarowe 

(leżące lub stojące > 3 
m długości i > 50cm 

średnicy) 

b.d. U2 Brak 
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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 Brak budowli hydrotechnicznych 

Reżim wodny (w tym 
rytm zalewów, jeśli 

występują) [K] 
b.d. FV Dynamika zalewów naturalna 

Wiek drzewostanu b.d. U2 Poniżej 50 lat  

Pionowa struktura 
roślinności b.d. FV Naturalna, zróżnicowana 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu b.d. FV Tak, obfite, głównie na obrzeżach  płatu 

Zniszczenia runa i 
gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak 

Inne zniekształcenia b.d. U2 Zaśmiecenie, duże natężenie zjawiska 

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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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Łęgi wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 

(Salicetum albo-
fragilis, 

Populetum albae, 
Alnenion 

glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne [K] b.d. FV 

Skład gatunkowy typowy dla nadrzecznej olszynki 
górskiej Alnetum incanae, Drzewostan: olsza szara 

Alnus incana (dom.), wierzba biała Salix alba, topola 
czrna Populus nigra, klon Acer plantaoides, 

kasztanowiec Aesculus hippocastanum. Gatunki 
charakterystyczne runa: Geranium phaeum, Alnus 
incana, Petasites kablikianus, P. hybridus, Salvia 

glutinosa, Symphytum cordatum, Aegopodium 
podagraria (w przypadku płatu 91E0_W12). Płat 

91E0_W13 reprezentuje młodociana postać Alnetum 
incanae 

Gatunki dominujące 
[K] b.d. FV 

We wszystkich warstwach dominują gatunki typowe 
dla siedliska przyrodniczego. Zachowane są 
naturalne stosunki ilościowe (brak dominacji 

facjalnej) 

Gatunki obce 
geograficznie w 

drzewostanie 
b.d. U2 

Kasztanowiec Aesculus hippocastanum (pojedynczo, 
ale odnawia się; w przypadku płatu 91E0_W12). W 

bardzo małym płacie 91E0_W13 brak takich 
gatunków 

Inwazyjne gatunki 
obce w podszycie i 

runie [K] 
b.d. U2 

Impatiens glandulifera, odnowienie Robinia 
pseudoacacia, Aesculus hippocastanum (w 

przypadku płatu 91E0_W12). W bardzo małym 
płacie 91E0_W13 brak takich gatunków 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) 

w runie 
b.d. FV Brak 

Martwe drewno [K] b.d. FV 

Całe martwe drzewa stojące i leżące. Szacunkowo 
pow. 10% zasobności drzewostanu (w przypadku 

płatu 91E0_W12). W bardzo małym płacie 
91E0_W13 brak martwego drewna 

Martwe drewno 
wielkowymiarowe 

(leżące lub stojące > 3 
m długości i > 50cm 

średnicy) 

b.d. FV 

Obecne kłody dużych, niedawno powalonych drzew. 
Szacunkowo pow. 5 szt./ ha (w przypadku płatu 

91E0_W12). W bardzo małym płacie 91E0_W13 
brak martwiego drewna wielkowymiarowego 
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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 Brak budowli hydrotechnicznych 

Reżim wodny (w tym 
rytm zalewów, jeśli 

występują) [K] 
b.d. FV Dynamika zalewów naturalna 

Wiek drzewostanu b.d. U1 
Powyżej 50 lat (ale brak drzew powyżej 100 lat — w 

przypadku płatu 91E0_W12). W bardzo małym 
płacie 91E0_W13 drzewostan młodociany 

Pionowa struktura 
roślinności b.d. FV Naturalna, zróżnicowana 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu b.d. FV Tak, obfite, głównie na obrzeżach  płatów 

Zniszczenia runa i 
gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
b.d. FV Brak 

Inne zniekształcenia b.d. U1 Zaśmiecenie, małe natężenie zjawiska 

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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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Łęgi wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 

(Salicetum albo-
fragilis, 

Populetum albae, 
Alnenion 

glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe) 
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Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Zależna głównie od naturalnych czynników 

Struktura i funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne [K] b.d. FV 

Skład gatunkowy typowy dla nadrzecznej olszynki 
górskiej Alnetum incanae, Drzewostan: olsza szara 
Alnus incana (dom.), świerk Picea abies. Gatunki 
charakterystyczne runa: Geranium phaeum, Alnus 
incana, Petasites kablikianus, P. hybridus, Salvia 

glutinosa, Symphytum cordatum, Aegopodium 
podagraria, Urtica dioica 

Gatunki dominujące [K] b.d. FV 

We wszystkich warstwach dominują gatunki typowe 
dla siedliska przyrodniczego. Zachowane są 
naturalne stosunki ilościowe (brak dominacji 

facjalnej) 
Gatunki obce 

geograficznie w 
drzewostanie 

b.d. FV Brak 

Inwazyjne gatunki obce 
w podszycie i runie [K] b.d. FV Brak 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) 

w runie 
b.d. FV Brak 

Martwe drewno [K] b.d. U2 Brak 

Martwe drewno 
wielkowymiarowe 

(leżące lub stojące > 3 m 
długości i > 50cm 

średnicy) 

b.d. U2 Brak 

Naturalność koryta 
rzecznego (stosować 

tylko, jeżeli 
występowanie łęgu jest 

związane z ciekiem) 

b.d. FV Brak budowli hydrotechnicznych mających 
negatywny wpływ na siedlisko przyrodnicze 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Reżim wodny (w tym 
rytm zalewów, jeśli 

występują) [K] 
b.d. FV Dynamika zalewów naturalna 

Wiek drzewostanu b.d. U2 Poniżej 50 lat 

Pionowa struktura 
roślinności b.d. FV Naturalna, zróżnicowana 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu b.d. FV Tak, obfite, głównie na obrzeżach  płatów 

Zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem 

drewna 
b.d. FV Brak 

Inne zniekształcenia b.d. U2 Zaśmiecenie, duże natężenie zjawiska 

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. U2 Niekorzystne. Niewielki, wąski płat. 

 
Objaśnienia: 
Kolumna 6-8: FV — ocena właściwa; U1— ocena niezadowalająca; U2 — ocena zła; XX — ocena nieznana; b.d. — brak danych wyjściowych dotyczących stanu ochrony; 
n.o. — wskaźnik nie był oceniany 
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3.1.2. Stan ochrony siedlisk przyrodniczych w skali obszaru 
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 X
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Uwagi 

Pionierska 
roślinność na 
kamieńcach 

górskich potoków 

3220 Patrz przypis59 

Powierzchnia 
siedliska — U160 FV 

U1 

Dla wszystkich zinwentaryzowanych zasobów siedliska 
(96,43 ha) ustalono ocenę FV 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne61 n.o. FV 

Dla płatów o łącznej powierzchni 47,69 ha (49,45% 
zasobów w obszarze) ustalono ocenę FV, dla płatów o 

łącznej powierzchni 37,49 ha (38,88% zasobów w 
obszarze) ustalono ocenę U1, dla płatów o łącznej 
powierzchni 5,71 ha (5,92% zasobów w obszarze) 

ustalono ocenę U2, dla płatów o łącznej powierzchni 
5,54 ha ustalono ocenę XX (5,74% zasobów w 

obszarze) 

                                                
59 Ocena stanu zachowania  w obszarze na podstawie ocen cząstkowych 229 płatów siedliska przyrodniczego w obszarze Natura 2000 (kody GUID: tab. w rozdziale 13, poz. 
1-229) 
60 Informacje w kolumnie 6 dla siedliska przyrodniczego 3220 zaczerpnieto z raportów z monitoringu przeprowadzonego na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska. 
Dane te dotyczą jednak tylko pojedynczych stanowisk na dwóch dopływach Dunajca — Kamienicy i Ochotnicy (Węgrzyn M. 2010c. Siedlisko przyrodnicze 3220 Pionierska 
roślinność na kamieńcach górskich potoków. Stanowisko: Kamienica Gorczańska. Państwowy Monitoring Środowiska. Raport dla siedliska przyrodniczego na stanowisku; 
Węgrzyn M. 2010d. Siedlisko przyrodnicze 3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków. Stanowisko: Ochotnica. Państwowy Monitoring Środowiska. Raport 
dla siedliska przyrodniczego na stanowisku) 
61 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, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Szerokość kamieńców U1 FV 

W jednokilometrowych odcinkach rzek w granicach 
obszaru (a także krótszych odcinków limitowanych 

granicami obszaru tj. odcinka Dunajca od km 108+000 
do km 108+360 o długości 0,36 km, odcinka Dunajca 

poniżej ujścia Popradu od km 113+000 do km 113+880 
o długości 0,88 km, odcinka Dunajca powyżej ujścia 

Popradu od km 112+600 do km 113+000 o długości 0,4 
km) dla płatów o łącznej powierzchni 87,58 ha (90,82% 
zasobów w obszarze) ustalono ocenę FV, dla płatów o 

łącznej powierzchni 8,14 ha (8,44% zasobów w 
obszarze) ustalono ocenę U1, dla płatów o łącznej 
powierzchni 0,71 ha (0,73% zasobów w obszarze) 

ustalono ocenę U2 
Pokrycie kamieńców 

przez roślinność zielną U2 FV Dla wszystkich zinwentaryzowanych zasobów siedliska 
(96,43 ha) ustalono ocenę FV 

Wysokość warstwy 
zielnej U2 FV Dla wszystkich zinwentaryzowanych zasobów siedliska 

(96,43 ha) ustalono ocenę FV 

Gatunki 
ekspansywnych roślin 

zielnych [K] 
FV FV 

Dla płatów o łącznej powierzchni 59,88 ha (62,09% 
zasobów w obszarze) ustalono ocenę FV, dla płatów o 

łącznej powierzchni 31,02 ha (32,16% zasobów w 
obszarze) ustalono ocenę U1, dla płatów o łącznej 
powierzchni 5,54 ha (5,74% zasobów w obszarze) 

ustalono ocenę XX. Gatunkiem obniżającym ocenę na 
stanowiskach ocenionych na U1 jest mozga trzcinowata 

Phalaris arundinacea. 

Obce gatunki 
inwazyjne [K] U1 U1 

Dla płatów o łącznej powierzchni 13,04 ha (13,52% 
zasobów w obszarze) ustalono ocenę FV, dla płatów o 

łącznej powierzchni 77,85 ha (80,74% zasobów w 
obszarze) ustalono ocenę U1, dla płatów o łącznej 
powierzchni 5,54 ha (5,74% zasobów w obszarze) 

ustalono ocenę XX. Na poszczególnych stanowiskach 
pojawiają się z niewielka liczebnością najczęściej 

Impatiens glandulifera  i Aster novi-belgii 

                                                
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 

Gatunki krzewów FV FV 

Dla płatów o łącznej powierzchni 90,89 ha (94,26% 
zasobów w obszarze) ustalono ocenę FV, dla płatów o 

łącznej powierzchni 5,54 ha (5,74% zasobów w 
obszarze) ustalono ocenę U1. 

Zwarcie krzewów na 
transekcie [K] U2 FV Dla wszystkich zinwentaryzowanych zasobów siedliska 

(96,43 ha) ustalono ocenę FV 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

1,5-2 m wys.) 
U1 FV Dla wszystkich zinwentaryzowanych zasobów siedliska 

(96,43 ha) ustalono ocenę FV 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

U2 U1 

Dla płatów o łącznej powierzchni 39,10 ha (40,54% 
zasobów w obszarze) ustalono ocenę FV, dla płatów o 

łącznej powierzchni 31,66 ha (32,83% zasobów w 
obszarze) ustalono ocenę U1, dla płatów o łącznej 

powierzchni 25,67 ha (26,62% zasobów w obszarze) 
ustalono ocenę U2 

Perspektywy 
ochrony — U2 FV 

Dla płatów o łącznej powierzchni 87,00 ha (90,22% 
zasobów w obszarze) ustalono ocenę FV, dla płatów o 

łącznej powierzchni 9,13 ha (9,47% zasobów w 
obszarze) ustalono ocenę U1, dla płatów o łącznej 
powierzchni 0,29 ha (0,30% zasobów w obszarze) 

ustalono ocenę U2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Zarośla wrześni 
na kamieńcach 
i żwirowiskach 

górskich potoków 
(Salici-

Myricarietum 
część - z 
przewagą 
wrześni) 

3230 

Ocena stanu 
zachowania w 
obszarze na 

podstawie ocen 
cząstkowych 54 
płatów siedliska 
przyrodniczego 

w obszarze 
Natura 2000 
(kody GUID: 

tab. w rozdziale 
13, poz. 230-

283) 

Powierzchnia 
siedliska — FV62 63 FV 

FV 

Dla płatów o łącznej powierzchni 3,13 ha (68,42% 
zasobów w obszarze) ustalono ocenę FV, dla płatów o 

łącznej powierzchni 1,45 ha (31,58% zasobów w 
obszarze) ustalono ocenę U1. 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki krzewów [K] FV64 FV Dla wszystkich zinwentaryzowanych płatów siedliska 
(4,58 ha) ustalono ocenę FV 

Wysokość krzewów 
(średnia) FV65 FV Dla wszystkich zinwentaryzowanych płatów siedliska 

(4,58 ha) ustalono ocenę FV 

Zwarcie krzewów w 
płacie FV66 FV 

Dla płatów o łącznej powierzchni 4,3 ha (93,82% 
zasobów w obszarze) ustalono ocenę FV, dla płatów o 

łącznej powierzchni 0,28 ha (6,18% zasobów w 
obszarze) ustalono ocenę U1 

Struktura przestrzenna 
płatów zarośli FV67 FV 

Dla płatów o łącznej powierzchni 4,44 ha (96,91% 
zasobów w obszarze) ustalono ocenę FV, dla płatów o 

łącznej powierzchni 0,14 ha (3,09% zasobów w 
obszarze) ustalono ocenę U1 

                                                
62 Informacje w kolumnie 6 dla siedliska przyrodniczego 3230 zaczerpnieto z raportów z monitoringu przeprowadzonego na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska. 
Dane te dotyczą jednak tylko trzech stanowisk na dwóch dopływach Dunajca — Kamienicy i Ochotnicy (Perzanowska J. 2009a. Siedlisko przyrodnicze 3230 Zarośla wrześni 
na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni). Stanowisko: Kamienica. Państwowy Monitoring Środowiska. Raport dla 
siedliska przyrodniczego na stanowisku; Perzanowska J. 2009b. Siedlisko przyrodnicze 3230 Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-
Myricarietum część - z przewagą wrześni). Stanowisko: Ochotnica. Państwowy Monitoring Środowiska. Raport dla siedliska przyrodniczego na stanowisku; Perzanowska J. 
2009c. Siedlisko przyrodnicze 3230 Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni). Stanowisko: 
Zabrzeż. Państwowy Monitoring Środowiska. Raport dla siedliska przyrodniczego na stanowisku) 
63 dwie oceny FV, jedna ocena U1 
64 trzy oceny FV 
65 dwie oceny FV, jedna ocena U1 
66 dwie oceny FV, jedna ocena U1 
67 dwie oceny FV, jedna ocena U1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

1,5-2 m wys.) [K] 
FV68 FV Dla wszystkich zinwentaryzowanych płatów siedliska 

(4,58 ha) ustalono ocenę FV 

Gatunki 
ekspansywnych roślin 

zielnych [K] 
U169 FV Dla wszystkich zinwentaryzowanych płatów siedliska 

(4,58 ha) ustalono ocenę FV 

Odnowienie krzewów 
[K] FV70 FV 

Dla płatów o łącznej powierzchni 4,19 ha (91,42 % 
zasobów w obszarze) ustalono ocenę FV, dla płatów o 

łącznej powierzchni 0,25 ha (5,48% zasobów w 
obszarze) ustalono ocenę U1, dla płatów o łącznej 
powierzchni 0,14 ha (3,09% zasobów w obszarze) 

ustalono ocenę U2 

Szerokość kamieńców FV71 U1 

W jednokilometrowych odcinkach rzek w granicach 
obszaru dla płatów o łącznej powierzchni 1,45 ha 

(31,58% zasobów w obszarze) ustalono ocenę FV, dla 
płatów o łącznej powierzchni 3,11 ha (67,93% zasobów 

w obszarze) ustalono ocenę U1, dla płatów o łącznej 
powierzchni 0,02 ha (0,49% zasobów w obszarze) 

ustalono ocenę U2 

Obce gatunki 
inwazyjne U172 FV 

Dla płatów o łącznej powierzchni 3,14 ha (68,64% 
zasobów w obszarze) ustalono ocenę FV, dla płatów o 

łącznej powierzchni 0,55 ha (12,03% zasobów w 
obszarze) ustalono ocenę U1, dla płatów o łącznej 
powierzchni 0,89ha (19,33% zasobów w obszarze) 

ustalono ocenę U2 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
n.o. FV Dla wszystkich zinwentaryzowanych płatów siedliska 

(4,58 ha) ustalono ocenę FV 

                                                
68 trzy oceny FV 
69 jedna ocena FV, jedna ocena U1, jedna ocena U2 
70 dwie oceny FV, jedna ocena U1 
71 trzy oceny FV 
72 dwie oceny U1, jedna ocena U2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

[Obecność budowli 
hydrotechnicznych] U173 n.o. — 

[Odległość od ściany 
lasu] FV74 n.o. — 

[Pozyskiwanie żwiru z 
koryta] FV75 n.o. — 

[Procent powierzchni 
zajęty przez siedlisko 

na transekcie] 
U176 n.o. — 

Perspektywy 
ochrony — U177 FV 

Dla płatów o łącznej powierzchni 2,71 ha (59,15% 
zasobów w obszarze) ustalono ocenę FV, dla płatów o 

łącznej powierzchni 1,73 ha (37,76% zasobów w 
obszarze) ustalono ocenę U1, dla płatów o łącznej 
powierzchni 0,14 ha (3,09% zasobów w obszarze) 

ustalono ocenę U2 

                                                
73 trzy oceny U1 
74 trzy oceny FV 
75 dwie oceny FV, jedna ocena U1 
76 dwie oceny FV, jedna ocena U2 
77 jedna ocena FV, dwie oceny U1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Zarośla 
wierzbowe na 
kamieńcach i 
żwirowiskach 

górskich potoków 
(Salici-

Myricarietum 
część - z 

przewagą wierzb) 

3240 

Ocena stanu 
zachowania w 
obszarze na 

podstawie ocen 
cząstkowych 
181 płatów 
siedliska 

przyrodniczego 
w obszarze 

Natura 2000 
(kody GUID: 

tab. w rozdziale 
13, poz. 284-

464) 

Powierzchnia 
siedliska — U178 79 FV 

U2 

Dla płatów o łącznej powierzchni 78,06 ha (99,14% 
zasobów w obszarze) ustalono ocenę FV, dla płatów o 

łącznej powierzchni 0,54 ha (0,68% zasobów w 
obszarze) ustalono ocenę U1, dla płatów o łącznej 
powierzchni 0,14 ha (0,18% zasobów w obszarze) 

ustalono ocenę U2 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki krzewów [K] U180 FV 

Dla płatów o łącznej powierzchni 61,94 ha (78,67% 
zasobów w obszarze) ustalono ocenę FV, dla płatów o 

łącznej powierzchni 16,80 ha (21,33% zasobów w 
obszarze) ustalono ocenę U1 

Wysokość krzewów 
(średnia) FV81 U2 

Dla płatów o łącznej powierzchni 27,08 ha (34,39% 
zasobów w obszarze) ustalono ocenę FV, dla płatów o 

łącznej powierzchni 51,66 ha (65,61% zasobów w 
obszarze) ustalono ocenę U2 

Zwarcie krzewów na 
transekcie U182 FV 

Dla płatów o łącznej powierzchni 55,13 ha (70,02% 
zasobów w obszarze) ustalono ocenę FV, dla płatów o 

łącznej powierzchni 23,60 ha (29,98% zasobów w 
obszarze) ustalono ocenę U1 

Struktura przestrzenna 
płatów zarośli U183 FV Dla wszystkich zinwentaryzowanych płatów siedliska 

(78,74 ha) ustalono ocenę FV 

                                                
78 Informacje w kolumnie 6 dla siedliska przyrodniczego 3240 zaczerpnieto z raportów z monitoringu przeprowadzonego na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska. 
Dane te dotyczą jednak tylko dwóch stanowisk na dwóch dopływach Dunajca — Kamienicy i Ochotnicy (Węgrzyn M. 2010a. Siedlisko przyrodnicze 3240 Zarośla wierzby 
siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby). Stanowisko: Ochotnica. Państwowy Monitoring Środowiska. 
Raport dla siedliska przyrodniczego na stanowisku; Węgrzyn M. 2010b. Siedlisko przyrodnicze 3240 Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków 
(Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby). Stanowisko: Kamienica Gorczańska. Państwowy Monitoring Środowiska. Raport dla siedliska przyrodniczego na 
stanowisku) 
79 Dwie oceny U1 
80 Jedna ocena FV, jedna ocena U1 
81 Dwie oceny FV 
82 Jedna ocena FV, jedna ocena U1 
83 Dwie oceny U1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Udział gatunków 
drzewiastych (powyżej 

2,5-3 m wys.) [K] 
U184 U2 

Dla płatów o łącznej powierzchni 11,85 ha (15,05% 
zasobów w obszarze) ustalono ocenę FV, dla płatów o 

łącznej powierzchni 15,23 ha (19,34% zasobów w 
obszarze) ustalono ocenę U1, dla płatów o łącznej 

powierzchni 51,66 ha (65,61% zasobów w obszarze) 
ustalono ocenę U2 

Stan zdrowotny 
krzewów wierzbowych U185 FV Dla wszystkich zinwentaryzowanych płatów siedliska 

(78,74 ha) ustalono ocenę FV 

Gatunki 
ekspansywnych roślin 

zielnych 
FV86 FV 

Dla płatów o łącznej powierzchni 58,65 ha (74,45% 
zasobów w obszarze) ustalono ocenę FV, dla płatów o 

łącznej powierzchni 20,15 ha (25,55% zasobów w 
obszarze) ustalono ocenę U2 

Odnowienie wierzby 
(obecność nalotu) U187 FV 

Dla płatów o łącznej powierzchni 60,40 ha (76,71% 
zasobów w obszarze) ustalono ocenę FV, dla płatów o 

łącznej powierzchni 17,14 ha (21,77% zasobów w 
obszarze) ustalono ocenę U1, dla płatów o łącznej 
powierzchni 1,19 ha (1,52% zasobów w obszarze) 

ustalono ocenę U2 

Obce gatunki 
inwazyjne [K] U188 FV 

Dla płatów o łącznej powierzchni 39,20 ha (49,79% 
zasobów w obszarze) ustalono ocenę FV, dla płatów o 

łącznej powierzchni 13,77 ha (17,49% zasobów w 
obszarze) ustalono ocenę U1, dla płatów o łącznej 

powierzchni 25,77 ha (32,72% zasobów w obszarze) 
ustalono ocenę U2 

Obecność kompleksu 
siedlisk nadrzecznych: 

3220, 3230, 3240, 91E0 
[K] 

U289 U1 

Dla płatów o łącznej powierzchni 36,26 ha (46,05% 
zasobów w obszarze) ustalono ocenę FV, dla płatów o 

łącznej powierzchni 41,00 ha (52,07% zasobów w 
obszarze) ustalono ocenę U1, dla płatów o łącznej 
powierzchni 1,48 ha (1,88% zasobów w obszarze) 

ustalono ocenę U2 

                                                
84 Dwie oceny U1 
85 Jedna ocena FV, jedna ocena U1 
86 Dwie oceny FV 
87 Jedna ocena FV, jedna ocena U2 
88 Dwie oceny U1 
89 Jedna ocena U1, jedna ocena U2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
[Procent powierzchni 
zajęty przez siedlisko 

na transekcie]  
U190 n.o. — 

Perspektywy 
ochrony — U291 FV 

Dla płatów o łącznej powierzchni 61,90 ha (78,62% 
zasobów w obszarze) ustalono ocenę FV, dla płatów o 

łącznej powierzchni 6,03 ha (7,66% zasobów w 
obszarze) ustalono ocenę U1, dla płatów o łącznej 

powierzchni 10,70 ha (13,72% zasobów w obszarze) 
ustalono ocenę U2 

Łęgi wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 

(Salicetum albo-
fragilis, 

Populetum albae, 
Alnenion 

glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe) 

91E0 

Ocena stanu 
zachowania w 
obszarze na 

podstawie ocen 
cząstkowych 
181 płatów 
siedliska 

przyrodniczego 
w obszarze 

Natura 2000 
(kody GUID: 

tab. w rozdziale 
13, poz. 465-

512) 

Powierzchnia 
siedliska — b.d. FV 

U2 

Dla płatów o łącznej powierzchni 20,82 ha (73,81% 
zasobów w obszarze) ustalono ocenę FV, dla płatów 
o łącznej powierzchni 5,04 ha (17,86% zasobów w 
obszarze) ustalono ocenę U1. Obniżenie ocen za 

powierzchnie siedliska przyrodniczego wynika z ich 
antropogenicznej fragmentacji na niektórych 

stanowiskach. Ogólna ocena powierzchni siedliska 
dla obszaru mogłaby być obnizona w sytuacji 

stwierdzenia negatywnego trendu w tym zakresie 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne [K] b.d. FV Dla wszystkich zinwentaryzowanych płatów 

siedliska (28,20 ha) ustalono ocenę FV 

Gatunki dominujące 
[K] b.d. FV 

Dla płatów o łącznej powierzchni 22,54 ha (79,93% 
zasobów w obszarze) ustalono ocenę FV, dla płatów 
o łącznej powierzchni 5,66 ha (20,07% zasobów w 

obszarze) ustalono ocenę U1 

Gatunki obce 
geograficznie w 

drzewostanie 
b.d. U1 

Dla płatów o łącznej powierzchni 20,21 ha (71,64% 
zasobów w obszarze) ustalono ocenę FV, dla płatów 
o łącznej powierzchni 7,00 ha (24,83% zasobów w 

obszarze) ustalono ocenę U1 

Inwazyjne gatunki obce 
w podszycie i runie [K] b.d. U2 

Dla płatów o łącznej powierzchni 10,51 ha (37,25% 
zasobów w obszarze) ustalono ocenę FV, dla płatów 
o łącznej powierzchni 7,08 ha (25,11% zasobów w 
obszarze) ustalono ocenę U1, dla płatów o łącznej 

powierzchni 10,62 ha (37,64% zasobów w obszarze) 
ustalono ocenę U2 

                                                
90 Dwie oceny U1 
91 Dwie oceny U2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) 

w runie 
b.d. U1 

Dla płatów o łącznej powierzchni 17,67 ha (62,69% 
zasobów w obszarze) ustalono ocenę FV, dla płatów 
o łącznej powierzchni 6,69 ha (23,72% zasobów w 
obszarze) ustalono ocenę U1, dla płatów o łącznej 

powierzchni 3,83 ha (13,58% zasobów w obszarze) 
ustalono ocenę U2. 

Martwe drewno [K] b.d. U2 

Dla płatów o łącznej powierzchni 4,35 ha (15,42% 
zasobów w obszarze) ustalono ocenę FV, dla płatów 
o łącznej powierzchni 23,85 ha (84,58% zasobów w 

obszarze) ustalono ocenę U2 
Martwe drewno 

wielkowymiarowe 
(leżące lub stojące > 3 
m długości i > 50cm 

średnicy) 

b.d. U2 

Dla płatów o łącznej powierzchni 4,35 ha (15,42% 
zasobów w obszarze) ustalono ocenę FV, dla płatów 
o łącznej powierzchni 23,85 ha (84,58% zasobów w 

obszarze) ustalono ocenę U2 

Naturalność koryta 
rzecznego (stosować 

tylko, jeżeli 
występowanie łęgu jest 

związane z ciekiem) 

b.d. FV 

Dla płatów o łącznej powierzchni 24,89 ha (88,27% 
zasobów w obszarze) ustalono ocenę FV, dla płatów 
o łącznej powierzchni 3,11 ha (11,00% zasobów w 
obszarze) ustalono ocenę U1, dla płatów o łącznej 
powierzchni 0,21 ha (0,73% zasobów w obszarze) 

ustalono ocenę U2 

Reżim wodny (w tym 
rytm zalewów, jeśli 

występują) [K] 
b.d. U1 

Dla płatów o łącznej powierzchni 17,98 ha (63,76% 
zasobów w obszarze) ustalono ocenę FV, dla płatów 
o łącznej powierzchni 10,22 ha (36,24% zasobów w 

obszarze) ustalono ocenę U1 

Wiek drzewostanu b.d. U2 

Dla płatów o łącznej powierzchni 4,45 ha (15,79% 
zasobów w obszarze) ustalono ocenę U1, dla płatów 
o łącznej powierzchni 23,75 ha (84,21% zasobów w 

obszarze) ustalono ocenę U2 

Pionowa struktura 
roślinności b.d. FV 

Dla płatów o łącznej powierzchni 26,37 ha (93,51% 
zasobów w obszarze) ustalono ocenę FV, dla płatów 
o łącznej powierzchni 1,83 ha (6,49% zasobów w 

obszarze) ustalono ocenę U2 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu b.d. FV 

Dla płatów o łącznej powierzchni 23,41 ha (82,99% 
zasobów w obszarze) ustalono ocenę FV, dla płatów 
o łącznej powierzchni 2,97 ha (10,52% zasobów w 
obszarze) ustalono ocenę U1, dla płatów o łącznej 
powierzchni 1,83 ha (6,49% zasobów w obszarze) 

ustalono ocenę U2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Zniszczenia runa i 
gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
b.d. FV Dla wszystkich zinwentaryzowanych płatów 

siedliska (28,20 ha) ustalono ocenę FV 

Inne zniekształcenia b.d. U2 

Dla płatów o łącznej powierzchni 14,98 ha (53,10% 
zasobów w obszarze) ustalono ocenę FV, dla płatów 
o łącznej powierzchni 4,04 ha (14,31% zasobów w 
obszarze) ustalono ocenę U1, dla płatów o łącznej 

powierzchni 9,19 ha (32,59% zasobów w obszarze) 
ustalono ocenę U2 

Stan kluczowych dla 
różnorodności 

biologicznej gatunków 
lokalnie typowych dla 
siedliska (wskaźnik 

fakultatywny, stosować 
tylko, gdy są 

odpowiednie dane) 

b.d. XX 
Dla wszystkich zinwentaryzowanych płatów 
siedliska (28,20 ha) ustalono ocenę XX. Brak 

wystarczających danych 

Perspektywy 
ochrony — b.d. U1 

Dla płatów o łącznej powierzchni  8,83 ha (31,30% 
zasobów w obszarze) ustalono ocenę FV, dla płatów 
o łącznej powierzchni 11,25 ha (39,90% zasobów w 
obszarze) ustalono ocenę U1, dla płatów o łącznej 

powierzchni 8,12 ha (28,81% zasobów w obszarze) 
ustalono ocenę U2 

 
Objaśnienia: 
Kolumna 6-8: FV — ocena właściwa; U1— ocena niezadowalająca; U2 — ocena zła; XX — ocena nieznana; b.d. — brak danych wyjściowych dotyczących stanu ochrony; 
n.o. — wskaźnik nie był oceniany 
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3.2. Gatunki zwierząt 

3.2.1. Ocena poszczególnych stanowisk 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Gatunek 
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Stanowisko Parametr Wskaźnik 
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Uwagi 

Brzanka 
Barbus 

carpathicus 
5264 

Stanowisko 
badawcze 

ichtiofauny 
Dunajec I 

(Nowy Sącz; 
km 108+300) 

5264_S8 
{A60B} 

Stan 
populacji 

Względna 
liczebność b.d. U1 

U1 

0,022 os/m² przy wartości wskaźnika dla oceny U1 od 
0,01 do 0,1 

Struktura 
wiekowa b.d. U1 Obecne dwie grupy wiekowe (JUV, YOY), co odpowiada 

ocenie U1 
Udział gatunku w 

zespole ryb b.d. FV 22,91% co odpowiada ocenie FV 

Stan 
siedliska 

 
EFI+ 

 
b.d. FV 0,931167 (klasa 1) 

Hydromorfologia 
RDW b.d. n.o. 

Odstąpiono od wyznaczania oceny wskaźnika. Metodyka 
oceny wskaźnika (Amirowicz 2012) niedopracowana 

(przewiduje szczegółowe opracowanie tzw. terenowego 
protokołu hydromorfologicznego, jednak nie podaje 

algorytmu pozwalającego na wyznaczenie oceny 
wskaźników składowych: geometria koryta, substrat dna, 
przepływ, charakter brzegów, mobilność koryta, ciągłość 

cieku). 
Perspektywy 

ochrony/ 
zachowania 

— b.d. FV Korzystne 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Brzanka  
Barbus 

carpathicus 
5264 

Stanowisko 
badawcze 

ichtiofauny 
Dunajec II 

(Tylmanowa; 
km 147+000)  

5264_S7 
{FB95} 

Stan 
populacji 

Względna 
liczebność b.d. U2 

U2 

0,002 os/m² przy wartości wskaźnika dla oceny U2<0,01 

Struktura 
wiekowa b.d. U2 Obecna tylko jedna grupa wiekowa (ADULT) 

Udział gatunku w 
zespole ryb b.d. U1 1,12% co odpowiada ocenie U1 

Stan 
siedliska 

EFI+ b.d. FV 0,995534 (klasa 1) 

Hydromorfologia 
RDW b.d. n.o. 

Odstąpiono od wyznaczania oceny wskaźnika. Metodyka 
oceny wskaźnika (Amirowicz 2012) niedopracowana 

(przewiduje szczegółowe opracowanie tzw. terenowego 
protokołu hydromorfologicznego, jednak nie podaje 

algorytmu pozwalającego na wyznaczenie oceny 
wskaźników składowych: geometria koryta, substrat dna, 
przepływ, charakter brzegów, mobilność koryta, ciągłość 

cieku). 
Perspektywy 

ochrony/ 
zachowania 

— b.d. FV Korzystne 

Brzanka 
Barbus 

carpathicus 
5264 

Stanowisko 
badawcze 

ichtiofauny 
Słomka I 

(Owieczka; 
km 6+900)  
5264_S3 
{AAE4} 

Stan 
populacji 

Względna 
liczebność b.d. U1 

U2 

0,07 os/m² przy wartości wskaźnika dla oceny U1= 0,1- 
0,01 

Struktura 
wiekowa b.d. U1 Obecne dwie grupy wiekowe (JUV, YOY) co odpowiada 

ocenie U1 
Udział gatunku w 

zespole ryb b.d. FV 10,34% co odpowiada ocenie FV 

Stan 
siedliska 

EFI+ b.d. U2 0,206330. Klasa 5 

Hydromorfologia 
RDW b.d. n.o. 

Odstąpiono od wyznaczania oceny wskaźnika. Metodyka 
oceny wskaźnika (Amirowicz 2012) niedopracowana 

(przewiduje szczegółowe opracowanie tzw. terenowego 
protokołu hydromorfologicznego, jednak nie podaje 

algorytmu pozwalającego na wyznaczenie oceny 
wskaźników składowych: geometria koryta, substrat dna, 
przepływ, charakter brzegów, mobilność koryta, ciągłość 

cieku). 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Perspektywy 

ochrony/ 
zachowania 

— b.d. FV Korzystne 

Brzanka 
Barbus 

carpathicus 
5264 

Stanowisko 
badawcze 

ichtiofauny 
Słomka II 

(Przyszowa; 
km 11+500) 

5264_S4 
{BD24} 

Stan 
populacji 

Względna 
liczebność b.d. FV 

U1 

0,32 os/m² przy wartości wskaźnika dla oceny FV>0,1 

Struktura 
wiekowa b.d. U1 Obecne dwie grupy wiekowe (JUV, YOY), co odpowiada 

ocenie U1 
Udział gatunku w 

zespole ryb b.d. FV 29,48% co odpowiada ocenie FV 

Stan 
siedliska 

 
EFI+ 

 
b.d. U1 0,687029. Klasa 3 

Hydromorfologia 
RDW b.d. n.o. 

Odstąpiono od wyznaczania oceny wskaźnika. Metodyka 
oceny wskaźnika (Amirowicz 2012) niedopracowana 

(przewiduje szczegółowe opracowanie tzw. terenowego 
protokołu hydromorfologicznego, jednak nie podaje 

algorytmu pozwalającego na wyznaczenie oceny 
wskaźników składowych: geometria koryta, substrat dna, 
przepływ, charakter brzegów, mobilność koryta, ciągłość 

cieku). 
Perspektywy 

ochrony/ 
zachowania 

— b.d. FV Korzystne 

Brzanka 
(Barbus 

carpathicus) 
5264 

Stanowisko 
badawcze 

ichtiofauny 
Kamienica I 
(Zabrzeż; km 

0+300) 
5264_S2 
{B930} 

Stan 
populacji 

 
Względna 
liczebność 

 

b.d. FV 

U1 

0,12 os/m² przy wartości wskaźnika dla oceny FV>0,1 

 
Struktura 
wiekowa 

 

b.d. U1 Obecne dwie grupy wiekowe (brak YOY) 

 
Udział gatunku w 

zespole ryb 
 

b.d. FV 17,21% co odpowiada ocenie FV 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Stan 
siedliska 

EFI+ b.d. FV 0,944038. Klasa 1 

Hydromorfologia 
RDW b.d. n.o. 

Odstąpiono od wyznaczania oceny wskaźnika. Metodyka 
oceny wskaźnika (Amirowicz 2012) niedopracowana 

(przewiduje szczegółowe opracowanie tzw. terenowego 
protokołu hydromorfologicznego, jednak nie podaje 

algorytmu pozwalającego na wyznaczenie oceny 
wskaźników składowych: geometria koryta, substrat dna, 
przepływ, charakter brzegów, mobilność koryta, ciągłość 

cieku). 
Perspektywy 

ochrony/ 
zachowania 

— b.d. FV Korzystne 

Brzanka 
(Barbus 

carpathicus) 
5264 

Stanowisko 
badawcze 

ichtiofauny 
Kamienica II 
(Kamienica; 
km 6+800) 
5264_S1 
{2156} 

Stan 
populacji 

Względna 
liczebność b.d. U1 

U2 

0,033 os/m² przy wartości wskaźnika dla oceny U1= 0,1- 
0,01 

Struktura 
wiekowa b.d. U2 Obecna tylko jedna klasa wiekowa (ADULT) 

Udział gatunku w 
zespole ryb b.d. U1 3,66% co odpowiada ocenie U1 

Stan 
siedliska 

 
EFI+ 

 
b.d. FV 0,990311. Klasa 1 

Hydromorfologia 
RDW b.d. n.o. 

Odstąpiono od wyznaczania oceny wskaźnika. Metodyka 
oceny wskaźnika (Amirowicz 2012) niedopracowana 

(przewiduje szczegółowe opracowanie tzw. terenowego 
protokołu hydromorfologicznego, jednak nie podaje 

algorytmu pozwalającego na wyznaczenie oceny 
wskaźników składowych: geometria koryta, substrat dna, 
przepływ, charakter brzegów, mobilność koryta, ciągłość 

cieku). 
Perspektywy 

ochrony/ 
zachowania 

— b.d. FV Korzystne 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Brzanka  
Barbus 

carpathicus 
5264 

Stanowisko 
badawcze 

ichtiofauny 
Ochotnica I 

(Tylmanowa; 
km 1+400)  
5264_S5 
{040D} 

Stan 
populacji 

Względna 
liczebność b.d. U1 

U1 

0,08 os/m² przy wartości wskaźnika dla oceny U1= 0,1- 
0,01 

Struktura 
wiekowa b.d. U1 Obecne dwie grupy wiekowe (JUV, YOY), co odpowiada 

ocenie U1 
Udział gatunku w 

zespole ryb b.d. FV 22,96% co odpowiada ocenie FV 

Stan 
siedliska 

EFI+ b.d. FV 0,900515. Klasa 2 

Hydromorfologia 
RDW b.d. n.o. 

Odstąpiono od wyznaczania oceny wskaźnika. Metodyka 
oceny wskaźnika (Amirowicz 2012) niedopracowana 

(przewiduje szczegółowe opracowanie tzw. terenowego 
protokołu hydromorfologicznego, jednak nie podaje 

algorytmu pozwalającego na wyznaczenie oceny 
wskaźników składowych: geometria koryta, substrat dna, 
przepływ, charakter brzegów, mobilność koryta, ciągłość 

cieku). 
Perspektywy 

ochrony/ 
zachowania 

— b.d. FV Korzystne 

Brzanka 
(Barbus 

carpathicus) 
5264 

Stanowisko 
badawcze 

ichtiofauny 
Ochotnica II 
(Ochotnica 
Dolna; km 

6+500)  
5264_S6 
{0AF8} 

Stan 
populacji 

Względna 
liczebność b.d. U1 

U2 

0,028 os/m² przy wartości wskaźnika dla oceny U1= 0,1- 
0,01 

Struktura 
wiekowa b.d. U2 Obecna tylko jedna grupa wiekowa (ADULT) 

Udział gatunku w 
zespole ryb b.d. FV 20,90% co odpowiada ocenie FV 

Stan 
siedliska 

EFI+ b.d. U1 0,727414. Klasa 3 

Hydromorfologia 
RDW b.d. n.o. 

Odstąpiono od wyznaczania oceny wskaźnika. Metodyka 
oceny wskaźnika (Amirowicz 2012) niedopracowana 

(przewiduje szczegółowe opracowanie tzw. terenowego 
protokołu hydromorfologicznego, jednak nie podaje 

algorytmu pozwalającego na wyznaczenie oceny 
wskaźników składowych: geometria koryta, substrat dna, 
przepływ, charakter brzegów, mobilność koryta, ciągłość 

cieku). 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Perspektywy 

ochrony/ 
zachowania 

— b.d. FV Korzystne 

Głowacz 
białopłetwy 

Cottus 
microstomus 

5320 

Stanowisko 
badawcze 

ichtiofauny 
Dunajec I 

(Nowy Sącz; 
km 108+300) 

5320_S3 
{20B2} 

Stan 
populacji 

Względna 
liczebność b.d. U2 

 

0,002 os/m² przy wartości wskaźnika dla oceny U2<0,003 

Struktura 
wiekowa b.d. U2 Brak klas YOY+JUV 

Udział gatunku 
w zespole ryb b.d. U1 2,70%, co odpowiada ocenie U1 

Stan 
siedliska 

EFI + b.d. FV 0,931167 (klasa 1) 

Hydromorfologia 
RDW b.d. n.o. 

Odstąpiono od wyznaczania oceny wskaźnika. Metodyka 
oceny wskaźnika (Kotusz 2012) niedopracowana 

(przewiduje szczegółowe opracowanie tzw. terenowego 
protokołu hydromorfologicznego, jednak nie podaje 

algorytmu pozwalającego na wyznaczenie oceny 
wskaźników składowych: geometria koryta, substrat dna, 
przepływ, charakter brzegów, mobilność koryta, ciągłość 

cieku). 

Stan ekologiczny 
wody (klasa 

jakości wody) 
b.d. FV 

Klasa elementów biologicznych — II (Raport o stanie 
środowiska w województwie małopolskim w 2012 r.; 

stanowisko Dunajec-Świniarsko), co odpowiada ocenie 
FV 

Mozaika 
mikrosiedlisk b.d. U2 

Dno jelnolicie płaskie, także na bystrzu – brak 
zróżnicowania, kryjówek dla dorosłych i młodych, brak 

miejsc na tarliska. Dno silnie przekształcone. 
Zarybienia 
gatunkami 

gospodarczymi 
bezpośrednio 
zagrażającymi 
głowaczowi 

białopłetwemu 

b.d. FV Nie stwierdzono obecności gatunków drapieżnych 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Perspektywy 

ochrony/ 
zachowania 

— b.d. U2 Niekorzystne z uwagi na słabe zróżnicowanie siedliskowe 
rzeki na stanowisku 

Głowacz 
białopłetwy 

Cottus 
microstomus 

5320 

Stanowisko 
badawcze 

ichtiofauny 
Dunajec II 

(Tylmanowa; 
km 147+000) 

5320_S2 
{3315} 

Stan 
populacji 

Względna 
liczebność b.d. FV 

U2 

0,048 os/m² przy wartości wskaźnika dla oceny FV>0,01 

Struktura 
wiekowa b.d. U2 Klasa YOY+JUV reprezentowane na poziomie 1,5%, co 

odpowiada ocenie U2 
Udział gatunku w 

zespole ryb b.d. FV 70,78% co odpowiada ocenie FV 

Stan 
siedliska 

EFI + b.d. FV 0,995534 (klasa 1) 

Hydromorfologia 
RDW b.d. n.o. 

Odstąpiono od wyznaczania oceny wskaźnika. Metodyka 
oceny wskaźnika (Kotusz 2012) niedopracowana 

(przewiduje szczegółowe opracowanie tzw. terenowego 
protokołu hydromorfologicznego, jednak nie podaje 

algorytmu pozwalającego na wyznaczenie oceny 
wskaźników składowych: geometria koryta, substrat dna, 
przepływ, charakter brzegów, mobilność koryta, ciągłość 

cieku). 
Stan ekologiczny 

wody (klasa 
jakości wody) 

b.d. FV 
Klasa elementów biologicznych — I (Raport o stanie 
środowiska w województwie małopolskim w 2012 r.; 

stanowisko Dunajec-Jazowsko), co odpowiada ocenie FV 
Mozaika 

mikrosiedlisk b.d. FV Dość licznie występują wszystkie istotne elementy 
struktury dna 

Zarybienia 
gatunkami 

gospodarczymi 
bezpośrednio 
zagrażającymi 
głowaczowi 

białopłetwemu 

b.d. FV 
Względna liczebność łososiowatych: pstrąga potokowego 

Salmo trutta m. fario i lipienia Thymallus thymallus na 
poziomie 0,022 os/m² 

Perspektywy 
ochrony/ 

zachowania 
— b.d. FV Korzystne 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Głowacz 
białopłetwy 

Cottus 
microstomus 

5320 

Stanowisko 
badawcze 

ichtiofauny 
Kamienica I 
(Zabrzeż; km 

0+300) 
5320_S1 
{2156} 

Stan 
populacji 

Względna 
liczebność b.d. FV 

 

0,027 os/m² przy wartości wskaźnika dla oceny FV>0,01 

Struktura 
wiekowa b.d. U2 Brak klas YOY+JUV, co odpowiada ocenie U2 

Udział gatunku w 
zespole ryb b.d. U1 3,72%, co odpowiada ocenie U1 

Stan 
siedliska 

EFI + b.d. FV 0,944038. Klasa 1 

Hydromorfologia 
RDW b.d. n.o. 

Odstąpiono od wyznaczania oceny wskaźnika. Metodyka 
oceny wskaźnika (Kotusz 2012) niedopracowana 

(przewiduje szczegółowe opracowanie tzw. terenowego 
protokołu hydromorfologicznego, jednak nie podaje 

algorytmu pozwalającego na wyznaczenie oceny 
wskaźników składowych: geometria koryta, substrat dna, 
przepływ, charakter brzegów, mobilność koryta, ciągłość 

cieku). 
Stan ekologiczny 

wody (klasa 
jakości wody) 

b.d. FV 
Klasa elementów biologicznych — II (Raport o stanie 
środowiska w województwie małopolskim w 2012 r.; 

stanowisko Kamienica-Zabrzeż), co odpowiada ocenie FV 
Mozaika 

mikrosiedlisk b.d. FV Dość licznie występują wszystkie istotne elmemnty 
struktury dna 

Zarybienia 
gatunkami 

gospodarczymi 
bezpośrednio 
zagrażającymi 
głowaczowi 

białopłetwemu 

b.d. FV Stwierdzona względna liczebność pstrąga potokowego 
Salmo trutta m. fario 0,013 os/m² 

Perspektywy 
ochrony/ 

zachowania 
___ b.d. FV Korzystne 

 
Objaśnienia: 
Kolumna 6-8: FV — ocena właściwa; U1— ocena niezadowalająca; U2 — ocena zła; XX — ocena nieznana; b.d. — brak danych wyjściowych dotyczących stanu ochrony; 
n.o. — wskaźnik nie był oceniany  
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3.2.2. Stan ochrony gatunków zwierząt w skali obszaru 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Gatunek 

K
od

 N
at

ur
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20
00

 

Stanowisko Parametr Wskaźnik 
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 st
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hr
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U

2,
 X
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  w
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U

1,
 U

2,
 X

X 

Uwagi 

Brzanka 
Barbus 

carpathicus 
5264 

Ocena stanu 
zachowania w 
obszarze na 

podstawie ocen 
cząstkowych 8 

stanowisk 
gatunku 

w obszarze Natura 
2000 (kody 

GUID: tab. w 
rozdziale 13, poz. 

513-520)  

Stan populacji 

Względna 
liczebność b.d. U1 

U1 

Pięć ocen cząstkowych U1, dwie oceny cząstkowe FV i jedna 
ocena cząstkowa  U2. Średnia dla 8 stanowisk — 0,084 os/m2 przy 

wartości wskaźnika dla oceny U1= 0,1- 0,01 
Struktura 
wiekowa b.d. U1 Pięć ocen cząstkowych U1 i trzy oceny cząstkowe U2 

Udział gatunku 
w zespole ryb b.d. FV Sześć ocen cząstkowych FV i 2 oceny cząstkowe U1. Średnia dla 8 

stanowisk — 16,7% przy wartości wskaźnika dla oceny FV>5%  

Stan siedliska 

EFI+ b.d. FV 
Pięć ocen cząstkowych FV, dwie oceny cząstkowe U1 i jedna 

ocena cząstkowa U2. Średnia dla 8 stanowisk —  
0,797796 (odpowiada klasie II, ocenianej na FV) 

Hydromorfologia 
RDW b.d. n.o. 

Odstąpiono od wyznaczania oceny wskaźnika. Metodyka oceny 
wskaźnika (Amirowicz 2012) niedopracowana (przewiduje 

szczegółowe opracowanie tzw. terenowego protokołu 
hydromorfologicznego, jednak nie podaje algorytmu 

pozwalającego na wyznaczenie oceny wskaźników składowych: 
geometria koryta, substrat dna, przepływ, charakter brzegów, 

mobilność koryta, ciągłość cieku). 
Perspektywy 

ochrony/ 
zachowania 

— b.d. FV Osiem ocen cząstkowych FV 

Głowacz 
białopłetwy 

Cottus 
microstomus 

5320 

Ocena stanu 
zachowania w 

obszarze na 
podstawie ocen 
cząstkowych 3 

stanowisk 
gatunku 

Stan populacji 

Względna 
liczebność b.d. FV 

U2 

Jedna ocena cząstkowa U2, dwie oceny cząstkowe FV. Średnia dla 
3 stanowisk — 0,026 os/m2 przy wartości wskaźnika dla oceny 

FV>0,01 
Struktura 
wiekowa b.d. U2 Trzy oceny U2 

Udział gatunku 
w zespole ryb b.d. U1 Dwie oceny cząstkowe U1 i 1 ocena cząstkowa FV. Średnia dla 3 

stanowisk — 25,73% przy wartości wskaźnika dla oceny FV>10% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
w obszarze Natura 

2000 (kody 
GUID: tab. w 

rozdziale 13, poz. 
521-523) 

Stan siedliska 

EFI + b.d. FV Trzy oceny cząstkowe FV. Średnia dla 3 stanowisk —  
0,956913 (odpowiada klasie I, ocenianej na FV) 

Hydromorfologia 
RDW b.d. n.o. 

Odstąpiono od wyznaczania oceny wskaźnika. Metodyka oceny 
wskaźnika (Kotusz 2012) niedopracowana (przewiduje 
szczegółowe opracowanie tzw. terenowego protokołu 
hydromorfologicznego, jednak nie podaje algorytmu 

pozwalającego na wyznaczenie oceny wskaźników składowych: 
geometria koryta, substrat dna, przepływ, charakter brzegów, 

mobilność koryta, ciągłość cieku). 
Stan ekologiczny 

wody (klasa 
jakości wody) 

b.d. FV Trzy oceny cząstkowe FV. 

Mozaika 
mikrosiedlisk b.d. FV Dwie oceny cząstkowe FV i 1 ocena cząstkowa U2  

Zarybienia 
gatunkami 

gospodarczymi 
bezpośrednio 
zagrażającymi 
głowaczowi 

białopłetwemu 

b.d. FV 

Trzy oceny cząstkowe FV. Na jednym stanowisku brak ryb 
drapieżnych, na dwóch stanowiskach zasoby łososiowatych 

(względne liczebności Salmo trutta m. fario i Thymallus thymallus) 
są niewielkie 

Perspektywy 
ochrony/ 

zachowania 
— b.d. FV Korzystne 

 
Objaśnienia: 
Kolumna 6-8: FV — ocena właściwa; U1— ocena niezadowalająca; U2 — ocena zła; XX — ocena nieznana; b.d. — brak danych wyjściowych dotyczących stanu ochrony; 
n.o. — wskaźnik nie był oceniany  
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4. Analiza zagrożeń 
1 2 3 4 5 

L.p. Przedmiot ochrony Numer stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia Istniejące Potencjalne 

1 

3220 Pionierska 
roślinność na 

kamieńcach górskich 
potoków 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
1-229) 

C01.01.02 Usuwanie 
materiału z plaż — 

Nielegalne pozyskiwanie żwiru z koryta rzeki i kamieńców, co prowadzi 
m.in. do fizycznego niszczenia płatów siedliska przyrodniczego. 

Największe natężenie zjawiska obserwowane nad Ochotnicą i Kamienicą 
(przyjęte wskaźniki stanu zachowania siedliska, p. rozdz. 3.1, nie 

uwzględniają skutków oddziaływania procesu) 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
1-229) 

E03.01. Pozbywanie się 
odpadów z gospodarstw 
domowych/ obiektów 

rekreacyjnych  

— 

Wywożenie odpadów domowych i gruzu do siedlisk nadrzecznych, 
miedzy innymi na kamieńce. Największe natężenie zjawiska 

obserwowane nad Ochotnicą i Kamienicą (przyjęte wskaźniki stanu 
zachowania siedliska, p. rozdz. 3.1, nie uwzględniają skutków 

oddziaływania procesu) 

Część stanowisk (kody 
GUID: tab. w rozdziale 

13, poz. 54-229) 
— 

E06 Inne rodzaje 
aktywności człowieka 

związane z urbanizacją, 
przemysłem etc. 

Rozproszona zabudowa wielu miejscowości w sąsiedztwie obszaru 
Natura 2000 w zasięgu wielkich wód, co może prowadzić do zamiarów 

realizacji inwestycji polegających na zabudowie i umocnieniach brzegów 
rzek, a tym samych do zaburzenia warunków kształtowania się siedliska 
przyrodniczego (przyjęte wskaźniki stanu zachowania siedliska, p. rozdz. 

3.1,  nie uwzględniają skutków oddziaływania procesu). Dotyczy 
dopływów Słomka, Kamienica i Ochotnica 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
1-229) 

G01.03. Pojazdy 
zmotoryzowane  — 

Niekontrolowany ruch pojazdów po płatach siedliska przyrodniczego w 
związku z nielegalnym pozyskiwaniem żwiru oraz  z wywożeniem 
odpadów i pozyskaniem drewna. Największe natężenie zjawiska 

obserwowane nad Ochotnicą i Kamienicą (przyjęte wskaźniki stanu 
zachowania siedliska, p. rozdz. 3.1,  nie uwzględniają skutków 

oddziaływania procesu) 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
1-229) 

G05.07. Niewłaściwie 
realizowane działania 
ochronne lub ich brak 

— 

Niewłaściwie wyznaczone granice obszaru Natura 2000. Zbyt wąsko 
wyznaczone granice obszaru, w szczególności na odcinkach, na których 

rzeka Dunajec oraz jej dopływy Słomka, Kamienica i Ochotnica 
wykazują tendencje do bocznych migracji koryta (przez co koryto rzeki 

w wielu miejscach „opuszcza” granice obszaru). Wyłączone z granic 
obszaru odcinki koryta Dunajca wraz z otoczeniem od km 108+360 do 
km 110+460, od km 131+700 do km 134+900 i od km 149+000 do km 

152+000. 
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1 2 3 4 5 

L.p. Przedmiot ochrony Numer stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia Istniejące Potencjalne 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
1-229) 

— I.01. Obce gatunki 
inwazyjne 

Inwazja gatunków obcego pochodzenia (głównie niecierpek 
gruczołowaty). Natężenie zjawiska wzrasta wraz ze spadkiem 

wyniesienia koryta nad poziom morza i dotyczy głównie płatów 
podlegających sukcesji. W chwili obecnej jednak nie ma negatywnego 

wpływu na bioróżnorodność w obrębie płatów siedliska przyrodniczego  

Część stanowisk (kody 
GUID: tab. w rozdziale 

13, poz. 1-53) 

J02.12.02. Tamy 
i ochrona 

przeciwpowodziowa 
w śródlądowych 

systemach wodnych 

— 

Zbiorniki retencyjne Czorsztym-Niedzica i Sromowce Wyżne 
pobudowane na Dunajcu powyżej granic obszaru (zapora zbiornika 
Czorsztyn-Niedzica w km ok. 174+600, zapora zbiornika Sromowce 

Wyżne w km 172+695) zatrzymują transport żwiru, przez co stale 
zmniejsza się ilość tego niezbędnego dla rozwoju siedliska substratu w 

korycie rzeki. Dostawy żwiru z koryt Ochotnicy i Kamienicy zmniejszają 
natężenie zjawiska w niżej położonych odcinkach koryta Dunajca 
(przyjęte wskaźniki stanu zachowania siedliska, p. rozdz. 3.1,  nie 

uwzględniają skutków oddziaływania procesu) 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
1-229) 

— K.01.01. Erozja 

Zbyt intensywne procesy erozji wgłębnej powodujące wcinanie się i 
obniżenie poziomu koryta rzek, co prowadzi do zawężenia strefy 

regularnego oddziaływania wezbranych wód i tym samym do 
zmniejszenia powierzchni terenów nadrzecznych mogących być 

potencjalnie zajmowanych przez siedlisko przyrodnicze.. Zjawisko 
potęgowane jest przez obustronną zabudowę brzegów rzeki lub zabudowę 
jednostronną w sytuacji, gdy nie umacniany sztucznie brzeg jest stabilny 
z uwagi na budowę geologiczną (przyjęte wskaźniki stanu zachowania 

siedliska, p. rozdz. 3.1. nie uwzględniają skutków oddziaływania 
procesu) 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
1-229) 

— K02.01, Zmiana składu 
gatunkowego (sukcesja) 

Długotrwałe susze, brak dużych wezbrań mogą przyczyniać się do 
czasowego zaniku siedliska wskutek braku odpowiednich czynników 
hamujących procesy sukcesji wtórnej (zarastania kamieńców przez 
gatunki ekspansywnych roślin zielnych, gatunków inwazyjnych, 

krzewów) i zajmowania bogatej gatunkowo roślinności kamieńców, 
charakteryzującej się małym zwarciem runa 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
1-229) 

— L10. Inne naturalne 
katastrofy 

Długotrwałe susze, brak dużych wezbrań mogą przyczyniać się do 
czasowego zaniku siedliska wskutek braku odpowiednich czynników 
hamujących procesy sukcesji wtórnej (zarastania kamieńców przez 
gatunki ekspansywnych roślin zielnych, gatunków inwazyjnych, 

krzewów) i zajmowania bogatej gatunkowo roślinności kamieńców, 
charakteryzującej się małym zwarciem runa 
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1 2 3 4 5 

L.p. Przedmiot ochrony Numer stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia Istniejące Potencjalne 

2 

3230 Zarośla wrześni 
na kamieńcach i 
żwirowiskach 

górskich potoków 
(Salici-Myricarietum 
część - z przewagą 

wrześni) 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
230-283) 

C01.01.02 Usuwanie 
materiału z plaż — 

Nielegalne pozyskiwanie żwiru z koryta rzek i kamieńców, co prowadzi 
m.in. do fizycznego niszczenia płatów siedliska przyrodniczego (przyjęte 

wskaźniki stanu zachowania siedliska, p. rozdz. 3.1, nie uwzględniają 
skutków oddziaływania procesu) 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
230-283) 

E03.01. Pozbywanie się 
odpadów z gospodarstw 
domowych/ obiektów 

rekreacyjnych  

— 

Wywożenie odpadów domowych i gruzu do siedlisk nadrzecznych, 
miedzy innymi na kamieńce (przyjęte wskaźniki stanu zachowania 
siedliska, p. rozdz. 3.1, nie uwzględniają skutków oddziaływania 

procesu)  

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
230-283) 

— 

E06 Inne rodzaje 
aktywności człowieka 

związane z urbanizacją, 
przemysłem etc. 

Rozproszona zabudowa wielu miejscowości w sąsiedztwie obszaru 
Natura 2000 w zasięgu wielkich wód, co może prowadzić do zamiarów 

realizacji inwestycji polegających na zabudowie i umocnieniach brzegów 
rzek, a tym samych do zaburzenia warunków kształtowania się siedliska 
przyrodniczego (przyjęte wskaźniki stanu zachowania siedliska, p. rozdz. 

3.1,  nie uwzględniają skutków oddziaływania procesu).  

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
230-283) 

G01.03. Pojazdy 
zmotoryzowane  — 

Niekontrolowany ruch pojazdów po płatach siedliska przyrodniczego w 
związku z nielegalnym pozyskiwaniem żwiru oraz  z wywożeniem 

odpadów i pozyskaniem drewna (przyjęte wskaźniki stanu zachowania 
siedliska, p. rozdz. 3.1, nie uwzględniają skutków oddziaływania 

procesu) 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
230-283) 

G05.07. Niewłaściwie 
realizowane działania 
ochronne lub ich brak 

— 

Niewłaściwie wyznaczone granice obszaru Natura 2000. Zbyt wąsko 
wyznaczone granice obszaru, w szczególności na odcinkach, na których 
rzeki Kamienica i Ochotnica wykazują tendencje do bocznych migracji 

koryta (przez co koryto rzeki w wielu miejscach „opuszcza” granice 
obszaru).  

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
230-283) 

— I.01. Obce gatunki 
inwazyjne 

Inwazja gatunków obcego pochodzenia (głównie niecierpek 
gruczołowaty). W chwili obecnej jednak nie ma negatywnego wpływu na 

bioróżnorodność w obrębie płatów siedliska przyrodniczego  

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
230-283) 

— K.01.01. Erozja 

Procesy erozji wgłębnej powodujące wcinanie się i obniżenie poziomu 
koryta rzek, co prowadzi do zawężenia strefy regularnego oddziaływania 

wezbranych wód i tym samym do zmniejszenia powierzchni terenów 
nadrzecznych mogących być potencjalnie zajmowanych przez siedlisko 

przyrodnicze. Zjawisko potęgowane jest przez obustronną zabudowę 
brzegów rzeki, lub zabudowę jednostronną w sytuacji, gdy nie umacniany 

sztucznie brzeg jest stabilny z uwagi na budowę geologiczną (przyjęte 
wskaźniki stanu zachowania siedliska, p. rozdz. 3.1. nie uwzględniają 

skutków oddziaływania procesu) 
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Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
230-283) 

— K02.01. Zmiana składu 
gatunkowego (sukcesja) 

Długotrwałe susze, brak dużych wezbrań mogą przyczyniać się do 
czasowego zaniku siedliska wskutek sukcesji wtórnej (zarastania 

kamieńców przez gatunki ekspansywnych roślin zielnych, gatunków 
inwazyjnych, krzewów) i zajmowania bogatej gatunkowo roślinności 

kamieńców, charakteryzującej się małym zwarciem runa 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
230-283) 

— L08. Powódź (procesy 
naturalne) 

Wyjątkowo duże wezbrania powodziowe mogą stwarzać ryzyko zaniku 
populacji gatunku siedliskotwórczego (wrześni pobrzeżnej Myricaria 

germanica) 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
230-283) 

— L10. Inne naturalne 
katastrofy 

Długotrwałe susze, brak dużych wezbrań mogą przyczyniać się do 
znacznego zmniejszania się powierzchni siedliska wskutek sukcesji 

wtórnej (eliminacji wrześni pobrzeżnej Myricaria germanica z zarośli 
nadrzecznych wskutek wzrostu drzew i dużych krzewów — wierzb Salix 
sp., olszy szarej Alnus incana i in., zaniku niezbędnych mikrosiedlisk dla 

kiełkowania nasion, czy wzrostu młodocianych postaci )  

3 

3240 Zarośla 
wierzbowe na 
kamieńcach 

i żwirowiskach 
górskich potoków 

(Salici-Myricarietum 
część - z przewagą 

wierzb) 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
284-464) 

C01.01.02 Usuwanie 
materiału z plaż — 

Nielegalne pozyskiwanie żwiru z koryta rzek i kamieńców, co prowadzi 
m.in. do fizycznego niszczenia płatów siedliska przyrodniczego (przyjęte 

wskaźniki stanu zachowania siedliska, p. rozdz. 3.1, nie uwzględniają 
skutków oddziaływania procesu) 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
284-464) 

E03.01. Pozbywanie się 
odpadów z gospodarstw 
domowych/ obiektów 

rekreacyjnych  

— 

Wywożenie odpadów domowych i gruzu do siedlisk nadrzecznych, 
miedzy innymi na kamieńce (przyjęte wskaźniki stanu zachowania 
siedliska, p. rozdz. 3.1, nie uwzględniają skutków oddziaływania 

procesu)  

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
284-464) 

— 

E06 Inne rodzaje 
aktywności człowieka 

związane z urbanizacją, 
przemysłem etc. 

Rozproszona zabudowa wielu miejscowości w sąsiedztwie obszaru 
Natura 2000 w zasięgu wielkich wód, co może prowadzić do zamiarów 

realizacji inwestycji polegających na zabudowie i umocnieniach brzegów 
rzek, a tym samych do zaburzenia warunków kształtowania się siedliska 
przyrodniczego (przyjęte wskaźniki stanu zachowania siedliska, p. rozdz. 

3.1,  nie uwzględniają skutków oddziaływania procesu) 



 
 

DOKUMENTACJA PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  
ŚRODKOWY DUNAJEC Z DOPŁYWAMI 

 

 
353 

 

1 2 3 4 5 

L.p. Przedmiot ochrony Numer stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia Istniejące Potencjalne 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
284-464) 

G01.03. Pojazdy 
zmotoryzowane  — 

Niekontrolowany ruch pojazdów po płatach siedliska przyrodniczego w 
związku z nielegalnym pozyskiwaniem żwiru oraz  z wywożeniem 

odpadów i pozyskaniem drewna (przyjęte wskaźniki stanu zachowania 
siedliska, p. rozdz. 3.1, nie uwzględniają skutków oddziaływania 

procesu) 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
284-464) 

G05.07. Niewłaściwie 
realizowane działania 
ochronne lub ich brak 

— 

Niewłaściwie wyznaczone granice obszaru Natura 2000. Zbyt wąsko 
wyznaczone granice obszaru, w szczególności na odcinkach, na których 
rzeki Dunajec, Słomka, Kamienica i Ochotnica wykazują tendencje do 

bocznych migracji koryta (przez co koryto rzeki w wielu miejscach 
„opuszcza” granice obszaru).  

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
284-464) 

I.01. Obce gatunki 
inwazyjne — 

Inwazja gatunków obcego pochodzenia (głównie niecierpek 
gruczołowaty, nawłoć kanadyjska, kolczurka klapowana). Znaczącą 
ilościowość gatunków z tej grupy odnotowano w płatach siedliska 

przyrodniczego nad Dunajcem poniżej km 138+000 oraz nad Słomką 
poniżej km 7+000  

Część stanowisk (kody 
GUID: tab. w rozdziale 

13, poz. 298-464) 

J02.12.02. Tamy 
i ochrona 

przeciwpowodziowa 
w śródlądowych 

systemach wodnych 

— 

Zbiorniki retencyjne Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne 
pobudowane na Dunajcu powyżej granic obszaru (zapora zbiornika 
Czorsztyn-Niedzica w km ok. 174+600, zapora zbiornika Sromowce 

Wyżne w km 172+695) zatrzymują transport żwiru, przez co stale 
zmniejsza się ilość tego niezbędnego dla rozwoju siedliska substratu w 

korycie rzeki. Dostawy żwiru z koryt Ochotnicy i Kamienicy zmniejszają 
natężenie zjawiska w niżej położonych odcinkach koryta Dunajca 
(przyjęte wskaźniki stanu zachowania siedliska, p. rozdz. 3.1,  nie 

uwzględniają skutków oddziaływania procesu) 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
284-464) 

K.01.01. Erozja — 

Procesy erozji wgłębnej powodujące wcinanie się i obniżenie poziomu 
koryta rzek, co prowadzi do zawężenia strefy regularnego oddziaływania 

wezbranych wód i tym samym do zmniejszenia powierzchni terenów 
nadrzecznych mogących być potencjalnie zajmowanych przez siedlisko 
przyrodnicze.. Zjawisko potęgowane jest przez obustronną zabudowę 

brzegów rzeki, lub zabudowę jednostronną w sytuacji, gdy nie umacniany 
sztucznie brzeg jest stabilny z uwagi na budowę geologiczną (proces 
znajduje odzwierciedlenie w niskich ocenach wskaźników „wysokość 

krzewów (średnia)” i „udział gatunków drzewiastych (powyżej 2,5-3 m 
wys.)” — w obszarze dominują zarośla wierzby siwej, w których 

wysokość krzewów przekracza zazwyczaj 6 m) 
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4 

91E0 Łęgi 
wierzbowe, 

topolowe, olszowe 
i jesionowe 

(Salicetum albo-
fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 
glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe) 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
465-512) 

B.02.04 Usuwanie 
martwych i umierających 

drzew 
— Obserwuje się symptomy usuwania martwego drewna (przy obniżonej 

wartości odpowiednich wskaźników stanu ochrony) 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
465-512) 

E03.01. Pozbywanie się 
odpadów z gospodarstw 
domowych/ obiektów 

rekreacyjnych  

— Powszechne wywożenie odpadów domowych i gruzu do siedlisk 
nadrzecznych, miedzy innymi w płaty łęgów 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
465-512) 

— 

E06 Inne rodzaje 
aktywności człowieka 

związane z urbanizacją, 
przemysłem etc. 

Rozproszona zabudowa wielu miejscowości w sąsiedztwie obszaru 
Natura 2000 w zasięgu wielkich wód, co może prowadzić do zamiarów 

realizacji inwestycji polegających na zabudowie i umocnieniach brzegów 
rzek, a tym samych do zaburzenia warunków kształtowania się siedliska 

przyrodniczego 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
465-512) 

G05.07. Niewłaściwie 
realizowane działania 
ochronne lub ich brak 

— 

Niewłaściwie wyznaczone granice obszaru Natura 2000. Zbyt wąsko 
wyznaczone granice obszaru, w szczególności na odcinkach, na których 
rzeki Dunajec, Słomka, Kamienica i Ochotnica wykazują tendencje do 

bocznych migracji koryta (przez co koryto rzeki w wielu miejscach 
„opuszcza” granice obszaru). Jednolite płaty łęgów (w szczególności  te 

wyróżniające się relatywnie dużą powierzchnią) przecięte granicami 
obszaru 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
465-512) 

I.01. Obce gatunki 
inwazyjne — 

Inwazja gatunków obcego pochodzenia (Impatiens glandulifera, 
Heracleum mantegazzianum, Helianthus tuberosus, Reynoutria japonica, 

Solidago canadensis). Znaczącą ilościowość gatunków z tej grupy 
odnotowano w płatach siedliska przyrodniczego nad Dunajcem poniżej 
km 148+000 oraz nad Ochotnicą w km 4+000 do 5+000. W niektórych 

płatach obce gatunki drzew w drzewostanie (mieszańce topól, 
kasztanowiec zwyczajny) 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
465-512) 

I.02. Problematyczne 
gatunki rodzime — 

Tendencje do opanowywania runa przez ekspansywne gatunki rodzime 
(głównie jeżynę popielicę Rubus caesius) w płatach łęgów w obszarze. 

Sprzyja temu często niewielka powierzchnia płatów łęgów. 

Część stanowisk (kody 
GUID: tab. w rozdziale 

13, poz. 475-512) 
— 

J02.12.02. Tamy i ochrona 
przeciwpowodziowa 

w śródlądowych systemach 
wodnych 

Zbiorniki retencyjne Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne 
pobudowane na Dunajcu powyżej granic obszaru (zapora zbiornika 
Czorsztyn-Niedzica w km ok. 174+600, zapora zbiornika Sromowce 

Wyżne w km 172+695) zatrzymują transport żwiru, przez co stale 



 
 

DOKUMENTACJA PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  
ŚRODKOWY DUNAJEC Z DOPŁYWAMI 

 

 
355 

 

1 2 3 4 5 

L.p. Przedmiot ochrony Numer stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia Istniejące Potencjalne 
zmniejsza się ilość tego substratu w korycie rzeki, a poziom koryta rzeki 
stale się obniża. Zmienia to stosunki wodne w obrębie łęgów, prowadząc 
do ich przemian w kierunku grądów. Dostawy żwiru z koryt Ochotnicy 

i Kamienicy zmniejszają natężenie zjawiska w niżej położonych 
odcinkach koryta Dunajca  

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
465-512) 

K.01.01. Erozja — 

Procesy erozji wgłębnej powodujące wcinanie się i obniżenie poziomu 
koryta rzek, co prowadzi do zawężenia strefy regularnego oddziaływania 

wezbranych wód i tym samym do zmniejszenia powierzchni terenów 
nadrzecznych mogących być potencjalnie zajmowanych przez siedlisko 

przyrodnicze. Zjawisko potęgowane jest przez obustronną zabudowę 
brzegów rzeki, lub zabudowę jednostronną w sytuacji, gdy nie umacniany 

sztucznie brzeg jest stabilny z uwagi na budowę geologiczną 

5 
5264  

Brzanka  
Barbus carpathicus 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
513-520) 

— C01.01.02 Usuwanie 
materiału z plaż 

Nielegalne pozyskiwanie żwiru z koryta rzeki i kamieńców wpływający 
pośrednio na zmniejszenie róznorodności mikrosiedlisk (proces nie ma 

odzwierciedlenia w stanie ochrony przedmiotu ochrony – brak 
odpowiedniego wskaźnika w metodyce Państwowego Monitoringu 

Środowiska) 
Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
513-520) 

— 
H01.03. Zanieczyszczenia 
wód powierzchniowych ze 

źródeł punktowych 

Możliwe wystąpienie oddziaływania zwłaszcza w okresie niżówek przy 
jednoczesnych upałach  

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
513-520) 

G05.07. Niewłaściwie 
realizowane działania 
ochronne lub ich brak 

— 

Niewłaściwie wyznaczone granice obszaru Natura 2000. Rzeka Dunajec 
nie jest objęta granicami obszaru w km od km 108+360 do km 110+460, 
od km 131+700 do km 134+900 i od km 149+000 do km 152+000, co 

stwarza sytuację, w której siedlisko gatunku pozbawione istotnych barier 
migracyjnych jest sztucznie podzielone strefami wyłączonymi z ochrony. 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
513-520) 

— 

J02.12.02. Tamy i ochrona 
przeciwpowodziowa w 

śródlądowych systemach 
wodnych 

Zbiorniki retencyjne Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne 
pobudowane na Dunajcu powyżej granic obszaru (zapora zbiornika 
Czorsztyn-Niedzica w km ok. 174+600, zapora zbiornika Sromowce 

Wyżne w km 172+695) zatrzymują transport żwiru, przez co stale 
zmniejsza się ilość tego substratu w korycie rzeki (co wpływa na 

zmniejszenie zróżnicowania mikrosiedliskowego rzeki – rodzaj materiału 
pokrywającego dno rzeki jest ujednolicony). Obecność kaskady 

zbiorników wodnych (Czchów, Rożnów) poniżej obszaru Natura 2000 
wpływa negatywnie na możliwości migracji zwierząt wodnych.  
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Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
513-520) 

— 
J02.05.05. Niewielkie 

projekty 
hydroenergetyczne, jazy 

Negatywny wpływ istniejącej zabudowy poprzecznej na odcinkach rzek 
objętych granicami obszaru na wskaźniki populacji gatunku nie jest 

oczywisty (brzanka osiąga bardzo duże liczebności i przede wszystkim 
bardzo duzy udział w ichtiofaunie również na rzekach charakteryzujących 
się dużą ilością progów stanowiących bariery migracyjne np. na Słomce) 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
513-520) 

— 
J03.02.01 Zmniejszenie 

migracji/ bariery dla 
migracji 

Do zagrożeń mających największy wpływ na ciągłość siedlisk i 
generujących przeszkody dla swobodnego przepływu genów należą 
inwestycje polegające na zabudowie hydrotechnicznej cieków. W 

szczególności zabudowa poprzeczna cieków wodnych pogarsza warunki 
dla migracji gatunku. W chwili obecnej nie jest jednak znana skala 

ewentualnego negatywnego wpływu na brzankę w przypadku 
przedmiotowego obszaru Natura 2000 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
513-520) 

— 
J03.02.03. Zmniejszenie 

wymiany materiału 
genetycznego 

Skutek presji scharakteryzowanej powyżej 

6 
5320  

Głowacz białopłetwy 
Cottus microstomus 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
521-523) 

— C01.01.02 Usuwanie 
materiału z plaż 

Nielegalne pozyskiwanie żwiru z koryta rzeki i kamieńców wpływający 
pośrednio na zmniejszenie róznorodności mikrosiedlisk (proces nie ma 

odzwierciedlenia w stanie ochrony przedmiotu ochrony – brak 
odpowiedniego wskaźnika w metodyce Państwowego Monitoringu 

Środowiska) 
Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
521-523) 

— 
H01.03. Zanieczyszczenia 
wód powierzchniowych ze 

źródeł punktowych 

Możliwe wystąpienie oddziaływania zwłaszcza w okresie niżówek przy 
jednoczesnych upałach  

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
521-523) 

G05.07. Niewłaściwie 
realizowane działania 
ochronne lub ich brak 

— 

Niewłaściwie wyznaczone granice obszaru Natura 2000. Rzeka Dunajec 
nie jest objęta granicami obszaru w km od km 108+360 do km 110+460, 
od km 131+700 do km 134+900 i od km 149+000 do km 152+000, co 

stwarza sytuację, w której siedlisko gatunku pozbawione istotnych barier 
migracyjnych jest sztucznie podzielone strefami wyłączonymi z ochrony. 
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1 2 3 4 5 

L.p. Przedmiot ochrony Numer stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia Istniejące Potencjalne 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
521-523) 

— 

J02.12.02. Tamy i ochrona 
przeciwpowodziowa w 

śródlądowych systemach 
wodnych 

Zbiorniki retencyjne Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne 
pobudowane na Dunajcu powyżej granic obszaru (zapora zbiornika 
Czorsztyn-Niedzica w km ok. 174+600, zapora zbiornika Sromowce 

Wyżne w km 172+695) zatrzymują transport żwiru, przez co stale 
zmniejsza się ilość tego substratu w korycie rzeki (co wpływa na 

zmniejszenie zróżnicowania mikrosiedliskowego rzeki – rodzaj materiału 
pokrywającego dno rzeki jest ujednolicony). Obecność kaskady 

zbiorników wodnych (Czchów, Rożnów) poniżej obszaru Natura 2000 
wpływa negatywnie na możliwości migracji zwierząt wodnych.  

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
521-523) 

— 
J02.05.05. Niewielkie 

projekty 
hydroenergetyczne, jazy 

Negatywny wpływ istniejącej zabudowy poprzecznej na odcinkach rzek 
objętych granicami obszaru na wskaźniki populacji gatunku jest 

prawdopodobny (głowacz białopłetwy nie był notowany powyżej najniżej 
położonych progów na dopływach Dunajca, choć rzeki te leżą 

w granicach jego zasięgu pionowego; z drugiej strony brak historycznych 
doniesień o jego występowaniu w wodach Słomki, Kamienicy 

i Ochotnicy) 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
521-523) 

— 
J03.02.01 Zmniejszenie 

migracji/ bariery dla 
migracji 

Do zagrożeń mających największy wpływ na ciągłość siedlisk i 
generujących przeszkody dla swobodnego przepływu genów należą 
inwestycje polegające na zabudowie hydrotechnicznej cieków. W 

szczególności zabudowa poprzeczna cieków wodnych pogarsza warunki 
dla migracji gatunku. W chwili obecnej nie jest jednak znana skala 
ewentualnego negatywnego wpływu na głowacza białopłetwego 

w przypadku przedmiotowego obszaru Natura 2000 
Wszystkie stanowiska w 
obszarze (kody GUID: 

tab. w rozdziale 13, poz. 
521-523) 

— 
J03.02.03. Zmniejszenie 

wymiany materiału 
genetycznego 

Skutek presji scharakteryzowanej powyżej 
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5. Cele działań ochronnych 
 

1 2 3 4 

Przedmiot ochrony Stan ochrony Cel działań ochronnych 

Perspektywa 
osiągnięcia 
właściwego 

stanu ochrony 

3220 Pionierska roślinność 
na kamieńcach górskich 

potoków 

U1 

Zachowanie optymalnych warunków funkcjonowania siedliska przyrodniczego na odcinku 
od km 102+000 do km 104+000, od km 106+000 do km 108+360, od km 111+000 do km 
112+000 i od km 113+000 do km 113+880  rzeki Dunajec poniżej ujścia Popradu; od km 

112+600 do km 119+000, od km 121+000 do km 123+000, od km 126+000 do km 
127+000, od km 130+000 do km 131+000, od km 139+000 do km 140+000 i od km 

148+000 do km 149+000 rzeki Dunajec powyżej ujścia Popradu, od km 0+000 do km 
2+000 i od km 5+000 do km 6+000 rzeki Kamienicy oraz od km 3+000 do km 9+000 rzeki 

Słomki (mierzony wskaźnikiem „szerokość kamieńców”) 

10 lat 

U1 

Zachowanie optymalnych warunków funkcjonowania kompleksu siedlisk przyrodniczych 
3220 pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków, 3230 zarośla wrześni na 

kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą 
wrześni) i 3240 zarośla wierzbowe na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków 

(Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzb) na odcinku od km 3+000 do km 9+000 
rzeki Ochotnicy oraz na odcinku od km 2+000 do km 5+000 rzeki Kamienicy (mierzony 

wskaźnikami „obecność kompleksu siedlisk nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 91E0” 
i „szerokość kamieńców”) 

10 lat 

U1 

Ograniczenie niepożądanych negatywnych oddziaływań na siedlisko przyrodnicze 
polegających na nielegalnym poborze żwiru z koryt rzek Dunajca, Ochotnicy, Kamienicy 
i Słomki oraz na porzucaniu odpadów w obrębie siedlisk nadrzecznych poprzez działania 

o charakterze edukacyjnym 

10 lat 

U1 

Objęcie granicami obszaru Natura 2000 strefy nadrzecznej rzek Dunajec, Słomka, 
Kamienica, Ochotnica w zasięgu wody stuletniej, niezbędne dla prawidłowego 

funkcjonowania kompleksu siedlisk nadrzecznych (3220, 3230, 3240 i 91E0) wraz 
z odcinkami Dunajca wyłączonymi z granic obszaru 

3 lata 
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1 2 3 4 

Przedmiot ochrony Stan ochrony Cel działań ochronnych 

Perspektywa 
osiągnięcia 
właściwego 

stanu ochrony 

XX 

Uzupełnienie wiedzy o stanie ochrony siedliska przyrodniczego w odniesieniu do płatów 
siedliska w proponowanych, skorygowanych granicach obszaru (w części obejmującej 

odcinki koryta Dunajca od km 99+500 do km 101+440, od km 108+350 do km 110+500, 
od km 131+700 do km 134+900 oraz od km 149+000 do km 152+000) 

6 lat 

3230 Zarośla wrześni na 
kamieńcach i żwirowiskach 
górskich potoków (Salici-

Myricarietum część - z 
przewagą wrześni) 

FV 

Zachowanie optymalnych warunków funkcjonowania kompleksu siedlisk przyrodniczych 
3220 pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków, 3230 zarośla wrześni na 
kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą 

wrześni) i 3240 zarośla wierzbowe na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków 
(Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzb) na odcinku od km 3+000 do km 9+000 
rzeki Ochotnicy oraz na odcinku od km 2+000 do km 5+000 rzeki Kamienicy (mierzony 

wskaźnikami „obecność kompleksu siedlisk nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 91E0” 
i „szerokość kamieńców”) 

10 lat 

FV 

Objęcie granicami obszaru Natura 2000 strefy nadrzecznej rzek Dunajec, Słomka, 
Kamienica, Ochotnica w zasięgu wody stuletniej, niezbędne dla prawidłowego 

funkcjonowania kompleksu siedlisk nadrzecznych (3220, 3230, 3240 i 91E0) wraz 
z odcinkami Dunajca wyłączonymi z granic obszaru 

3 lata 

FV 

Ograniczenie niepożądanych negatywnych oddziaływań na siedlisko przyrodnicze 
polegających na nielegalnym poborze żwiru z koryt rzek Kamienicy i Ochotnicy oraz na 
porzucaniu odpadów w obrębie siedlisk nadrzecznych poprzez działania o charakterze 

edukacyjnym 

10 lat 

3240 Zarośla wierzbowe na 
kamieńcach i żwirowiskach 
górskich potoków (Salici-

Myricarietum część - z 
przewagą wierzb) 

U2 

Zachowanie optymalnych warunków funkcjonowania kompleksu siedlisk przyrodniczych 
3220 pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków, 3230 zarośla wrześni na 

kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą 
wrześni) i 3240 zarośla wierzbowe na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków 

(Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzb) na odcinku od km 3+000 do km 9+000 
rzeki Ochotnicy oraz na odcinku od km 2+000 do km 5+000 rzeki Kamienicy (mierzony 

wskaźnikami „obecność kompleksu siedlisk nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 91E0” 
i „szerokość kamieńców”) 

10 lat 
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1 2 3 4 

Przedmiot ochrony Stan ochrony Cel działań ochronnych 

Perspektywa 
osiągnięcia 
właściwego 

stanu ochrony 

U2 

Objęcie granicami obszaru Natura 2000 strefy nadrzecznej rzek Dunajec, Słomka, 
Kamienica, Ochotnica w zasięgu wody stuletniej, niezbędne dla prawidłowego 

funkcjonowania kompleksu siedlisk nadrzecznych (3220, 3230, 3240 i 91E0) wraz 
z odcinkami Dunajca wyłączonymi z granic obszaru 

3 lata 

U2 

Ograniczenie niepożądanych negatywnych oddziaływań na siedlisko przyrodnicze 
polegających na nielegalnym poborze żwiru z koryt rzek Dunajca, Słomki, Kamienicy i 

Ochotnicy oraz na porzucaniu odpadów w obrębie siedlisk nadrzecznych poprzez działania 
o charakterze edukacyjnym 

10 lat 

XX 

Uzupełnienie wiedzy o stanie ochrony siedliska przyrodniczego w odniesieniu do płatów 
siedliska w proponowanych, skorygowanych granicach obszaru (w części obejmującej 

odcinki koryta Dunajca od km 99+500 do km 101+450, od km 108+350 do km 110+500, 
od km 131+700 do km 134+900 oraz od km 149+000 do km 152+000) 

6 lat 

91E0 Łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe 

i jesionowe (Salicetum albo-
fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe) 

U2 

Stworzenie warunków do realizacji planowej gospodarki leśnej, uwzględniającej 
konieczność utrzymania siedliska przyrodniczego w aktualnym stanie (przy zachowaniu 
oceny U2 wskaźnika „wiek drzewostanu” i dopuszczeniu możliwości zachowania oceny 

U2 wskaźników „martwe drewno” i „martwe drewno wielkowymiarowe”) 

10 lat 

U2 

Objęcie granicami obszaru Natura 2000 strefy nadrzecznej rzek Dunajec, Słomka, 
Kamienica, Ochotnica w zasięgu wody stuletniej, niezbędne dla prawidłowego 

funkcjonowania kompleksu siedlisk nadrzecznych (3220, 3230, 3240 i 91E0) wraz z 
odcinkami Dunajca wyłączonymi z granic obszaru 

3 lata 

U2 

Ograniczenie niepożądanych negatywnych oddziaływań na siedlisko przyrodnicze 
polegających na nielegalnym poborze żwiru z koryt rzek Dunajca, Słomki, Kamienicy i 

Ochotnicy oraz na porzucaniu odpadów w obrębie siedlisk nadrzecznych poprzez działania 
o charakterze edukacyjnym 

10 lat 

XX 

 
Uzupełnienie wiedzy o stanie ochrony siedliska przyrodniczego w odniesieniu do płatów 
siedliska w proponowanych, skorygowanych granicach obszaru (w części obejmującej 

odcinki koryta Dunajca od km 99+500 do km 101+450, od km 108+350 do km 110+500, 
od km 131+700 do km 134+900 oraz od km 149+000 do km 152+000) 

 
 

6 lat 
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1 2 3 4 

Przedmiot ochrony Stan ochrony Cel działań ochronnych 

Perspektywa 
osiągnięcia 
właściwego 

stanu ochrony 

5264 Brzanka Barbus 
carpathicus 

U1 Udrożnienie budowli poprzecznych na rzekach Dunajec i Kamienica dla uzyskania 
warunków swobodnej migracji gatunku 10 lat 

U1 Stopniowe przywracanie warunków swobodnej migracji gatunku na rzekach Słomka 
i Ochotnica  

U1 

Ograniczenie niepożądanych negatywnych oddziaływań na siedlisko gatunku polegających 
na nielegalnym poborze żwiru z koryt rzek Dunajca, Słomki, Kamienicy i Ochotnicy oraz 
na porzucaniu odpadów w obrębie siedlisk nadrzecznych poprzez działania o charakterze 

edukacyjnym 

10 lat 

XX 

Uzupełnienie wiedzy o stanie ochrony gatunku w odniesieniu odcinków rzeki Dunajec 
w proponowanych, skorygowanych granicach obszaru (w części obejmującej odcinki 

koryta Dunajca od km 99+500 do km 101+450, od km 108+350 do km 110+500, od km 
131+700 do km 134+900 oraz od km 149+000 do km 152+000) 

6 lat 

5320 Głowacz białopłetwy 
Cottus microstomus 

U2 Udrożnienie budowli poprzecznych na rzekach Dunajec i Kamienica dla uzyskania 
warunków swobodnej migracji gatunku 10 lat 

U2 
Ograniczenie niepożądanych negatywnych oddziaływań na siedlisko gatunku polegających 

na nielegalnym poborze żwiru z koryt rzek Dunajca, i Kamienicy oraz na porzucaniu 
odpadów w obrębie siedlisk nadrzecznych poprzez działania o charakterze edukacyjnym 

10 lat 

XX 

Uzupełnienie wiedzy o stanie ochrony gatunku w odniesieniu odcinków rzeki Dunajec 
w proponowanych, skorygowanych granicach obszaru (w części obejmującej odcinki 

koryta Dunajca od km 99+500 do km 101+450, od km 108+350 do km 110+500, od km 
131+700 do km 134+900 oraz od km 149+000 do km 152+000) 

6 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 

Szacunkow
e koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialny 
za wykonanie 

3220 Pionierska 
roślinność na 
kamieńcach 

górskich 
potoków 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

— Brak potrzeby 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 
(B1) 

Zachowanie koryta 
i brzegów rzek i 

potoków objętych 
granicami obszaru w 

stanie dotychczasowym 

Brak. Zachowanie niezabudowanych 
i nieumocnionych odcinków brzegów rzek i 

potoków. Pozostawienie dotychczasowej 
zabudowy brzegów rzek i potoków. Zachowanie 

koryta rzek i potoków bez tworzenia nowej 
zabudowy poprzecznej. Dopuszcza się możliwość 

tworzenia i konserwację istniejących umocnień 
brzegów i dna celem ochrony istniejących 

budynków i infrastruktury (wg wykazu 6.1a) 

Zadanie dotyczy koryt i 
brzegów Dunajca, Słomki, 
Kamienicy i Ochotnicy w 

aktualnych granicach 
obszaru, a po 

przeprowadzeniu procedury 
zmiany granic (działanie 
ochronne nr 9 (B3) dla 

brzanki Barbus carpathicus 
5264) również odcinków 

Dunajca od km 99+500 do 
km 101+440, od km 

108+350 do km 110+500, od 
km 131+700 do km 
134+900 oraz od km 

149+000 do km 152+000 
(dla których należało będzie 

ustalić dopuszczalność 
możliwość tworzenia i 

W trakcie 
obowiązywania 

planu zadań 
ochronnych 

— 

Regionalny 
Zarząd 

Gospodarki 
Wodnej 

w Krakowie 
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1 2 3 4 5 6 7 

konserwację istniejących 
umocnień brzegów i dna) 

2 
(B2) 

Zaniechanie eksploatacji 
żwiru z koryt Dunajca, 

Słomki, Kamienicy 
i Ochotnicy 

Zaniechanie eksploatacji żwiru z koryt Dunajca, 
Słomki, Kamienicy i Ochotnicy zarówno  w 
ramach powszechnego, jak i szczególnego 

korzystania z wód. Dopuszcza się likwidacje 
odsypisk zwiekszających zagrożenie powodziowe 

(wzmaganie erozji bocznej brzegów rzeki) 
poprzez przemieszczenie materiału odsypiska 
spycharką w kierunku wklęsłego brzegu lub 

wybranie materiału z odsypiska i wsypanie go w 
całości do koryta w wyższym odcinku rzeki  w 

miejscu uzgodnionym z Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony Środowiska w Krakowie, gdzie nie 

będzie stanowił zagrożenia — przy ograniczeniu 
zasięgu ingerencji  wyłącznie do niezbędnego 
minimum dla usunięcia powstałego zagrożenia 
erozją boczną. Prace należy wykonywać poza 
okresem od 1 marca do 31 lipca, z wyjątkiem 

sytuacji nagłych, związanych z bezpieczeństwem 
ludzi i mienia. 

Zadanie dotyczy koryt i 
brzegów Dunajca, Słomki, 
Kamienicy i Ochotnicy w 

aktualnych granicach 
obszaru, a po 

przeprowadzeniu procedury 
zmiany granic (działanie 
ochronne nr 9 (B3) dla 

brzanki Barbus carpathicus 
5264) również odcinków 

Dunajca od km 99+500 do 
km 101+440, od km 

108+350 do km 110+500, od 
km 131+700 do km 
134+900 oraz od km 

149+000 do km 152+000 

W trakcie 
obowiązywania 

planu zadań 
ochronnych 

— 

Regionalny 
Zarząd 

Gospodarki 
Wodnej 

w Krakowie 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

3 
(C1) 

Inwentaryzacja koryt 
rzek objętych granicami 

obszaru Natura 2000 
Środkowy Dunajec z 

dopływami PLH120088, 
w tym kamieńców 

(zajętych przez siedliska 
przyrodnicze 3220, 

3230,3240)  pod kątem 
obecności nowych 

elementów zabudowy/ 
umocnień brzegów rzeki 

i śladów eksploatacji 

Inspekcja brzegów rzek pod kątem obecności 
nowych elementów stabilizujących brzegi i dno 

rzeki oraz stanu zachowania elementów o 
podobnym charakterze wykonanych dotychczas. 

Inspekcje koryta rzeki pod kątem oznak 
eksploatacji żwiru (wyrobiska, śladu ruchu 

pojazdów) 

Zakres realizacji działania 
ochronnego nr 1 (B1) dla 
siedliska przyrodniczego 

3220 Pionierska roślinność 
na kamieńcach górskich 

potoków 

Od trzeciego 
roku 

obowiązywania 
planu, co 3 lata, 

czyli trzeci, 
szósty i 

dziewiaty rok 
obowiązywania 
planu. Działanie 

należy 
wykonywać  w 
okresie lipiec-

wrzesień) 

48 tys. zł. 

Regionalna 
Dyrekcja 
Ochrony 

Środowiska 
w Krakowie 
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1 2 3 4 5 6 7 

żwiru (monitoring 
skuteczności zadań 

ochronnych nr 1 i2  dla 
siedliska przyrodniczego 

3220) 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

—
(D1) W ramach działania ochronnego nr 7 dla brzanki Barbus carpathicus, 5264 

—
(D2) 

W ramach działania ochronnego nr 4 (D2) dla siedliska przyrodniczego 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 
albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 

Nr Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

—
(B3) W ramach działania ochronnego nr 9 dla brzanki Barbus carpathicus, 5264 

3230 Zarośla 
wrześni na 

kamieńcach i 
żwirowiskach 

górskich 
potoków Salici-
Myricarietum 

część - z 
przewagą 
wrześni) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

— Brak potrzeby 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

— 
(B1, 
B2) 

W ramach działań ochronnych nr 1 i 2 (B1, B2) dla siedliska przyrodniczego 3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

— 
(C1) 

W ramach działania ochronnego nr 3 (C1) dla siedliska przyrodniczego 3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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— 
(D1) W ramach działania ochronnego nr 7 dla brzanki Barbus carpathicus, 5264 

— 
(D2) 

W ramach działania ochronnego nr 4 (D2) dla siedliska przyrodniczego 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 
albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 

Nr Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

— 
(B3) W ramach działania ochronnego nr 9 dla brzanki Barbus carpathicus, 5264 

3240 Zarośla 
wierzbowe na 
kamieńcach i 
żwirowiskach 

górskich 
potoków (Salici-

Myricarietum 
część - z 
przewagą 
wierzb) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

— Brak potrzeby 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

— 
(B1, 
B2) 

W ramach działań ochronnych nr 1 i 2  dla siedliska przyrodniczego 3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

— 
(C1) W ramach działania ochronnego nr 3  dla siedliska przyrodniczego 3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

— 
(D1) W ramach działania ochronnego nr 7 dla brzanki Barbus carpathicus, 5264 

— 
(D2) 

W ramach działania ochronnego nr 4 (D2) dla siedliska przyrodniczego 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 
albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 
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1 2 3 4 5 6 7 

Nr 
Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

— 
(B3) W ramach działania ochronnego nr 9 dla brzanki Barbus carpathicus, 5264 

91E0 Łęgi 
wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe 

i jesionowe 
(Salicetum albo-

fragilis, 
Populetum 

albae, Alnenion 
glutinoso-

incanae, olsy 
źródliskowe) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

— Brak potrzeby 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 
(B4) 

Utrzymanie 
wodochronnej i 

glebochronnej funkcji 
łęgów reprezentujących 
siedlisko przyrodnicze 
91E0 łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 
albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 
glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe)  na 
gruntach PGL LP 

Ustalenie jako dominującej wodochronnej i 
glebochronnej funkcji łęgów reprezentujących 
siedlisko przyrodnicze 91E0 łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-
fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-

incanae, olsy źródliskowe)  na gruntach PGL LP. 
Wprowadzenie do planu urządzenia lasu zapisów 

gwarantujących pozostawienie na dnie lasu 
odpowiednich zasobów martwego drewna (10% 
zasobności drzewostanu) oraz wieku rębności co 

najmniej 50 lat lub wyłączenie łęgów z 
jakichkolwiek działań gospodarczych, w tym 

związanych z pozyskaniem drewna 

— 91E0_W42 {5665} 
i 91E0_W43 {0E73} — 
adres leśny 03-24-2-08-17-f-
00 (dz. ew. 61, obr. Rogi, 
gm. Podegrodzie), 
— 91E0_W44 {40A6}— 
adres leśny 03-24-2-08-17-
g-00 (dz. ew. 61, obr. Rogi, 
gm. Podegrodzie), 
— 91E0_W45 {F77A}— 
adres leśny 03-24-2-08-17-
p-00 (dz. ew. 130/1, obr. 
0007 Naszacowice, gm. 
Podegrodzie), 
— 91E0_W47 {B6BA} i 
91E0_W48 {8AD5} — 
adres leśny 03-24-2-08-16-
g-00 (dz. ew. 370, obr. 0007 
Naszacowice, gm. 
Podegrodzie) 

W trakcie 
obowiązywania 

planu zadań 
ochronnych 

— 

Państwowe 
Gospodarstwo 

Leśne Lasy 
Państwowe 

Nadleśnictwo 
Stary Sącz 

2 
(B5) 

Dążenie do zwiększenia 
zasobów martwego 

drewna w płatach łęgów 

Wprowadzenie do uproszczonych planów 
urządzenia lasu zapisów gwarantujących 
pozostawienie na dnie lasu odpowiednich 

Działanie dotyczy strefy 
wody „stuletniej”  Dunajca, 
Słomki, Kamienicy i 

W 4-5 roku po 
przeprowadzeniu 

procedury 
— 

Regionalna 
Dyrekcja 
Ochrony 
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1 2 3 4 5 6 7 

reprezentujących 
siedlisko przyrodnicze 
91E0 łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 
albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 
glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe) na 
gruntach kategorii Ls 

poza administracją PGL 
LP  

zasobów martwego drewna (10% zasobności 
drzewostanu) oraz wieku rębności co najmniej 50 
lat lub wyłączenie łęgów z jakichkolwiek działań 
gospodarczych w tym związanych z pozyskaniem 

drewna w oparciu o wyniki inwentaryzacji 
przeprowadzonej na potrzeby dokumentacji planu 

zadań ochronnych oraz po rozpoznaniu 
rozmieszczenia płatów siedliska przyrodniczego 

(działanie ochronne nr 4) w proponowanych, 
rozszrzonych granicach obszaru 

Ochotnicy wokół odcinków 
rzek objetych aktualnymi 
granicami obszaru, a także 
strefy wody „stuletniej” 
Dunajca od km 99+500 do 
km 101+440, od km 
108+350 do km 110+500, od 
km 131+700 do km 
134+900 oraz od km 
149+000 do km 152+000 

zmiany granic 
(działanie 

ochronne  nr 9 
dla brzanki 

Barbus 
carpathicus 

5264) 

Środowiska 
w Krakowie 

w porozumieniu 
ze Starostwem 
Powiatowym 
w Limanowej 
i Starostwem  
Powiatowym 

w Nowym Targu 

3 
(B6) 

Podjecie działań w 
kierunku uzyskania 
zgody właścicieli 

gruntów nieleśnych 
zajętych przez łęgi 

reprezentujące siedlisko 
przyrodnicze 91E0 łęgi 
wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-
incanae, olsy 

źródliskowe) na 
przekwalifikowanie ich 
do kategorii lasów (Ls).  

 
Ustalenie klasyfikacji gruntów zajętych przez 
siedlisko przyrodnicze 91E0 łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-
fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-
incanae, olsy źródliskowe) w oparciu o wyniki 
inwentaryzacji przeprowadzonej na potrzeby 

dokumentacji planu zadań ochronnych oraz po 
rozpoznaniu rozmieszczenia płatów siedliska 

przyrodniczego (działanie ochronne nr 4)  
w proponowanych, rozszrzonych granicach 

obszaru Konsultacje z właścicielami gruntów. 
Przeprowadzenie procedury zmiany klasyfikacji 

gruntów na Ls, w sytuacjach uzasadnionych. 
Opracowanie uproszczonych planów urządzenia 
lasu dla kruntów, które przekwalifikowano do 

kategorii Ls. Wprowadzenie zapisów 
gwarantujących pozostawienie na dnie lasu 

odpowiednich zasobów martwego drewna (10% 
zasobności drzewostanu) oraz wieku rębności co 

najmniej 50 lat lub wyłączenie łęgów z 
jakichkolwiek działań gospodarczych, w tym 

związanych z pozyskaniem drewna 
 

Działanie dotyczy strefy 
wody „stuletniej”  Dunajca, 
Słomki, Kamienicy i 
Ochotnicy wokół odcinków 
rzek objetych aktualnymi 
granicami obszaru, a także 
strefy wody „stuletniej” 
Dunajca od km 99+500 do 
km 101+440, od km 
108+350 do km 110+500, od 
km 131+700 do km 
134+900 oraz od km 
149+000 do km 152+000 

W 4-5 roku po 
przeprowadzeniu 

procedury 
zmiany granic 

(działanie 
ochronne  nr 9 

dla brzanki 
Barbus 

carpathicus 
5264) 

— 

Regionalna 
Dyrekcja 
Ochrony 

Środowiska 
w Krakowie 

w porozumieniu 
ze Starostwem 
Powiatowym 

w Limanowej, 
Starostwem 

Powiatowym 
w Nowym Sączu  

i Starostwem  
Powiatowym 

w Nowym Targu 
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Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

— Brak potrzeby 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

4 
(D2) Badania uzupełniające 

mające na celu ustalenie 
rozmieszczenia oraz 

stanu zachowania 
siedliska 

przyrodniczego 91E0 
łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 
jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, Populetum 
albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe)” oraz 

innych siedlisk 
przyrodniczych  

związanych z korytami 
rzeki (3220, 3230, 

3240), w 
proponowanych, 
rozszerzonych 

granicach obszaru 

Badania uzupełniające mające na celu ustalenie 
rozmieszczenia oraz stanu zachowania siedliska 

przyrodniczego 91E0  oraz innych siedlisk 
przyrodniczych rozwijających się w sąsiedztwie 
koryta rzeki (3220,3230, 3240) w strefie zasiegu 
wody „stuletniej” Dunajca, Słomki, Kamienicy i 

Ochotnicy wokół odcinków rzek objetych 
aktualnymi granicami obszaru, a także strefy wody 

„stuletniej” Dunajca od km 99+500 do km 101+440, 
od km 108+350 do km 110+500, od km 131+700 do 
km 134+900 oraz od km 149+000 do km 152+000.  

Ustalenie położenia płatów siedliska 
przyrodniczego, określenie wskaźników stanu 

zachowania siedliska przyrodniczego wg 
wytycznych GIOŚ (Pawlaczyk 2010, Perzanowska 

2012). Charakterystyka florystyczna i 
fitosocjologiczna, identyfikacja zagrożeń, ustalenie 

kwestii własnoiści terenów zajętych przez 
poszczególne siedliska przyrodnicze. W razie 

potrzeby — sformułowanie ewentualnych celów 
działań ochronnych i zaproponowanie działań 
ochronnych oraz sposobów  monitoringu ich 

skuteczności.  

Działanie dotyczy strefy wody 
„stuletniej”  Dunajca, Słomki, 
Kamienicy i Ochotnicy wokół 

odcinków rzek objetych 
aktualnymi granicami obszaru, 

a także strefy wody 
„stuletniej” Dunajca od km 
99+500 do km 101+440, od 

km 108+350 do km 110+500, 
od km 131+700 do km 

134+900 oraz od km 149+000 
do km 152+000 

Od pierwszego do 
trzeciego roku po 
przeprowadzeniu 
procedury zmiany 
granic (działanie 
ochronne nr 9 dla 
brzanki Barbus 

carpathicus 5264) 

15 tys. zł 

Regionalna 
Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 
w Krakowie  

— 
(D1) 

W ramach działania ochronnego nr 7 dla brzanki Barbus carpathicus, 5264 

Nr Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

— 
(B3) W ramach działania ochronnego nr 9 dla brzanki Barbus carpathicus, 5264 
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Wykaz 6.1a. Dopecyzowanie zapisów dla zadania ochronnego nr 1 dla siedliska przyrodniczego 3220 Pionierska roślinność na 
kamieńcach górskich potoków — wskazanie odcinków rzek objętych granicami obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami, 
na których dopuszcza się możliwość tworzenia i konserwację istniejących umocnień brzegów i dna celem ochrony istniejących budynków 
i infrastruktury 
 
- Dunajec od km ok. 101+450 do km ok. 101+900 – strona prawa (droga krajowa nr 75 na prawym brzegu rzeki Dunajec); 
- Dunajec od km ok. 103+900 do km ok. 104+750 – strona lewa (droga lokalna na lewym brzegu rzeki Dunajec); 
- Dunajec od km ok. 104+750 do km ok. 105+000 – strona lewa (linia kolejowa na lewym brzegu rzeki Dunajec); 
- Dunajec od km ok. 107+750 do km ok. 108+100 – strona prawa (wał przeciwpowodziowy na prawym brzegu rzeki Dunajec); 
- Dunajec od km ok. 108+300 do km ok. 108+350 – strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi krajowej nr 28); 
- Dunajec od km ok. 111+150 do km ok. 111+200 – strona prawa i lewa (linia gazociągowa); 
- Dunajec od km ok. 113+750 do km ok. 113+880 – strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969; kilometraż wg opracowania „Studium 
określające granice bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni górnego Dunajca do ujścia Popradu. 2004. Hydroprojekt. Kraków”);  
- Dunajec od km ok. 120+200 do km ok. 120+250 – strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969); 
- Dunajec od km ok. 122+850 do km ok. 123+600 – strona lewa (droga wojewódzka nr 969 na lewym brzegu rzeki Dunajec); 
- Dunajec od km ok. 125+600 do km ok. 12+650 – strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi nr 1538K); 
- Dunajec od km ok. 129+050 do km ok. 129+100 – strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi lokalnej); 
- Dunajec od km ok. 135+050 do km ok. 135+100 – strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi w ciągu drogi lokalnej); 
- Dunajec od km ok. 135+050 do km ok. 135+200 – strona prawa (zabudowa na prawym brzegu rzeki Dunajec); 
- Dunajec od km ok. 135+100 do km ok. 135+600 –strona prawa (droga lokalna na prawym brzegu rzeki Dunajec); 
- Dunajec od km ok. 135+900 do km ok. 137+150 – strona lewa (droga wojewódzka nr 969 na lewym brzegu rzeki Dunajec); 
- Dunajec od km ok. 138+500 do km ok. 143+450 – strona prawa (droga lokalna na prawym brzegu rzeki Dunajec, w tym zabudowa); 
- Dunajec od km ok. 139+400 do km ok. 148+550 – strona lewa (droga wojewódzka nr 969 na lewym brzegu rzeki Dunajec); 
- Dunajec od km ok. 139+950 do km ok. 140+000 – strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi lokalnej na rzece Dunajec); 
- Dunajec od km ok. 140+000 do km ok. 140+450 – strona lewa (wał przeciwpowodziowy na lewym brzegu rzeki Dunajec); 
- Dunajec od km ok. 141+650 do km ok. 141+700 – strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi lokalnej na rzece Dunajec); 
- Dunajec od km ok. 142+400 do km ok. 142+450 – strona prawa i lewa (kładka dla pieszych przez Dunajec); 
- Dunajec od km ok. 143+450 do km ok. 144+000 – strona prawa (zabudowa na prawym brzegu rzeki Dunajec); 
- Dunajec od km ok. 145+650 do km ok. 146+600 – strona lewa (droga wojewódzka nr 969 na lewym brzegu rzeki Dunajec); 
- Dunajec od km ok. 146+950 do km ok. 147+500 – strona lewa (droga wojewódzka nr 969 na lewym brzegu rzeki Dunajec); 
- Dunajec od km ok. 148+750 do km ok. 149+000– strona lewa (droga wojewódzka nr 969 na lewym brzegu rzeki Dunajec); 
- Dunajec od km ok. 152+350 do km ok. 152+600 – strona prawa (zabudowa na prawym brzegu rzeki Dunajec); 
- Dunajec od km ok. 153+150 do km ok. 153+850 – strona prawa (droga powiatowa nr 1636K na prawym brzegu rzeki Dunajec); 
- Dunajec od km ok. 153+900 do km ok. 154+100 oraz na odcinku od km ok. 154+200 do km ok. 154+700 – strona prawa (droga lokalna na prawym brzegu rzeki Dunajec); 
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- Słomka od km ok. 0+450 do km ok. 0+650 – strona prawa (wał przeciwpowodziowy na prawym brzegu rzeki Słomka); 
- Słomka od km ok. 0+650 do km ok. 0+700 – strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi powiatowej nr 1544K); 
- Słomka od km ok. 2+700 do km ok. 2+750 – strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi lokalnej); 
- Słomka od km ok. 5+250 do km ok. 5+600 – strona lewa (droga lokalna na lewym brzegu rzeki Słomka); 
- Słomka od km ok. 5+600 do km ok. 5+800 oraz od km ok. 6+250 do km ok. 6+600 – strona lewa (droga powiatowa 1579K na lewym brzegu rzeki Słomka); 
- Słomka od km ok. 6+800 do km ok. 6+850 – strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi powiatowej nr 1579K); 
- Słomka od km ok. 7+300 do km ok. 7+350 – strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi lokalnej oraz przeprawa w bród rzeki Słomka); 
- Słomka od km ok. 7+600 do km ok. 7+650 – strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi lokalnej); 
- Słomka od km ok. 8+750 do km ok. 8+800 –strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi lokalnej); 
- Słomka od km ok. 9+050 do km ok. 9+100 _ strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi lokalnej); 
- Słomka od km ok. 9+150 do km ok. 9+200 – strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi lokalnej); 
- Słomka od km ok. 9+450 do km ok. 9+500 – strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi lokalnej); 
- Słomka od km ok. 10+050 do km ok. 10+100 – strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi powiatowej nr 1545); 
- Słomka od km ok. 10+600 do km ok. 10+650 – strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi lokalnej); 
- Słomka od km ok. 11+050 do km ok. 11+100 – strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi lokalnej); 
- Słomka od km ok. 11+450 do km ok. 11+500 – strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi lokalnej); 
- Słomka od km ok. 11+700 do km ok. 12+150 – strona prawa (droga powiatowa nr 1579K na prawym brzegu rzeki Słomka); 
- Słomka od km ok. 12+100 do km ok. 12+150 – strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi lokalnej); 
- Słomka od km ok. 12+550 do km ok. 12+600 – strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi lokalnej); 
- Słomka od km ok. 13+200 do km ok. 13+250 - strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi lokalnej); 
- Słomka od km ok. 13+250 do km ok. 13+300 - strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi lokalnej); 
- Słomka od km ok. 13+450 do km ok. 13+500 - strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi lokalnej); 
- Słomka od km ok. 13+600 do km ok. 13+650 – strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi powiatowej nr1546K); 
- Kamienicy od km ok. 0+250 do km ok. 0+300 – strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969); 
- Kamienica od km ok. 0+650 do km ok. 0+950 – strona prawa (droga lokalna na prawym brzegu rzeki Kamienica); 
- Kamienica od km ok. 1+700 do km ok. 1+750 – strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi lokalnej); 
- Kamienica od km ok. 1+700 do km ok. 1+950 – strona lewa (droga lokalna na lewym brzegu rzeki Kamienica); 
- Kamienica od km ok. 3+550 do km ok. 3+600 – strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 968); 
- Kamienica od km ok. 3+800 do km ok. 4+350 – strona prawa (droga wojewódzka nr 968 na prawym brzegu rzeki Kamienica); 
- Kamienica od km ok. 5+350 do km ok. 5+400 – strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi lokalnej); 
- Kamienica od km ok. 5+550 do km ok. 5+600 – strona prawa i lewa (przeprawa w bród rzeki Kamienica); 
- Kamienica od km ok. 5+600 do km ok. 5+750 – strona prawa (droga lokalna na prawym brzegu rzeki Kamienica); 
- Kamienica od km ok. 5+950 do km ok. 6+000 – strona prawa (zabudowa miejscowości Kamienica na prawym brzegu rzeki Kamienica); 
- Kamienica od km ok. 6+200 do km ok. 6+450 – strona prawa ( droga lokalna oraz zabudowa na prawym brzegu rzeki Kamienica); 
- Kamienica od ok. km 6+650 do km ok. 6+800 – strona lewa (zabudowa na lewym brzegu rzeki Kamienica); 
- Kamienica od km ok. 6+800 do km ok. 6+850 – strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi powiatowej nr 1609K ); 
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- Kamienica od km ok. 7+150 do km ok. 7+200 – strona prawa (zabudowa na prawym brzegu rzeki Kamienica); 
- Kamienica od km ok. 7+400 do km ok. 7+450 – strona prawa i lewa (przeprawa w bród rzeki Kamienica w ciągu drogi lokalnej); 
- Kamienica od km ok. 8+050 do km ok. 8+200 – strona prawa (zabudowa zabudowa na prawym brzegu rzeki Kamienica); 
- Kamienica od km ok. 8+750 do km ok. 9+100 – strona prawa (droga wojewódzka nr 968 na prawym brzegu rzeki Kamienica); 
- Kamienica od km ok. 9+850 do km ok. 9+900 – strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi lokalnej); 
- Kamienica od km ok. 10+450 do km ok. 10+500 – strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi lokalnej); 
- Kamienica od km ok. 10+700 do km ok. 10+750 – strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi lokalnej); 
- Kamienica od km ok. 10+750 do km ok. 10+800 – strona prawa i lewa (przeprawa w bród rzeki Kamienica w ciągu drogi lokalnej); 
- Kamienica od km ok. 11+700 do km ok. 11+750 – strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi lokalnej); 
- Kamienica od km ok. 11+650 do km ok. 12+000 – strona prawa (zabudowa na prawym brzegu rzeki Kamienica); 
- Kamienica od km ok. 12+000 do km ok. 12+100 – strona prawa (droga wojewódzka nr 968 na prawym brzegu rzeki Kamienica); 
- Kamienica od km ok. 12+050 do km ok. 12+100 – strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi lokalnej); 
- Kamienica od km ok. 12+300 do km ok. 12+350 – strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi lokalnej); 
- Kamienica od km ok. 12+450 do km ok. 21+500 – strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 968). 
- Ochotnica od km ok. 0+050 do km ok. 0+000 - strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi wojewódzkiej 969); 
- Ochotnica od km ok. 0+050 do km ok. 0+200 - strona lewa (zabudowa na lewym brzegu rzeki Ochotnica); 
- Ochotnica od km ok. 0+000 do km ok. 0+550 – strona prawa (zabudowa na prawym brzegu rzeki Ochotnica); 
- Ochotnica od km ok. 0+250 do km ok. 0+350 - strona lewa (droga powiatowa nr 1637K na lewym brzegu rzeki Ochotnica); 
- Ochotnica od km ok. 0+950 do km ok. 1+050 - strona lewa (zabudowa na lewym brzegu rzeki Ochotnica); 
- Ochotnica od km ok. 1+350 do km ok. 1+400 – strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi lokalnej); 
- Ochotnica od km ok. 1+650 do km ok. 1+700 - strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi lokalnej); 
- Ochotnica od km ok. 2+350 do km ok. 2+400 - strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi lokalnej); 
- Ochotnica od km ok. 2+750 do km ok. 2+800 - strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi lokalnej); 
- Ochotnica od km ok. 2+550 do km ok. 3+500 - strona lewa (zabudowa na lewym brzegu rzeki Ochotnica); 
- Ochotnica od km ok. 3+200 do km ok. 3+450 - strona lewa (droga powiatowa 1637K na lewym brzegu rzeki Ochotnica); 
- Ochotnica od km ok. 3+500 do km ok. 3+550 - strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi powiatowej nr 1637K); 
- Ochotnica od km ok. 4+100 do km ok. 4+150 - strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi lokalnej); 
- Ochotnica od km ok. 4+250 do km ok. 4+400 – strona prawa (zabudowa na prawym brzegu rzeki Ochotnica); 
- Ochotnica od km ok. 5+000 do km ok. 5+450 – strona lewa (droga lokalna na lewym brzegu rzeki Ochotnica); 
- Ochotnica od km ok. 5+400 do km ok. 5+450 - strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi lokalnej); 
- Ochotnica od km ok. 6+000 do km ok. 6+450 - strona prawa (droga powiatowa nr 1637K na prawym brzegu rzeki Ochotnica); 
- Ochotnica od km ok. 6+550 do km ok. 6+600 - strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi lokalnej); 
- Ochotnica od km ok. 7+550 do km ok. 7+600 - strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi lokalnej); 
- Ochotnica od km ok. 7+400 do km ok. 7+800 - strona prawa (zabudowa miejscowości Ochotnica Dolna na prawym brzegu rzeki Ochotnica); 
- Ochotnica od km ok. 7+850 do km ok. 8+800 - strona prawa oraz na odcinku od km ok. 8+800 do km ok. 8+950 – strona lewa (droga powiatowa nr 1637K na prawym i 
lewym brzegu rzeki Ochotnica); 
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- Ochotnica od km ok. 8+800 do km ok. 8+850 –strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi powiatowej 1637K); 
- Ochotnica od km ok. 8+250 do km ok. 8+950 - strona lewa (droga lokalna na lewym brzegu rzeki Ochotnica); 
- Ochotnica od km ok. 10+050 do km ok. 10+100 – strona lewa (zabudowa na lewym brzegu rzeki Ochotnica); 
- Ochotnica od km ok. 10+100 do km ok. 10+150 - strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi powiatowej nr 1637K); 
- Ochotnicy od km ok. 10+250 do km ok. 11+050 - strona prawa (droga powiatowa 1637K na prawym brzegu rzeki Ochotnica); 
- Ochotnica od km ok. 10+800 do km ok. 10+850 – strona prawa i lewa (przeprawa w bród rzeki Ochotnica w ciągu drogi lokalnej); 
- Ochotnica od km ok. 10+900 do km ok. 10+950 - strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi lokalnej); 
- Ochotnica od km ok. 11+000 do km ok. 11+050 - strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi lokalnej); 
- Ochotnicy od km ok. 11+300 do km ok. 11+350 - strona prawa i lewa (przeprawa mostowa w ciągu drogi powiatowej nr 1637K); 
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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 

5264  
Brzanka  
Barbus 

carpathicus 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 
(A1) 

Dostosowanie 
stopnia wodnego 
w Świniarsku na 

Dunajcu do 
możliwości 

migracji brzanki 
Barbus 

carpathicus, 
głowacza 

białopłetwego 
Cottus 

microstomus i 
innych gatunków 

ryb 

Dostosowanie stopnia wodnego w Świniarsku na 
Dunajcu do możliwości migracji ryb poprzez 

zaprojektowanie i wybudowanie ramp kamiennych, 
bystrzy betonowo-kamiennych lub innych urządzeń. 

Urządzenia muszą być dostosowane do zdolności 
pokonywania  przeszkód przez wszystkie gatunki 
ryb występujące w Dunajcu, na odcinku pomiędzy 

Zbiornikiem Rożnowskim a Pieninami, w tym 
brzanki i głowacza białopłetwego (przedmiotów 
ochrony) oraz gatunków mogących występować 

potencjalnie w przyszłości (łosoś, troć wędrowna). 
Projekt musi uwzględniać zabezpieczenie przed 

zjawiskiem erozji dennej koryta poniżej urządzenia, 
konieczność minimalizacji nachylenia podłużnego 

urządzenia (maksymalne nachylenie 1:30).  Na 
etapie projektowania urządzenia niezbędne będą 

konsultacje z ichtiologiem (opiniowanie rozwiazań 
projektowych. Realizacja projektu (prace 

budowlane)  muszą przebiegać z uwzględnieniem 
minimalizacji oddziaływania na ichtiofaunę 

(harmonogram prac musi uwzględniać okresy tarła 
i wczesnego rozwoju osobniczego ryb, w tym 
w szczególności brzanki Barbus carpathicus  i 
głowacza białopłetwego Cottus microstomus)  

Stopień wodny w Świniarsku 
w km ok. 112+770 rzeki 
Dunajec (dz.ew. 450, obr. 

0011 Podrzecze, gm. 
Podegrodzie, dz. ew. 1268, 

1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 
1274, 1275, 1276/1, 1276/2, 

1277, 1278/2, 1278/4, 1278/6, 
1278/7, 1278/9, 1279/2, 
1279/3, 1279/4, 1279/5, 

1279/6, 1280, 1281, 1282, 
1283, 1284, 1285, o1286, 

1287, 1288, 1289, obr. 0019 
Świniarsko, gm. Chełmiec, dz. 

ew. 1, obr 0112, m. Nowy 
Sącz, dz.ew. 2, 3/1, 191, obr. 

0113, m. Nowy Sącz) 

Od pierwszego do 
piątego roku 

obowiązywania 
planu. Sporządzenie 

dokumentacji 
projektowej do 
trzeciego roku, 

realizacja zadania od 
czwartego do 
piątego roku 

obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 

1 500 tys. zł 

Regionalna 
Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 
w Krakowie 

w porozumieniu 
z Regionalnym 

Zarządem 
Gospodarki Wodnej 

w Krakowie 

2 
(A2) 

Dostosowanie 
budowli pietrzacej 

w Zabrzeży na 

Dostosowanie stopnia wodnego w Zabrzeży na 
Kamienicy do możliwości migracji ryb poprzez 

zaprojektowanie i wybudowanie ramp kamiennych, 

Stopień wodny w Zabrzeży w 
km ok. 1+050  rzeki 

Kamienica (dz.ew. 376/3, 

Od pierwszego do 
piątego roku 

obowiązywania 
500 tys. zł 

Regionalna 
Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 
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1 2 3 4 5 6 7 

Kamienicy do 
możliwości 

migracji brzanki 
Barbus 

carpathicus, 
głowacza 

białopłetwego 
Cottus 

microstomus i 
innych gatunków 

ryb 

bystrzy betonowo-kamiennych lub innych urządzeń. 
Urządzenia muszą być dostosowane do zdolności 
pokonywania  przeszkód przez wszystkie gatunki 

ryb występujące w Kamienicy, w tym brzanki 
i głowacza białopłetwego (przedmiotów ochrony) 

oraz gatunków mogących występować potencjalnie 
w przyszłości (łosoś, troć wędrowna). Projekt musi 

uwzględniać zabezpieczenie przed zjawiskiem 
erozji dennej koryta poniżej urządzenia, 

konieczność minimalizacji nachylenia podłużnego 
urządzenia (maksymalne nachylenie 1:30). Na 

etapie projektowania urządzenia niezbędne będą 
konsultacje z ichtiologiem (opiniowanie rozwiazań 

projektowych. Realizacja projektu (prace 
budowlane)  muszą przebiegać z uwzględnieniem 

minimalizacji oddziaływania na ichtiofaunę 
(harmonogram prac musi uwzględniać okresy tarła 

i wczesnego rozwoju osobniczego ryb, w tym 
w szczególności brzanki Barbus carpathicus 

i głowacza białopłetwego Cottus microstomus) 

407/1, 407/2, obr. 0009 
Zabrzeż, gm. Łącko) 

planu. Sporządzenie 
dokumentacji 

projektowej do 
trzeciego roku, 

realizacja zadania od 
czwartego do 
piątego roku 

obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 

w Krakowie 
w porozumieniu 
z Regionalnym 

Zarządem 
Gospodarki Wodnej 

w Krakowie 

3 
(A3) 

Dostosowanie 
progu wodnego 
stabilizującego 
dno Dunajca w 

miejscowościach 
Podegrodzie i 
Stary Sącz do 
możliwości 

migracji brzanki 
Barbus 

carpathicus, 
głowacza 

białopłetwego 
Cottus 

microstomus i 
innych gatunków 

ryb 

Opracowanie i realizacja projektu działań 
zabezpieczających przed zjawiskiem erozji dennej 

koryta rzeki poniżej progu wodnego. Na etapie 
projektowania urządzenia niezbędne będą 

konsultacje z ichtiologiem (opiniowanie rozwiazań 
projektowych. Realizacja projektu (prace 

budowlane) muszą przebiegać z uwzględnieniem 
minimalizacji oddziaływania na ichtiofaunę 

(harmonogram prac musi uwzględniać okresy tarła 
i wczesnego rozwoju osobniczego ryb, w tym 
w szczególności brzanki Barbus carpathicus  i 
głowacza białopłetwego Cottus microstomus) 

Próg wodny stabilizujący dno 
Dunajca (w km ok. 116+500) 

w miejscowościach 
Podegrodzie i Stary Sącz (dz. 

ew. 1030, obr. 0010 
Podegrodzie, gm. 

Podegrodzie; 1, obr. ew. 0015 
Stary Sącz, m. Stary Sącz) 

Od pierwszego do 
piątego roku 

obowiązywania 
planu. Sporządzenie 

dokumentacji 
projektowej do 
trzeciego roku, 

realizacja zadania od 
czwartego do 
piątego roku 

obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 

500 tys. zł 

Regionalna 
Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 
w Krakowie 

w porozumieniu 
z Regionalnym 

Zarządem 
Gospodarki Wodnej 

w Krakowie 
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1 2 3 4 5 6 7 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

4 
(B1) 

 
Minimalizacja 
negatywnego 

wpływu 
zabudowy 

poprzecznej rzeki 
Słomki i 

Ochotnicy na 
możliwości 

migracji brzanki 
Barbus 

carpathicus i 
innych gatunków 

ryb 

W uzasadnionych przypadkach odstąpienie od prac 
konserwacyjnych i remontowych progów na rzece 

Słomce od km 0+000 do km 13+600. i na rzece 
Ochotnicy od km 0+000 do km 11+350 i 

umożliwienie dalszego niszczenia wybranych 
uszkodzonych progów przez wezbrane wody rzeki. 

W przypadku konieczności przeprowadzenia 
remontów budowli piętrzących i progów — 
dostosowanie ich parametrów do zdolności 

pokonywania w kierunku górnej wody przeszkód 
poprzecznych przez brzankę Barbus carpathicus i 

inne gatunki ryb 

Zabudowa poprzeczna Słomki 
od km 0+000 do km 13+600  
i Ochotnicy od km 0+000 do 

km 11+350 

W trakcie 
obowiązywania 

planu zadań 
ochronnych 

— 

Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej 

w Krakowie 
w porozumieniu 
z  Regionalną 

Dyrekcją Ochrony 
Środowiska 
w Krakowie  

5 
(B2) 

Dopuszczenie 
możliwości 
odbudowy 
budowli 

piętrzących i ujęć 
wody w korytach 

Kamienicy i 
Ochotnicy z 

uwzględnieniem 
konieczności 
zapewnienia 
możliwości 

migracji brzanki 
Barbus 

carpathicus i 
innych gatunków 

ryb  

W sytuacji podejmowania odbudowy istniejących w 
przeszłości budowli piętrzacych zasilających tartaki 
i młyny (p. Januszewski S. 2011) , uwzględnienie 

konieczności dostosowania ich do zdolności 
pokonywania  przeszkód przez wszystkie gatunki 

ryb występujących w poszczególnych ciekach oraz 
gatunków mogących występować potencjalnie w 

przyszłości (łosoś, troć wędrowna). Projekty muszą 
uwzględniać zabezpieczenie przed zjawiskiem 

erozji dennej koryta poniżej pietrzenia, konieczność 
minimalizacji nachylenia podłużnego urządzeń 

umożliwiających pokonywanie piętrzeń w kierunku 
górnej wody, odpowiednią lokalizację ww. urządzeń 

w przekroju poprzecznym koryta. Na etapie 
projektowania urządzeń niezbędne będą konsultacje 

z ichtiologiem. 

Koryta Kamienicy od km 
0+000 do km 12+400  

i Ochotnicy od km 0+000 do 
km 11+350 

W trakcie 
obowiązywania 

planu zadań 
ochronnych 

— 

Potencjalni 
inwestorzy w 

porozumieniu z 
Regionalnym 

Zarządem 
Gospodarki Wodnej 

w Krakowie 
i  Regionalną 

Dyrekcją Ochrony 
Środowiska 
w Krakowie 

— 
(B3) W ramach działania ochronnego nr 1 dla siedliska przyrodniczego 3220 pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków 
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1 2 3 4 5 6 7 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

6 
(C1) 

Monitoring 
skuteczności 

„Dostosowania 
stopnia wodnego 

w Świniarsku 
na Dunajcu do 

możliwości 
migracji brzanki 

Barbus 
carpathicus, 

głowacza 
białopłetwego 

Cottus 
microstomus i 

innych gatunków 
ryb” (zadanie 

ochronne nr 1 dla 
brzanki Barbus 

carpathicus, 
5264) 

Badania skuteczności udrożnień oparte o 
wielokrotne odłowy ryb przeprowadzone w ciągu 

jednego sezonu (przy zastosowaniu 
zmodyfikowanej metody CMR lub innej metody) 

w rejonie stopnia wodnego w Świniarsku 
na Dunajcu. Ocena ekspercka wykonana po upływie 

1 roku od realizacji projektu oparta na: 
— ocenie zgodności wykonanych urządzeń 

z projektem, 
— powtarzanych 1 raz w miesiącu przez okres 

1 roku, pomiarach parametrów (głębokość, 
prędkość wody) warunkujących migrację 
wszystkich gatunków ryb występujących 

w  obszarze Natura 2000, 
— kontroli natężenia zjawiska erozji dennej poniżej 

urządzenia. 

Badania należy wykonać na 
wykonanym udrożnieniu 

(zakres działania ochronnego 
nr 1 dla brzanki Barbus 

carpathicus, 5264) oraz w 
wodach Dunajca powyżej 

i poniżej niego celem 
ustalenia, czy następuje 

prawidłowa migracja ryb 

Szósty-siódmy rok 
obowiązywania 

planu (po 
uruchomieniu 
udrożnienia — 

działanie ochronne 
nr 1 dla brzanki 

Barbus carpathicus, 
5264); konieczna 
kontynuacja po 

okresie 
obowiązywania 

PZO) 

20 tys. zł. 

Regionalna 
Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 
w Krakowie 
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1 2 3 4 5 6 7 

7 
(C2) 

Monitoring 
skuteczności 

„Dostosowania 
budowli pietrzącej 

w Zabrzeży na 
Kamienicy do 
możliwości 

migracji brzanki 
Barbus 

carpathicus, 
głowacza 

białopłetwego 
Cottus 

microstomus i 
innych gatunków 

ryb” (zadanie 
ochronne nr 2 dla 
brzanki Barbus 

carpathicus, 
5264) 

Badania skuteczności udrożnień oparte o 
wielokrotne odłowy ryb przeprowadzone w ciągu 

jednego sezonu (przy zastosowaniu 
zmodyfikowanej metody CMR lub innej metody) 

w rejonie stopnia wodnego w Świniarsku 
na Dunajcu. Ocena ekspercka wykonana po upływie 

1 roku od realizacji projektu oparta na: 
— ocenie zgodności wykonanych urządzeń 

z projektem, 
— powtarzanych 1 raz w miesiącu przez okres 

1 roku, pomiarach parametrów (głębokość, 
prędkość wody) warunkujących migrację 
wszystkich gatunków ryb występujących 

w  obszarze Natura 2000, 
— kontroli natężenia zjawiska erozji dennej poniżej 

urządzenia. 

Badania należy wykonać na 
wykonanym udrożnieniu 

(zakres działania ochronnego 
nr 2 dla brzanki Barbus 

carpathicus, 5264) oraz w 
wodach Dunajca powyżej 

i poniżej niego celem 
ustalenia, czy następuje 

prawidłowa migracja ryb 

Szósty-siódmy rok 
obowiązywania 

planu (po 
uruchomieniu 
udrożnienia — 

działanie ochronne 
nr 2 dla brzanki 

Barbus carpathicus, 
5264); konieczna 
kontynuacja po 

okresie 
obowiązywania 

PZO) 

20 tys. zł. 

Regionalna 
Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 
w Krakowie 
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1 2 3 4 5 6 7 

8 
(C3) 

Monitoring 
skuteczności 

„Dostosowania 
progu wodnego 
stabilizującego 
dno Dunajca w 

miejscowościach 
Podegrodzie i 
Stary Sącz do 
możliwości 

migracji brzanki 
Barbus 

carpathicus, 
głowacza 

białopłetwego 
Cottus 

microstomus 
i innych gatunków 

ryb” (zadanie 
ochronne nr 3 dla 
brzanki Barbus 

carpathicus, 
5264) 

Badania skuteczności udrożnień oparte o 
wielokrotne odłowy ryb przeprowadzone w ciągu 

jednego sezonu (przy zastosowaniu 
zmodyfikowanej metody CMR lub innej metody) 

w rejonie stopnia wodnego w Świniarsku 
na Dunajcu. Ocena ekspercka wykonana po upływie 

1 roku od realizacji projektu oparta na: 
— ocenie zgodności wykonanych urządzeń 

z projektem, 
— powtarzanych 1 raz w miesiącu przez okres 

1 roku, pomiarach parametrów (głębokość, 
prędkość wody) warunkujących migrację 
wszystkich gatunków ryb występujących 

w  obszarze Natura 2000, 
— kontroli natężenia zjawiska erozji dennej poniżej 

urządzenia. 

Badania należy wykonać w 
rejonie progu wodnego 

stabilizującego dno Dunajca 
(w km ok. 116+500) 
w miejscowościach 

Podegrodzie i Stary Sącz 

Szósty-siódmy rok 
obowiązywania 

planu (po 
zrealizowaniu  

działania 
ochronnego nr 3 dla 

brzanki Barbus 
carpathicus, 5264); 

konieczna 
kontynuacja po 

okresie 
obowiązywania 

PZO) 

20 tys. zł. 

Regionalna 
Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 
w Krakowie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

9 
(D1) 

Przeprowadzenie 
akcji edukacyjnej, 
której celem jest 

zmniejszenie 
natężenia 

negatywnych 
oddziaływań na 

przedmioty 
ochrony obszaru 

Natura 2000 
Środkowy 
Dunajec z 

Przeprowadzenie akcji edukacyjnej (spotkania, 
warsztaty, pogadanki, druk folderów, materiałów 

informacyjnych, dystrybucja ww. materiałów) 
skierowanej do różnych grup wiekowych 

mieszkańców miejscowości leżących w sąsiedztwie 
obszaru Natura 2000. Tematyka: zagrożenia dla 

przedmiotów ochrony obszaru związanych z 
funkcjonowaniem wód płynących (3220, 3230, 
3240, 91E0, 5264, 5320) wynikające z działań 
mieszkańców (charakterystyka przedmiotów 

ochrony obszaru, wrażliwe cechy przedmiotów 
ochrony obszaru, nielegalne pozyskiwanie żwiru z 

— 

Od pierwszego do 
trzeciego roku 

obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 

75 tys. zł 

Regionalna 
Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 
w Krakowie 
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1 2 3 4 5 6 7 

dopływami 
PLH120088 

poprzez wpływ na 
kształtowanie 
odpowiednich 

postaw 
społecznych 

koryt rzecznych, ruch pojazdów po łożysku rzeki, 
porzucanie odpadów w siedliskach nadrzecznych, 

„dzikie” pozyskiwanie drewna itp.). Cel: 
zmniejszenie natężenia ww. negatywnych 

oddziaływań na przedmioty ochrony obszaru Natura 
2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120089 

10 
(D2) 

Uzupełnienie 
wiedzy na temat 

kondycji 
populacji i jakości 
siedlisk brzanki 

Barbus 
carpathicus i 

głowacza 
białopłetwego 

Cottus 
microstomus w 

wodach Dunajca 
na odcinkach od 

km 99+500 do km 
101+440, od km 
108+350 do km 
110+500, od km 
131+700 do km 
134+900 oraz od 
km 149+000 do 
km 152+000. 

Wykonanie badań ichtiofauny standardową metodą 
elektropołowu (technika elektropołowu z łodzi; 

długość stanowisk 500 m), ze szczególnym 
uwzględnieniem mikrosiedlisk typowych dla 

brzanki (5264) i głowacza białopłetwego (5320) 
obejmujących rzekę Dunajec od km 99+500 do km 
101+440, od km 108+350 do km 110+500, od km 
131+700 do km 134+900 oraz od km 149+000 do 
km 152+000 (4 stanowiska, po jednym na każdym  
z ww. odcinków). Określenie wartości wskaźników 

stanu populacji i siedliska zgodnie z metodyką 
GIOŚ (Amirowicz 2012, Kotusz 2012), 
identyfikacja zagrożeń, w razie potrzeby 
sformułowanie celów i określenie działań 

ochronnych. Badania należy przeprowadzić w 
okresie od 1 sierpnia do 31 października.  

Odcinki Dunajca od km 
99+500 do km 101+440, od 

km 108+350 do km 110+500, 
od km 131+700 do km 

134+900 oraz od km 149+000 
do km 152+000 

Od pierwszego do 
trzeciego roku po 
przeprowadzeniu 
procedury zmiany 
granic (działanie 
ochronne nr 9 dla 
brzanki Barbus 

carpathicus 5264) 

8 tys. zł 

Regionalna 
Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 
w Krakowie 

Nr Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

11 
(B4) 

Korekta granic 
obszaru 

Przeprowadzenie procedury zmiany granic obszaru. 
Wyznaczenie nowych granic obejmujących tereny 

w zasiegu wody „stuletniej” Dunajca, Słomki, 
Kamienicy i Ochotnicy, w oparciu o granice działek 

ewidencyjnych, w tym właczenie do obszaru 
odcinków Dunajca Dunajca od km 99+500 do km 

Przebieg proponowanych 
granic obszaru omówiono w 
rozdz. 10 oraz przedstawiono 

w załączniku nr 2 do 
dokumentacji (rozdział 2) i w 
załączniku 3 do dokumentacji 

W okresie od 
pierwszego do 
trzeciego roku 

obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 

— 

Regionalna 
Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 
w Krakowie, 

Generalna Dyrekcja 
Ochrony 
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1 2 3 4 5 6 7 

101+440, od km 108+350 do km 110+500, od km 
131+700 do km 134+900 oraz od km 149+000 do 
km 152+000 wraz ze srefą wyznaczoną zasięgiem 

wody „stuletniej”. 

(rys. 1, 2) Środowiska 

5320  
Głowacz 

białopłetwy 
Cottus 

microstomus 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

— 
(A1, 
A2, 
A3) 

W ramach działań ochronnych nr 1, 2 i 3 dla brzanki Barbus carpathicus, 5264 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

—  W ramach działania ochronnego nr 5 dla brzanki Barbus carpathicus, 5264 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

— 
(C1, 
C2, 
C3) 

W ramach działania ochronnego nr 6, 7, 8 dla brzanki Barbus carpathicus, 5264 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

— 
(D1, 
D2) 

W ramach działań ochronnych nr 9 i 10 dla brzanki Barbus carpathicus, 5264 

Nr Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

— 
(B4) W ramach działania ochronnego nr 11 dla brzanki Barbus carpathicus, 5264 
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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 

Za
kr

es
 p

ra
c 

m
on

ito
ri

ng
ow

yc
h 

Te
rm

in
y/

 
cz

ęs
to

tli
w

oś
ć 

Miejsce 

Po
dm

io
t 

od
po

w
ie

dz
ia

ln
y 

Szacowany 
koszt 

(w tys. zł) 

3220  
Pionierska 

roślinność na 
kamieńcach 

górskich 
potoków 

1) Zachowanie optymalnych 
warunków funkcjonowania 
siedliska przyrodniczego na 

odcinku od km 102+000 do km 
104+000, od km 106+000 do 
km 108+360, od km 111+000 

do km 112+000 i od km 
113+000 do km 113+880  rzeki 
Dunajec poniżej ujścia Popradu; 

od km 112+600 do km 
119+000, od km 121+000 do 
km 123+000, od km 126+000 

do km 127+000, od km 
130+000 do km 131+000, od 

km 139+000 do km 140+000 i 
od km 148+000 do km 149+000 

rzeki Dunajec powyżej ujścia 
Popradu, od km 0+000 do km 
2+000 i od km 5+000 do km 

Powierzchnia 
siedliska — 

O
ce

na
 w

sk
aź

ni
kó

w
 i 

pa
ra

m
et

ró
w

 w
 o

pa
rc

iu
 o

 
w
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yc
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e 

G
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Ś 
(P
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no
w
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a 
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12
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W
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m
 i 
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w
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w
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w
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nu
 

w
 o
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d 
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 1
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ze
rw
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o 
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 si
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Stanowiska monitoringowe stanowić będą: 
 

a) odcinki łożyska rzeki Dunajec wyznaczone w 
oparciu o punkty w osi rzeki o współrzędnych: 

 
a1) odcinek od km 102+000 do km 103+000, 
od punktu: X: 202175, Y: 619565 (km 102+000), 
do punktu: X: 201987, Y: 620499 (km 103+000); 

 
a2) odcinek od km 103+000 do km 104+000, 
od punktu: X: 201987, Y: 620499 (km 103+000), 
do punktu: X: 201213, Y: 620974 (km 104+000); 

 
a3) odcinek od km 107+000 do km 108+000, 
od punktu: X: 198425, Y: 621401 (km 107+000), 
do punktu: X: 197514, Y: 621769 (km 108+000); 

 
a4) odcinek od km 113+000 do km 113+880 
(poniżej ujścia Popradu): 

Re
gi

on
al

na
 D

yr
ek

cj
a 

O
ch

ro
ny

 Ś
ro

do
w

isk
a 

w
 K

ra
ko

w
ie

,  
G

łó
w

ny
 In

sp
ek

to
r O

ch
ro

ny
 Ś

ro
do

w
isk

a92
 

63 tys. zł. 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne93 

                                                
92 Stanowisko na Ochotnicy pomiędzy km 6+000 i 7+000 (kontynuacja monitoringu na stanowisku „Ochotnica”; Węgrzyn 2010d , stanowisko na Kamienicy pomiędzy km 
3+000 i 4+000 (kontynuacja monitoringu na stanowisku „Kamienica Gorczańska”; Węgrzyn 2010 c) 
93 Wskaźnik nie uwzględniony w oficjalnej metodyce monitoringu siedliska przyrodniczego (Perzanowska J. 2012). Autorska propozycja — p. rozdz. 3.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6+000 rzeki Kamienicy oraz od 
km 3+000 do km 9+000 rzeki 

Słomki (mierzony wskaźnikiem 
„Szerokość kamieńców”) 

 
2) Zachowanie optymalnych 
warunków funkcjonowania 

kompleksu siedlisk 
przyrodniczych 3220 pionierska 

roślinność na kamieńcach 
górskich potoków, 3230 zarośla 

wrześni na kamieńcach i 
żwirowiskach górskich 

potoków (Salici-Myricarietum 
część - z przewagą wrześni) i 
3240 zarośla wierzbowe na 
kamieńcach i żwirowiskach 
górskich potoków (Salici-

Myricarietum część - z 
przewagą wierzb) na odcinku 
od km 3+000 do km 9+000 

rzeki Ochotnicy oraz na 
odcinku od km 2+000 do km 

5+000 rzeki Kamienicy 
(mierzony wskaźnikami 

„Obecność kompleksu siedlisk 
nadrzecznych: 3220, 3230, 
3240, 91E0” i „Szerokość 

kamieńców”) 

Szerokość 
kamieńców 

od punktu: X: 193438, Y: 619545 (km 113+000), 
do punktu: X: 192662, Y: 619206 (km 113+880); 

 
a5) odcinek od km 112+600 do km 113+000 
(powyżej ujścia Popradu): 
od punktu: X: 192662, Y: 619206 (km 112+600), 
do punktu: X: 192465, Y: 618859 (km 113+000); 

 
a6) odcinek od km 113+000 do km 114+000 
(powyżej ujścia Popradu): 
od punktu: X: 192465, Y: 618859 (km 113+000), 
do punktu: X: 191932, Y: 618028 (km 114+000); 

 
a7) odcinek od km 114+000 do km 115+000:  
od punktu: X: 191932, Y: 618028 (km 114+000), 
do punktu: X: 191409, Y: 617285 (km 115+000); 

 
a8) odcinek od km 115+000 do km 116+000, 
od punktu: X: 191409, Y: 617285 (km 115+000), 
do punktu: X: 190984, Y: 616404 (km 116+000);  

 
a9) odcinek od km 126+000 do km 127+000, 
od punktu: X: 185213, Y: 609051 (km 126+000), 
do punktu: X: 185755, Y: 608288 (km 127+000); 

 
a10) odcinek od km 130+000 do km 131+000, 
od punktu: X: 187198, Y: 605750 (km 130+000), 
do punktu: X: 187675, Y: 604916 (km 131+000); 

 

Pokrycie 
kamieńców przez 
roślinność zielną 

Wysokość warstwy 
zielnej 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

3) Ograniczenie niepożądanych 
negatywnych oddziaływań na 

siedlisko przyrodnicze 
polegających na nielegalnym 
poborze żwiru z koryt rzek 

Dunajca, Ochotnicy, Kamienicy 
i Słomki oraz na porzucaniu 
odpadów w obrębie siedlisk 

nadrzecznych poprzez działania 
o charakterze edukacyjnym 

 
4) Objęcie granicami obszaru 

Natura 2000 strefy nadrzecznej 
rzek Dunajec, Słomka, 

Kamienica, Ochotnica w 
zasięgu wody stuletniej, 

niezbędne dla prawidłowego 
funkcjonowania kompleksu 

siedlisk nadrzecznych (3220, 
3230, 3240 i 91E0) wraz 

z odcinkami Dunajca 
wyłączonymi z granic obszaru 

Gatunki 
ekspansywnych 
roślin zielnych 

a11) odcinek od km 139+000 do km 140+000, 
od punktu: X: 184056, Y; 602156 (km 139+000), 
do punktu: X: 184062, Y: 601238 (km 140+000); 

 
a12) odcinek od km 148+000 do km 149+000, 
od punktu: X: 178116, Y: 603616 (km 148+000), 
do punktu: X: 177369, Y: 603254 (km 149+000); 

 
b) odcinki łożyska rzeki Słomka wyznaczone w 
oparciu o punkty w osi rzeki o współrzędnych: 

 
b1) odcinek od km 3+000 do km 4+000, 

od punktu: X: 189761, Y: 611934 (km 3+000), 
do punktu: X: 190540, Y: 611388 (km 4+000); 

 
b2) odcinek od km 4+000 do km 5+000, 

od punktu: X: 190540, Y: 611388 (km 4+000), 
do punktu: X: 191325, Y: 610901 (km 5+000); 

 
b3) odcinek od km 5+000 do km 6+000, 

od punktu: X: 191325, Y: 610901 (km 5+000), 
do punktu: X: 192044, Y: 610998 (km 6+000); 

 
c) odcinki łożyska rzeki Kamienica wyznaczone 
w oparciu o punkty w osi rzeki o współrzędnych: 

 
c1) odcinek od km 2+000 do km 3+000, 

od punktu: X: 187167, Y: 600054 (km 2+000), 
do punktu: X: 187629, Y: 599279 (km 3+000); 

Obce gatunki 
inwazyjne 

Gatunki krzewów 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Zwarcie krzewów 
na transekcie 

 
c2) odcinek od km 3+000 do km 4+000, 

od punktu: X: 187629, Y: 599279 (km 3+000), 
do punktu: X: 188558, Y: 599089 (km 4+000); 

 
c3) odcinek od km 4+000 do km 5+000, 

od punktu: X: 188558, Y: 599089 (km 4+000), 
do punktu X: 189423, Y: 598635 (km 5+000); 

 
d) odcinki łożyska rzeki Ochotnica wyznaczone 
w oparciu o punkty w osi rzeki o współrzędnych:  

 
d1) odcinek od km 4+000 do km 5+000, 

od punktu: X: 185299, Y: 597895 (km 4+000), 
do punktu: X: 185346, Y: 596958 (km 5+000); 

 
d2) odcinek od km 5+000 do km 6+000, 

od punktu: X: 185346, Y: 596958 (km 5+000), 
do punktu: X: 185250, Y: 596014 (km 6+000); 

 
d3) odcinek od km 6+000 do km 7+000, 

od punktu: X: 185250, Y: 596014 (km 6+000), 
do punktu: X: 185103, Y: 595099 (km 7+000); 

 
d4) odcinek od km 7+000 do km 8+000, 

od punktu: X: 185103, Y: 595099 (km 7+000), 
do punktu: X: 184746, Y: 594270 (km 8+000). 

Udział gatunków 
drzewiastych 

(powyżej 1,5-2 m 
wys.) 

Obecność 
kompleksu siedlisk 

nadrzecznych: 
3220, 3230, 3240, 

91E0 

Perspektywy 
ochrony — 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3230 Zarośla 
wrześni na 

kamieńcach i 
żwirowiskach 

górskich 
potoków (Salici-

Myricarietum 
część - z 
przewagą 
wrześni) 

1) Zachowanie optymalnych 
warunków funkcjonowania 

kompleksu siedlisk 
przyrodniczych 3220 pionierska 

roślinność na kamieńcach 
górskich potoków, 3230 zarośla 

wrześni na kamieńcach i 
żwirowiskach górskich 

potoków (Salici-Myricarietum 
część - z przewagą wrześni) i 
3240 zarośla wierzbowe na 
kamieńcach i żwirowiskach 
górskich potoków (Salici-

Myricarietum część - z 
przewagą wierzb) na odcinku 
od km 3+000 do km 9+000 

rzeki Ochotnicy oraz na 
odcinku od km 2+000 do km 

5+000 rzeki Kamienicy 
(mierzony wskaźnikami 

„obecność kompleksu siedlisk 
nadrzecznych: 3220, 3230, 
3240, 91E0” i „szerokość 

kamieńców”) 
 

2) Objęcie granicami obszaru 
Natura 2000 strefy nadrzecznej 

rzek Dunajec, Słomka, 
Kamienica, Ochotnica w 
zasięgu wody stuletniej, 

niezbędne dla prawidłowego 

Powierzchnia 
siedliska — 
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Stanowiska monitoringowe stanowić będą: 
 

a) odcinki łożyska rzeki Kamienica wyznaczone 
w oparciu o punkty w osi rzeki o współrzędnych: 

 
a1) odcinek od km 2+000 do km 3+000, 

od punktu: X: 187167, Y: 600054 (km 2+000), 
do punktu: X: 187629, Y: 599279 (km 3+000); 

 
a2) odcinek od km 3+000 do km 4+000, 

od punktu: X: 187629, Y: 599279 (km 3+000), 
do punktu: X: 188558, Y: 599089 (km 4+000); 

 
a3) odcinek od km 4+000 do km 5+000, 

od punktu: X: 188558, Y: 599089 (km 4+000), 
do punktu: X: 189423, Y: 598635 (km 5+000); 

 
a4) odcinek od km 11+000 do km 12+000, 
od punktu: X: 193145, Y: 594357 (km 11+000), 
do punktu: X: 193845, Y: 593716 (km 12+000); 

 
b) odcinki łożyska rzeki Ochotnica wyznaczone 
w oparciu o punkty w osi rzeki o współrzędnych:  

 
b1) odcinek od km 4+000 do km 5+000, 

od punktu: X: 185299, Y: 597895 (km 4+000), 
do punktu: X: 185346, Y: 596958 (km 5+000); 

 
b2) odcinek od km 5+000 do km 6+000, 

od punktu: X: 185346, Y: 596958 (km 5+000), 
do punktu: X: 185250, Y: 596014 (km 6+000); Re
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24 tys. zł. 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki krzewów 

Wysokość krzewów 
(średnia) 

Zwarcie krzewów w 
płacie 

Udział gatunków 
drzewiastych 

(powyżej 1,5-2 m 
wys.) 

Gatunki 
ekspansywnych 
roślin zielnych 

Odnowienie 
krzewów 

Szerokość 
kamieńców 

                                                
94 Stanowisko na Ochotnicy pomiędzy km 7+000 i 8+000 (kontynuacja monitoringu na stanowisku „Ochotnica”; Perzanowska 2009b), stanowisko na Kamienicy pomiędzy 
km 2+000 i 3+000 (kontynuacja monitoringu na stanowisku „Zabrzeż”; Perzanowska 2009c), stanowisko na Kamienicy pomiędzy km 4+000 i 5+000 (kontynuacja 
monitoringu na stanowisku „Kamienica”; Perzanowska 2009a) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
funkcjonowania kompleksu 

siedlisk nadrzecznych (3220, 
3230, 3240 i 91E0) wraz 

z odcinkami Dunajca 
wyłączonymi z granic obszaru 

 
3) Ograniczenie niepożądanych 
negatywnych oddziaływań na 

siedlisko przyrodnicze 
polegających na nielegalnym 
poborze żwiru z koryt rzek 

Kamienicy i Ochotnicy oraz na 
porzucaniu odpadów w obrębie 
siedlisk nadrzecznych poprzez 

działania o charakterze 
edukacyjnym 

Obce gatunki 
inwazyjne 

 
b3) odcinek od km 6+000 do km 7+000, 

od punktu: X: 185250, Y: 596014 (km 6+000), 
do punktu: X: 185103, Y: 595099 (km 7+000); 

 
b4) odcinek od km 7+000 do km 8+000, 

od punktu: X: 185103, Y: 595099 (km 7+000), 
do punktu: X: 184746, Y: 594270 (km 8+000). 

Obecność 
kompleksu siedlisk 

nadrzecznych: 
3220, 3230, 3240, 

91E0 

Perspektywy 
ochrony — 

3240 Zarośla 
wierzbowe na 
kamieńcach i 
żwirowiskach 

górskich 
potoków (Salici-

Myricarietum 
część - z 
przewagą 
wierzb) 

Zachowanie optymalnych 
warunków funkcjonowania 

kompleksu siedlisk 
przyrodniczych 3220 pionierska 

roślinność na kamieńcach 
górskich potoków, 3230 zarośla 

wrześni na kamieńcach i 
żwirowiskach górskich 

potoków (Salici-Myricarietum 
część - z przewagą wrześni) i 
3240 zarośla wierzbowe na 
kamieńcach i żwirowiskach 
górskich potoków (Salici-

Myricarietum część - z 
przewagą wierzb) na odcinku 
od km 3+000 do km 9+000 

Powierzchnia 
siedliska — 
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Stanowiska monitoringowe stanowić będą: 
 

a) odcinki łożyska rzeki Słomka wyznaczone w 
oparciu o punkty w osi rzeki o współrzędnych: 

 
a1) odcinek od km 3+000 do km 4+000, 

od punktu: X: 189761, Y: 611934 (km 3+000), 
do punktu: X: 190540, Y: 611388 (km 4+000); 

 
a2) odcinek od km 4+000 do km 5+000, 

od punktu: X: 190540, Y: 611388 (km 4+000), 
do punktu: X: 191325, Y: 610901 (km 5+000); 

 
a3) odcinek od km 5+000 do km 6+000, 

od punktu: X: 191325, Y: 610901 (km 5+000), 
do punktu: X: 192044, Y: 610998 (km 6+000); Re
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33 tys. zł. 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki krzewów 

Wysokość krzewów 
(średnia) 

Zwarcie krzewów 
na transekcie 

                                                
95 Stanowisko na Ochotnicy pomiędzy km 7+000 i 8+000 (kontynuacja monitoringu na stanowisku „Ochotnica”; Węgrzyn 2010a), stanowisko na Kamienicy pomiędzy km 
3+000 i 4+000 (kontynuacja monitoringu na stanowisku „Kamienica Gorczańska”; Węgrzyn 2010b) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
rzeki Ochotnicy oraz na 

odcinku od km 2+000 do km 
5+000 rzeki Kamienicy 
(mierzony wskaźnikami 

„obecność kompleksu siedlisk 
nadrzecznych: 3220, 3230, 
3240, 91E0” i „szerokość 

kamieńców”) 
 

Objęcie granicami obszaru 
Natura 2000 strefy nadrzecznej 

rzek Dunajec, Słomka, 
Kamienica, Ochotnica w 
zasięgu wody stuletniej, 

niezbędne dla prawidłowego 
funkcjonowania kompleksu 

siedlisk nadrzecznych (3220, 
3230, 3240 i 91E0) wraz 

z odcinkami Dunajca 
wyłączonymi z granic obszaru 

 
Ograniczenie niepożądanych 
negatywnych oddziaływań na 

siedlisko przyrodnicze 
polegających na nielegalnym 
poborze żwiru z koryt rzek 

Dunajca, Słomki, Kamienicy i 
Ochotnicy oraz na porzucaniu 
odpadów w obrębie siedlisk 

nadrzecznych poprzez działania 
o charakterze edukacyjnym 

Struktura 
przestrzenna płatów 

zarośli 

 
b) odcinki łożyska rzeki Kamienica wyznaczone 
w oparciu o punkty w osi rzeki o współrzędnych: 

 
b1) odcinek od km 2+000 do km 3+000, 

od punktu: X: 187167, Y: 600054 (km 2+000), 
do punktu: X: 187629, Y: 599279 (km 3+000); 

 
b2) odcinek od km 3+000 do km 4+000, 

od punktu: X: 187629, Y: 599279 (km 3+000), 
do punktu: X: 188558, Y: 599089 (km 4+000); 

 
b3) odcinek od km 4+000 do km 5+000, 

od punktu: X: 188558, Y: 599089 (km 4+000), 
do punktu: X: 189423, Y: 598635 (km 5+000); 

 
b4) odcinek od km 11+000 do km 12+000, 
od punktu: X: 193145, Y: 594357 (km 11+000), 
do punktu: X: 193845, Y: 593716 (km 12+000); 

 
c) odcinki łożyska rzeki Ochotnica wyznaczone 

w oparciu o punkty w osi rzeki o współrzędnych:  
 

c1) odcinek od km 4+000 do km 5+000, 
od punktu: X: 185299, Y: 597895 (km 4+000), 
do punktu: X: 185346, Y: 596958 (km 5+000); 

 
c2) odcinek od km 5+000 do km 6+000, 

od punktu: X: 185346, Y: 596958 (km 5+000), 
do punktu: X: 185250, Y: 596014 (km 6+000); 

 
c3) odcinek od km 6+000 do km 7+000, 

od punktu: X: 185250, Y: 596014 (km 6+000), 
do punktu: X: 185103, Y: 595099 (km 7+000); 

 
c4) odcinek od km 7+000 do km 8+000, 

od punktu: X: 185103, Y: 595099 (km 7+000), 
do punktu: X: 184746, Y: 594270 (km 8+000). 

Udział gatunków 
drzewiastych 

(powyżej 2,5-3 m 
wys.) 

Stan zdrowotny 
krzewów 

wierzbowych 

Gatunki 
ekspansywnych 
roślin zielnych 

Odnowienie 
wierzby (obecność 

nalotu) 

Obce gatunki 
inwazyjne 

Obecność 
kompleksu siedlisk 

nadrzecznych: 
3220, 3230, 3240, 

91E0 

Perspektywy 
ochrony — 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

91E0 Łęgi 
wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe 

i jesionowe 
(Salicetum albo-

fragilis, 
Populetum albae, 

Alnenion 
glutinoso-

incanae, olsy 
źródliskowe) 

1) Stworzenie warunków do 
realizacji planowej gospodarki 

leśnej, uwzględniającej 
konieczność utrzymania 

siedliska przyrodniczego w 
aktualnym stanie (przy 
zachowaniu oceny U2 

wskaźnika „wiek drzewostanu” 
i dopuszczeniu możliwości 

zachowania oceny U2 
wskaźników „martwe drewno” 

i „martwe drewno 
wielkowymiarowe”) 

 
2) Objęcie granicami obszaru 

Natura 2000 strefy nadrzecznej 
rzek Dunajec, Słomka, 

Kamienica, Ochotnica w 
zasięgu wody stuletniej, 

niezbędne dla prawidłowego 
funkcjonowania kompleksu 

siedlisk nadrzecznych (3220, 
3230, 3240 i 91E0) wraz 

z odcinkami Dunajca 
wyłączonymi z granic obszaru 

 
3) Ograniczenie niepożądanych 
negatywnych oddziaływań na 

siedlisko przyrodnicze 
polegających na nielegalnym 
poborze żwiru z koryt rzek 

Dunajca, Słomki, Kamienicy 
i Ochotnicy oraz na porzucaniu 

odpadów w obrębie siedlisk 
nadrzecznych poprzez działania 

o charakterze edukacyjnym 

Powierzchnia 
siedliska — 
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Transekty monitoringowe założone w obrębie 
dziesięciu wybranych reprezentatywnych płatów 

siedliska przyrodniczego: 
 

Transekt 1 (o wymiarach 200m x 10m) w płacie 
91E0_W1; współrzędne wierzchołków: 
a) X: 173585, Y: 605699; b) X: 173579, 

Y: 605707; c) X: 173418, Y: 605588; 
d) X: 173424, Y: 605580. 

 
Transekt 2 (o wymiarach 200m x 10m) w płacie 
91E0_W3 (część płatu poza granicami obszaru 

Natura 2000); współrzędne wierzchołków: 
a) X: 174651, Y: 604312; b) X: 174654, 

Y: 604322; c) X: 174461, Y: 604375; 
d) X: 174458, Y: 604365 

 
Transekt 3 (o wymiarach 150m x 10m) w płacie 

91E0_W5; współrzędne wierzchołków: 
a) X: 184095, Y: 602648; b) X: 184088, 

Y: 602655; c) X: 183981, Y: 602550; 
d) X: 183988, Y: 602504. 

 
Transekt 4 (o wymiarach 150m x 10m) w płacie 
91E0_W10 (część płatu poza granicami obszaru 

Natura 2000); współrzędne wierzchołków: 
a) X: 192497, Y: 619149; b) X: 192491, 

Y: 619157; c) X: 192365, Y: 619076; 
d) X: 192370, Y: 619068 

 
Transekt 5 (o wymiarach 75m x 10m) w płacie 

91E0_W45 (część płatu poza granicami obszaru 
Natura 2000);  współrzędne wierzchołków: 

a) X: 189999, Y: 611824; b) X: 190006, 
Y: 611832; c) X: 189948, Y: 611878; 

d) X: 189941, Y: 611871 
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30 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) 
Reżim wodny (w 

tym rytm zalewów, 
jeśli występują) 

Wiek drzewostanu 
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Pionowa struktura 
roślinności 

Transekt 6 (o wymiarach 100m x 10m) w płacie 
91E0_W36 (część płatu poza granicami obszaru 

Natura 2000); współrzędne wierzchołków: 
a) X: 196427, Y: 609057; b) X: 196435, 

Y: 609064; c) X: 196366, Y: 609137; 
d) X: 196359, Y: 609130. 

 
Transekt 7 (o wymiarach 200m x 10m) w płacie 
91E0_W27 (część płatu poza granicami obszaru 

Natura 2000); współrzędne wierzchołków: 
a) X: 188966, Y: 598869; b) X: 189002, 

Y: 598877; c) X: 188840, Y: 598994; 
d) X: 188834, Y: 598986. 

 
Transekt 8 (o wymiarach 200m x 10m) w płacie 
91E0_W26 (część płatu poza granicami obszaru 

Natura 2000); współrzędne wierzchołków: 
a) X: 189372, Y: 598593; b) X: 189375, 

Y: 598602; c) X: 189185, Y: 598664; 
d) X: 189182, Y: 598654. 

 
Transekt 9 (o wymiarach 200m x 10m) w płacie 

91E0_W12; współrzędne wierzchołków:  
a) X: 185367, Y: 597023; b) X: 185377, 

Y: 597020; c) X: 185439, Y: 597210; 
d) X: 185430, Y: 597213. 

 
Transekt 10 (o wymiarach 100m x 10m) w płacie 

91E0_W11; współrzędne wierzchołków: 
a) X: 185230, Y: 595374; b) X: 185240, 

Y: 595374; c) X: 185240, Y: 595474; 
d) X: 185230, Y: 595474 

Naturalne 
odnowienie 
drzewostanu 

Zniszczenia runa i 
gleby związane z 

pozyskaniem 
drewna 

Inne zniekształcenia 

Stan kluczowych 
dla różnorodności 

biologicznej 
gatunków lokalnie 

typowych dla 
siedliska (wskaźnik 

fakultatywny, 
stosować tylko, gdy 

są odpowiednie 
dane) 

Perspektywy 
ochrony — 
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5264 Brzanka 
Barbus 

carpathicus 

1) Udrożnienie budowli 
poprzecznych na rzekach 
Dunajec i Kamienica dla 

uzyskania warunków 
swobodnej migracji gatunku 

 
2) Stopniowe przywracanie 

warunków swobodnej migracji 
gatunku na rzekach Słomka i 

Ochotnica 
 

3) Ograniczenie niepożądanych 
negatywnych oddziaływań na 

siedlisko gatunku polegających 
na nielegalnym poborze żwiru z 

koryt rzek Dunajca, Słomki, 
Kamienicy i Ochotnicy oraz na 
porzucaniu odpadów w obrębie 
siedlisk nadrzecznych poprzez 

działania o charakterze 
edukacyjnym 

Populacja 

Względna 
liczebność 
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Osiem stanowisk badawczych, których położenie 
odpowiada  stanowiskom badawczym ichtiofauny 

wyznaczonych na potrzeby niniejszej 
dokumentacji: 

 
Stanowisko 1: Dunajec I (Nowy Sącz, km 

108+300; długość 500 m; elektroodłów z łodzi). 
Współrzędne punktów załamania osi odcinka 
badawczego rzeki: a) X: 197179; Y: 621785; 
b) X: 197322; Y: 621827; c) X: 197432; Y: 

621836; d) X: 197671; Y: 621787. 
 

Stanowisko 2: Dunajec II (Tylmanowa, km 
147+000; długość 500 m; elektroodłów z łodzi). 

Współrzędne punktów załamania osi odcinka 
badawczego rzeki: a) X: 178923; Y: 603645; 
b) X: 178955; Y: 603822; c) X: 179004; Y: 

603875; d) X: 179173; Y: 603977; e X: 179222; 
Y: 603991. 

 
Stanowisko 3: Słomka I (Owieczka, km 6+900; 

długość 250 m; elektroodłów brodzony). 
Współrzędne punktów załamania osi odcinka 
badawczego rzeki: a) X: 192785; Y: 611050; 
b) X: 192858; Y: 611069; c) X: 192890; Y: 

611068; d) X: 192951; Y: 611056; e) X: 193017; 
Y: 611010. 

 
Stanowisko 4: Słomka II (Przyszowa; km 

11+500, długość 250 m; elektroodłów brodzony). 
Współrzędne punktów załamania osi odcinka 
badawczego rzeki: a) X: 196327; Y: 609161; 

b) X: 196366; Y: 609150; c) X: 196388; 
Y: 609129; d) X: 196429; Y: 609092; e) X: 
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48 tys. zł. 
(łącznie z 
monito-
ringiem 

głowacza 
biało-

płetwego, 
5320) 

Struktura wiekowa 

Udział gatunku w 
zespole ryb 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Siedlisko 

EFI + 

196446; Y: 609059; f) X: 196457; Y: 609018; 
g) X: 196473; Y: 608976 

 
Stanowisko 5: Kamienica (Zabrzeż; km 0+300, 

długość 250 m; elektroodłów brodzony). 
Współrzędne punktów załamania osi odcinka 
badawczego rzeki: a) X: 186964; Y: 601530; 

b) X: 186935; Y: 601414; c) X: 186874; 
Y: 601299. 

 
Stanowisko 6: Kamienica (Kamienica km 6+800, 

długość 250 m; elektroodłów brodzony). 
Współrzędne punktów załamania osi odcinka 
badawczego rzeki: a) X: 190726; Y: 597400; 

b) X: 190782; Y: 597258; c) X: 190813; 
Y: 597208; d) X: 190840; Y: 597180. 

 
Stanowisko 7: Ochotnica (Tylmanowa, km 

1+400, długość 250 m; elektroodłów brodzony). 
Współrzędne punktów załamania osi odcinka 
badawczego rzeki: a) X: 184454; Y: 600054; 

b) X: 184555; Y: 599989; c) X: 184599; 
Y: 599942; d) X: 184641; Y: 599890. 

 
Stanowisko 8: Ochotnica (Ochotnica Dolna, km 
6+500, długość 250 m; elektroodłów brodzony). 

Współrzędne punktów załamania osi odcinka 
badawczego rzeki: a) X: 185187; Y: 595519; 

b) X: 185166; Y: 595493; c) X: 185157; 
Y: 595451; d) X: 185164; Y: 595399; 

e) X: 185174; Y: 595379; f) X: 185186; 
Y: 595328; g) X: 185168; Y: 595285 

Hydromorfologia 
RDW 

Perspektywy 
ochrony — 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5320 Głowacz 
białopłetwy 

Cottus 
microstomus 

1) Udrożnienie budowli 
poprzecznych na rzekach 
Dunajec i Kamienica dla 

uzyskania warunków 
swobodnej migracji gatunku 

 
2) Ograniczenie niepożądanych 
negatywnych oddziaływań na 

siedlisko gatunku polegających 
na nielegalnym poborze żwiru z 
koryt rzek Dunajca i Kamienicy 
oraz na porzucaniu odpadów w 
obrębie siedlisk nadrzecznych 

poprzez działania o charakterze 
edukacyjnym 

Populacja 

Względna 
liczebność 

O
ce

na
 w

sk
aź

ni
kó

w
 i 

pa
ra

m
et

ró
w

 w
 o

pa
rc

iu
 o

 w
yt

yc
zn

e 
G

IO
Ś 

(K
ot

us
z 

20
12

) 

W
 tr

ze
ci

m
 sz

ós
ty

m
 i 

dz
ie

w
ią

ty
m

 ro
ku

 o
bo

w
ią

zy
w

an
ia

 p
la

nu
, w

 o
kr

es
ie

 o
d 

1 
sie

rp
ni

a 
do

 
31

 p
aź

dz
ie

rn
ni

ka
 

Osiem stanowisk badawczych, których położenie 
odpowiada  stanowiskom badawczym ichtiofauny 

wyznaczonych na potrzeby niniejszej 
dokumentacji: 

 
Stanowisko 1: Dunajec I (Nowy Sącz, km 

108+300; długość 500 m; elektroodłów z łodzi). 
Współrzędne punktów załamania osi odcinka 
badawczego rzeki: a) X: 197179; Y: 621785; 
b) X: 197322; Y: 621827; c) X: 197432; Y: 

621836; d) X: 197671; Y: 621787. 
 

Stanowisko 2: Dunajec II (Tylmanowa, km 
147+000; długość 500 m; elektroodłów z łodzi). 

Współrzędne punktów załamania osi odcinka 
badawczego rzeki: a) X: 178923; Y: 603645; 
b) X: 178955; Y: 603822; c) X: 179004; Y: 

603875; d) X: 179173; Y: 603977; e X: 179222; 
Y: 603991. 

 
Stanowisko 3: Słomka I (Owieczka, km 6+900; 

długość 250 m; elektroodłów brodzony). 
Współrzędne punktów załamania osi odcinka 
badawczego rzeki: a) X: 192785; Y: 611050; 
b) X: 192858; Y: 611069; c) X: 192890; Y: 

611068; d) X: 192951; Y: 611056; e) X: 193017; 
Y: 611010. 

 
Stanowisko 4: Słomka II (Przyszowa; km 

11+500, długość 250 m; elektroodłów brodzony). 
Współrzędne punktów załamania osi odcinka 
badawczego rzeki: a) X: 196327; Y: 609161; 

b) X: 196366; Y: 609150; c) X: 196388; 
Y: 609129; d) X: 196429; Y: 609092; e) X: 
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(ujęto w 
kosztach dla 

brzanki, 
5264) 

Struktura wiekowa 

Udział gatunku w 
zespole ryb 

Siedlisko 

EFI + 

Hydromorfologia 
RDW 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Stan ekologiczny 
wody (klasa jakości 

wody) 

196446; Y: 609059; f) X: 196457; Y: 609018; 
g) X: 196473; Y: 608976 

 
Stanowisko 5: Kamienica (Zabrzeż; km 0+300, 

długość 250 m; elektroodłów brodzony). 
Współrzędne punktów załamania osi odcinka 
badawczego rzeki: a) X: 186964; Y: 601530; 

b) X: 186935; Y: 601414; c) X: 186874; 
Y: 601299. 

 
Stanowisko 6: Kamienica (Kamienica km 6+800, 

długość 250 m; elektroodłów brodzony). 
Współrzędne punktów załamania osi odcinka 
badawczego rzeki: a) X: 190726; Y: 597400; 

b) X: 190782; Y: 597258; c) X: 190813; 
Y: 597208; d) X: 190840; Y: 597180. 

 
Stanowisko 7: Ochotnica (Tylmanowa, km 

1+400, długość 250 m; elektroodłów brodzony). 
Współrzędne punktów załamania osi odcinka 
badawczego rzeki: a) X: 184454; Y: 600054; 

b) X: 184555; Y: 599989; c) X: 184599; 
Y: 599942; d) X: 184641; Y: 599890. 

 
Stanowisko 8: Ochotnica (Ochotnica Dolna, km 
6+500, długość 250 m; elektroodłów brodzony). 

Współrzędne punktów załamania osi odcinka 
badawczego rzeki: a) X: 185187; Y: 595519; 

b) X: 185166; Y: 595493; c) X: 185157; 
Y: 595451; d) X: 185164; Y: 595399; 

e) X: 185174; Y: 595379; f) X: 185186; 
Y: 595328; g) X: 185168; Y: 595285 

Mozaika 
mikrosiedlisk 

Zarybienia 
gatunkami 

gospodarczymi 
bezpośrednio 
zagrażającymi 
głowaczowi 

białopłetwemu 

Perspektywy 
ochrony — 
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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) 

Gmina Chełmiec 

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Chełmiec 

W przypadku zmian i aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego należy: 
— uwzględnić w części rysunkowej granice obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088; 
— wprowadzić do części tekstowej opis obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 
z wyszczególnieniem przedmiotów ochrony; 
— wprowadzić zapisy dotyczące zdiagnozowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 oraz celów działań ochronnych określonych w planie zadań ochronnych; 
— nie wyznaczać terenów z dopuszczeniem poboru żwiru w korycie Dunajca 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Chełmiec 

W przypadku zmian i aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy: 
— uwzględnić w części rysunkowej granice obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088; 
— wprowadzić do części tekstowej opis obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 
z wyszczególnieniem przedmiotów ochrony; 
— wprowadzić zapisy dotyczące zdiagnozowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 oraz celów działań ochronnych określonych w planie zadań ochronnych; 
— nie wyznaczać terenów z dopuszczeniem poboru żwiru w korycie Dunajca 

Miasto Nowy Sącz 

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy 
Sącz 

W przypadku zmian i aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego należy: 
— uwzględnić w części rysunkowej granice obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088; 
— wprowadzić do części tekstowej opis obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 
z wyszczególnieniem przedmiotów ochrony; 
— wprowadzić zapisy dotyczące zdiagnozowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 oraz celów działań ochronnych określonych w planie zadań ochronnych; 
— nie wyznaczać terenów z dopuszczeniem poboru żwiru w korycie Dunajca 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Nowy Sącz 

W przypadku zmian i aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy: 
— uwzględnić w części rysunkowej granice obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088; 
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1 2 
— wprowadzić do części tekstowej opis obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 
z wyszczególnieniem przedmiotów ochrony; 
— wprowadzić zapisy dotyczące zdiagnozowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 oraz celów działań ochronnych określonych w planie zadań ochronnych; 
— nie wyznaczać terenów z dopuszczeniem poboru żwiru w korycie Dunajca 

Miasto Stary Sącz 

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Stary 
Sącz 

W przypadku zmian i aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego należy: 
— uwzględnić w części rysunkowej granice obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088; 
— wprowadzić do części tekstowej opis obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 
z wyszczególnieniem przedmiotów ochrony; 
— wprowadzić zapisy dotyczące zdiagnozowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 oraz celów działań ochronnych określonych w planie zadań ochronnych; 
— nie wyznaczać terenów z dopuszczeniem poboru żwiru w korycie Dunajca 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Stary Sącz 

W przypadku zmian i aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy: 
— uwzględnić w części rysunkowej granice obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088; 
— wprowadzić do części tekstowej opis obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 
z wyszczególnieniem przedmiotów ochrony; 
— wprowadzić zapisy dotyczące zdiagnozowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 oraz celów działań ochronnych określonych w planie zadań ochronnych; 
— nie wyznaczać terenów z dopuszczeniem poboru żwiru w korycie Dunajca 

Gmina Podegrodzie 

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Podegrodzie 

W przypadku zmian i aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego należy: 
— uwzględnić w części rysunkowej granice obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088; 
— wprowadzić do części tekstowej opis obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 
z wyszczególnieniem przedmiotów ochrony; 
— wprowadzić zapisy dotyczące zdiagnozowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 oraz celów działań ochronnych określonych w planie zadań ochronnych; 
— nie wyznaczać terenów z dopuszczeniem poboru żwiru w korycie Dunajca i Słomki 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Podegrodzie 

W przypadku zmian i aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy: 
— uwzględnić w części rysunkowej granice obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088; 
— wprowadzić do części tekstowej opis obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 
z wyszczególnieniem przedmiotów ochrony; 
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— wprowadzić zapisy dotyczące zdiagnozowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 oraz celów działań ochronnych określonych w planie zadań ochronnych; 
— nie wyznaczać terenów z dopuszczeniem poboru żwiru w korycie Dunajca i Słomki 

Gmina Łukowica 

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Łukowica 

W przypadku zmian i aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego należy: 
— uwzględnić w części rysunkowej granice obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088; 
— wprowadzić do części tekstowej opis obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 
z wyszczególnieniem przedmiotów ochrony; 
— wprowadzić zapisy dotyczące zdiagnozowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 oraz celów działań ochronnych określonych w planie zadań ochronnych; 
— nie wyznaczać terenów z dopuszczeniem poboru żwiru w korycie Słomki 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Łukowica 

W przypadku zmian i aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy: 
— uwzględnić w części rysunkowej granice obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088; 
— wprowadzić do części tekstowej opis obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 
z wyszczególnieniem przedmiotów ochrony; 
— wprowadzić zapisy dotyczące zdiagnozowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 oraz celów działań ochronnych określonych w planie zadań ochronnych; 
— nie wyznaczać terenów z dopuszczeniem poboru żwiru w korycie Słomki 

Gmina Łącko 

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko 

W przypadku zmian i aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego należy: 
— uwzględnić w części rysunkowej granice obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088; 
— wprowadzić do części tekstowej opis obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 
z wyszczególnieniem przedmiotów ochrony; 
— wprowadzić zapisy dotyczące zdiagnozowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 oraz celów działań ochronnych określonych w planie zadań ochronnych; 
— nie wyznaczać terenów z dopuszczeniem poboru żwiru w korycie Dunajca i Kamienicy 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Łącko 

W przypadku zmian i aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy: 
— uwzględnić w części rysunkowej granice obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088; 
— wprowadzić do części tekstowej opis obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 
z wyszczególnieniem przedmiotów ochrony; 
— wprowadzić zapisy dotyczące zdiagnozowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 oraz celów działań ochronnych określonych w planie zadań ochronnych; 
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— nie wyznaczać terenów z dopuszczeniem poboru żwiru w korycie Dunajca i Kamienicy 

Gmina Kamienica 

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kamienica 

W przypadku zmian i aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego należy: 
— uwzględnić w części rysunkowej granice obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088; 
— wprowadzić do części tekstowej opis obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 
z wyszczególnieniem przedmiotów ochrony; 
— wprowadzić zapisy dotyczące zdiagnozowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 oraz celów działań ochronnych określonych w planie zadań ochronnych; 
— nie wyznaczać terenów z dopuszczeniem poboru żwiru w korycie Kamienicy 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Kamienica 

W przypadku zmian i aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy: 
— uwzględnić w części rysunkowej granice obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088; 
— wprowadzić do części tekstowej opis obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 
z wyszczególnieniem przedmiotów ochrony; 
— wprowadzić zapisy dotyczące zdiagnozowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 oraz celów działań ochronnych określonych w planie zadań ochronnych; 
— nie wyznaczać terenów z dopuszczeniem poboru żwiru w korycie Kamienicy 

Gmina Ochotnica Dolna 

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Ochotnica Dolna 

W przypadku zmian i aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego należy: 
— uwzględnić w części rysunkowej granice obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088; 
— wprowadzić do części tekstowej opis obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 
z wyszczególnieniem przedmiotów ochrony; 
— wprowadzić zapisy dotyczące zdiagnozowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 oraz celów działań ochronnych określonych w planie zadań ochronnych; 
— nie wyznaczać terenów z dopuszczeniem poboru żwiru w korycie Dunajca i Ochotnicy 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna 

W przypadku zmian i aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy: 
— uwzględnić w części rysunkowej granice obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088; 
— wprowadzić do części tekstowej opis obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 
z wyszczególnieniem przedmiotów ochrony; 
— wprowadzić zapisy dotyczące zdiagnozowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 oraz celów działań ochronnych określonych w planie zadań ochronnych; 
— nie wyznaczać terenów z dopuszczeniem poboru żwiru w korycie Dunajca i Ochotnicy 
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Gmina Krościenko nad Dunajcem 

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Krościenko nad Dunajcem 

W przypadku zmian i aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego należy: 
— uwzględnić w części rysunkowej granice obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088; 
— wprowadzić do części tekstowej opis obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 
z wyszczególnieniem przedmiotów ochrony; 
— wprowadzić zapisy dotyczące zdiagnozowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 oraz celów działań ochronnych określonych w planie zadań ochronnych; 
— nie wyznaczać terenów z dopuszczeniem poboru żwiru w korycie Dunajca 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Krościenko nad Dunajcem 

W przypadku zmian i aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy: 
— uwzględnić w części rysunkowej granice obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088; 
— wprowadzić do części tekstowej opis obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 
z wyszczególnieniem przedmiotów ochrony; 
— wprowadzić zapisy dotyczące zdiagnozowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 oraz celów działań ochronnych określonych w planie zadań ochronnych; 
— nie wyznaczać terenów z dopuszczeniem poboru żwiru w korycie Dunajca 

Miasto i Gmina Szczawnica 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Szczawnica 

W przypadku zmian i aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego należy: 
— uwzględnić w części rysunkowej granice obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088; 
— wprowadzić do części tekstowej opis obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 
z wyszczególnieniem przedmiotów ochrony; 
— wprowadzić zapisy dotyczące zdiagnozowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 oraz celów działań ochronnych określonych w planie zadań ochronnych; 
— nie wyznaczać terenów z dopuszczeniem poboru żwiru w korycie Dunajca 

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Szczawnica 

W przypadku zmian i aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy: 
— uwzględnić w części rysunkowej granice obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088; 
— wprowadzić do części tekstowej opis obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 
z wyszczególnieniem przedmiotów ochrony; 
— wprowadzić zapisy dotyczące zdiagnozowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 oraz celów działań ochronnych określonych w planie zadań ochronnych; 
— nie wyznaczać terenów z dopuszczeniem poboru żwiru w korycie Dunajca 
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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). 
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10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 
 

10.1. Projekt weryfikacji SDF obszaru 
 
Zweryfikowany szablon SDF wg instrukcji (v2012.01) zawiera załącznik nr 2 do dokumentacji. 
W poniższym zestawieniu przedstawiono zmiany w SDF, wynikające z przeprowadzonych badań terenowych na potrzeby sporządzenia 
dokumentacji planu zadań ochronnych  oraz wymaganych zmian w szablonie SDF wg instrukcji v 2012.1. 
 

1 2 3 4 
L.p. Zapis SDF (v. 2014-04) Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

1 W rozdziale 1.4 SDF zapisano: Data 
aktualizacji: 2014-04 W rozdziale 1.5 SDF wpisać: 2014.09 

Faktyczna data wprowadzenia zaktualizowanych danych do 
nowego formularza SDF na podstawie badań i analiz  

przeprowadzonych na potrzeby sporządzenia planu zadań 
ochronnych 

2 Brak rozdziału 2.4 w SDF W rozdziale 2.4 SDF wpisać: 83,53 

Obszar Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami jest 
obszarem rzecznym, gdzie długość koryt rzecznych objętych 

granicami ma znaczenie (m.in. dla szacowania znaczenia 
obszaru dla ochrony ryb) 

3 

W rozdziale 3.1 SDF zapisano: 
Kod/ PF/ NP./ Pokrycie [ha]/. Jaskinie 

[liczba]/ Jakość danych [G/M/P]/ 
Reprezentatywność/ Powierzchnia 
względna/ Stan zachowania/ Ocena 

ogólna: 
3220/ {puste pole}/ {puste pole}/ 52,91/ 

{puste pole}/ M/ B/ B/ C/ C 

W rozdziale 3.1 SDF wpisać w polach: 
Kod/ PF/ NP./ Pokrycie [ha]/. Jaskinie [liczba]/ 
Jakość danych [G/M/P]/ Reprezentatywność/ 

Powierzchnia względna/ Stan zachowania/ Ocena 
ogólna: 

3220/ {puste pole}/ {puste pole}/ 97,39/ {puste 
pole}/ G/ A/ B/ A/ A 

Instrukcja v 2012.1 wskazuje konieczność podania informacji o: 
— pokryciu siedliska w ha  

— jakości danych o przedmiocie ochrony. 
Zmiany w ocenie reprezentatywności,  powierzchni względnej, 
stanu zachowania, oceny ogólnej wynikają z przeprowadzonego 

szczegółowego rozpoznania terenowego (Nejfeld 2014) 
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1 2 3 4 
L.p. Zapis SDF (v. 2014-04) Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

4 

W rozdziale 3.1 SDF zapisano: 
Kod/ PF/ NP./ Pokrycie [ha]/. Jaskinie 

[liczba]/ Jakość danych [G/M/P]/ 
Reprezentatywność/ Powierzchnia 
względna/ Stan zachowania/ Ocena 

ogólna: 
3230/ {puste pole}/ {puste pole}/ 15,12/ 

{puste pole}/ M/ B/ B/ B/ B 

W rozdziale 3.1 SDF wpisać w polach: 
Kod/ PF/ NP./ Pokrycie [ha]/. Jaskinie [liczba]/ 
Jakość danych [G/M/P]/ Reprezentatywność/ 

Powierzchnia względna/ Stan zachowania/ Ocena 
ogólna: 

3230/ {puste pole}/ {puste pole}/ 4,58/ {puste 
pole}/ G/ A/ B/ A/ A 

Instrukcja v 2012.1 wskazuje konieczność podania informacji o: 
— pokryciu siedliska w ha  

— jakości danych o przedmiocie ochrony. 
Zmiany w ocenie reprezentatywności,  powierzchni względnej, 
stanu zachowania, oceny ogólnej wynikają z przeprowadzonego 

szczegółowego rozpoznania terenowego (Nejfeld 2014) 

5 

W rozdziale 3.1 SDF zapisano: 
Kod/ PF/ NP./ Pokrycie [ha]/. Jaskinie 

[liczba]/ Jakość danych [G/M/P]/ 
Reprezentatywność/ Powierzchnia 
względna/ Stan zachowania/ Ocena 

ogólna: 
3240/ {puste pole}/ {puste pole}/ 30,23/ 

{puste pole}/ M/ B/ C/ B/ B 

W rozdziale 3.1 SDF wpisać w polach: 
Kod/ PF/ NP./ Pokrycie [ha]/. Jaskinie [liczba]/ 
Jakość danych [G/M/P]/ Reprezentatywność/ 

Powierzchnia względna/ Stan zachowania/ Ocena 
ogólna: 

3240/ {puste pole}/ {puste pole}/ 78,74/ {puste 
pole}/ G/ A/ A/ A/ A 

Instrukcja v 2012.1 wskazuje konieczność podania informacji o: 
— pokryciu siedliska w ha  

— jakości danych o przedmiocie ochrony. 
Zmiany w ocenie reprezentatywności,  powierzchni względnej, 
stanu zachowania, oceny ogólnej wynikają z przeprowadzonego 

szczegółowego rozpoznania terenowego (Nejfeld 2014) 

6 —  

W rozdziale 3.1 SDF wpisać w polach: 
Kod/ PF/ NP./ Pokrycie [ha]/. Jaskinie [liczba]/ 
Jakość danych [G/M/P]/ Reprezentatywność/ 

Powierzchnia względna/ Stan zachowania/ Ocena 
ogólna: 

6210/ {puste pole}/ {puste pole}/ 0,03/ {puste 
pole}/ G/ D/ {puste pole}/ {puste pole}/ {puste 

pole} 

Nowy typ siedliska przyrodniczego, odnaleziony w trakcie 
inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych (Nejfeld 2014), nie 

wymieniany dotychczas w SDF 

7 

W rozdziale 3.1 SDF zapisano: 
Kod/ PF/ NP./ Pokrycie [ha]/. Jaskinie 

[liczba]/ Jakość danych [G/M/P]/ 
Reprezentatywność/ Powierzchnia 
względna/ Stan zachowania/ Ocena 

ogólna: 
9170/ {puste pole}/ {puste pole}/ 4,31/ 

{puste pole}/ M/ D/ {puste pole}/ {puste 
pole}/ {puste pole} 

W rozdziale 3.1 SDF wpisać w polach: 
Kod/ PF/ NP./ Pokrycie [ha]/. Jaskinie [liczba]/ 
Jakość danych [G/M/P]/ Reprezentatywność/ 

Powierzchnia względna/ Stan zachowania/ Ocena 
ogólna: 

9170/ {puste pole}/ {puste pole}/ 4,76/ {puste 
pole}/ G/ D/ {puste pole}/ {puste pole}/ {puste 

pole} 

Instrukcja v 2012.1 wskazuje konieczność podania informacji o: 
— pokryciu siedliska w ha  

— jakości danych o przedmiocie ochrony. 
Zmiany w ocenie reprezentatywności,  powierzchni względnej, 
stanu zachowania, oceny ogólnej wynikają z przeprowadzonego 

szczegółowego rozpoznania terenowego (Nejfeld 2014) 
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1 2 3 4 
L.p. Zapis SDF (v. 2014-04) Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

8 

W rozdziale 3.1 SDF zapisano: 
Kod/ PF/ NP./ Pokrycie [ha]/. Jaskinie 

[liczba]/ Jakość danych [G/M/P]/ 
Reprezentatywność/ Powierzchnia 
względna/ Stan zachowania/ Ocena 

ogólna: 
91E0/ {puste pole}/ {puste pole}/ 4,31/ 

{puste pole}/ M/ B/ C/ B/ C 

W rozdziale 3.1 SDF wpisać w polach: 
Kod/ PF/ NP./ Pokrycie [ha]/. Jaskinie [liczba]/ 
Jakość danych [G/M/P]/ Reprezentatywność/ 

Powierzchnia względna/ Stan zachowania/ Ocena 
ogólna: 

91E0/ {puste pole}/ {puste pole}/ 28,2/ {puste 
pole}/ G/ B/ C/ B/ B 

Instrukcja v 2012.1 wskazuje konieczność podania informacji o: 
— pokryciu siedliska w ha  

— jakości danych o przedmiocie ochrony. 
Zmiany w ocenie reprezentatywności,  powierzchni względnej, 
stanu zachowania, oceny ogólnej wynikają z przeprowadzonego 

szczegółowego rozpoznania terenowego (Nejfeld 2014) 

9 

W rozdziale 3.2 SDF zapisano:: 
Grupa/ Kod/ Nazwa naukowa/ S/ NP/ 
Typ/ Wielkość min./ Wielkość max./ 
Jednostka/ Kategoria/ Jakość danych/ 
Populacja/ Stan zachowania/ Izolacja/ 

Ogólnie:  
A/ 1193/ Bombina variegata/ {puste 
pole}/ {puste pole}/ p/ {puste pole}/ 
{puste pole}/ {puste pole}/ P/ M/ D/ 

{puste pole}/ {puste pole}/ {puste pole} 

W rozdziale 3.2 SDF wpisać w polach: 
 

Grupa/ Kod/ Nazwa naukowa/ S/ NP/ Typ/ 
Wielkość min./ Wielkość max./ Jednostka/ 
Kategoria/ Jakość danych/ Populacja/ Stan 

zachowania/ Izolacja/ Ogólnie:  
A/ 1193/ Bombina variegata/ {puste pole}/ {puste 
pole}/ p/ {puste pole}/ {puste pole}/ {puste pole}/ 
P/ P/ D/ {puste pole}/ {puste pole}/ {puste pole} 

Instrukcja v 2012.1 wskazuje konieczność podania informacji o: 
— pokryciu siedliska w ha  

— jakości danych o przedmiocie ochrony. 
Zmiany w ocenie reprezentatywności,  powierzchni względnej, 
stanu zachowania, oceny ogólnej wynikają z przeprowadzonego 

rozpoznania terenowego (Nejfeld 2014) 

10 

W rozdziale 3.2 SDF zapisano:: 
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/ {puste pole}/ {puste 
pole}/ {puste pole}/ R/ M/ C/ C/ B/ C 

W rozdziale 3.2 SDF nie uwzględniać gatunku 1130 
Aspius aspius 

Gatunek podczas prowadzonych w ostatnich latach odłowów 
badawczych (Tatoj, Nowak 2014) nie został potwierdzony. 
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1 2 3 4 
L.p. Zapis SDF (v. 2014-04) Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

11 

W rozdziale 3.2 SDF zapisano:: 
Grupa/ Kod/ Nazwa naukowa/ S/ NP/ 
Typ/ Wielkość min./ Wielkość max./ 
Jednostka/ Kategoria/ Jakość danych/ 
Populacja/ Stan zachowania/ Izolacja/ 

Ogólnie:  
F/ 5094/ Barbus peloponnesius/ {puste 
pole}/ {puste pole}/ p/ {puste pole}/ 

{puste pole}/ {puste pole}/ C/ M/ B/ B/ 
C/ B 

W rozdziale 3.2 SDF wpisać w polach: 
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/ 8/ 8/ localities}/ C/ G/ B/ A/ C/ A 

Instrukcja v 2012.1 wskazuje konieczność podania m.in. 
informacji o jakości danych  o przedmiocie ochrony (gatunku). 
Zmiany w ocenie populacji i ocenie obszaru wprowadzono w 
oparciu o wyniki badań ichtiofaunistycznych (Tatoj, Nowak 
2014). 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 

12 

W rozdziale 3.2 SDF zapisano:: 
Grupa/ Kod/ Nazwa naukowa/ S/ NP/ 
Typ/ Wielkość min./ Wielkość max./ 
Jednostka/ Kategoria/ Jakość danych/ 
Populacja/ Stan zachowania/ Izolacja/ 

Ogólnie:  
F/ 1163/ Cottus gobio/ {puste pole}/ 
{puste pole}/ p/ {puste pole}/ {puste 
pole}/ {puste pole}/ C/ M/ C/ C/ C/ C 

W rozdziale 3.2 SDF wpisać w polach: 
Grupa/ Kod/ Nazwa naukowa/ S/ NP/ Typ/ 
Wielkość min./ Wielkość max./ Jednostka/ 
Kategoria/ Jakość danych/ Populacja/ Stan 

zachowania/ Izolacja/ Ogólnie:  
F/ 5320/ Cottus microstomus/ {puste pole}/ {puste 

pole}/ p/ 3/ 3/ localities}/ C/ G/ C/ B/ C/ C 

Cottus gobio  nie występuje w Polsce (Kotelat, Freyhof 2007), 
choć jego zasięg 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 (kod: 5320). Zmiany w ocenie populacji 

i ocenie obszaru wprowadzono w oparciu o wyniki badań 
ichtiofaunistycznych (Tatoj, Nowak 2014). 

13 — 

W rozdziale 3.2 SDF, dopisać w polach: 
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/ P/ 

D/ {puste pole}/ {puste pole}/ {puste pole} 

Oznaki obecności gatunku (powalone drzewa, tamy, nory) 
stwierdzone w trakcie badań nad rozmieszczeniem siedlisk 
przyrodniczych (Nejfeld 2014). Gatunek nie wymieniany 

dotychczas w SDF 
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L.p. Zapis SDF (v. 2014-04) Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

14 — 

W rozdziale 3.2 SDF, wpisać w polach: 
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/ P/ D/ 

{puste pole}/ {puste pole}/ {puste pole} 

Oznaki obecności gatunku (odchody, obserwacje bezpośrednie) 
stwierdzone w trakcie badań nad rozmieszczeniem siedlisk 
przyrodniczych (Nejfeld 2014). Gatunek nie wymieniany 

dotychczas w SDF 

15 Brak rozdziału 3.3 w SDF 

W rozdziale 3.3. SDF, wpisać w polach: 
Grupa/ Kod/ Nazwa naukowa/ S/. NP/ Populacja w 

obszarze: wielkość min./ Populacja w 
obszarze:wielkość max/ Populacja w obszarze: 

jednostka/ Populacja w obszarze: kategoria/ 
Motywacja: 

— A/ 1213/ Rana temporaria/ {puste pole}/ {puste 
pole}/ 3/ 3/ localities/ P/ V 

— F/ 1109/ Thymallus thymallus/ {puste pole}/ 
{puste pole}/1/ 1/ localities / V/ V, A 

— F/ 5085/ Barbus barbus/ {puste pole}/ {puste 
pole}/1/ 1/ localities / V/ V, A 

— F/ {puste pole}/ Alburnoides bipunctatus/ {puste 
pole}/ {puste pole}/3/ 3/ localities / C/ A 

— F/ {puste pole}/ Cottus poecilopus/ {puste 
pole}/ {puste pole}/3/ 3/ localities / C/ A 

— F/ 1261/ Lacerta agilis/ {puste pole}/ {puste 
pole}/1/ 1/ localities /P / IV 

Listę sporządzono w oparciu o wyniki badań ichtiofauny (Tatoj, 
Nowak 2014) oraz, w przypadku płazów i gadów, dane atlasowe 

(Głowaciński i in. 2014). Na liście znalazły się gatunki ryb z 
„czerwonej listy” (Witkowski i in. 2009) dla których  kategorie 

zagrożenia są inne niż NT, CD i LC oraz ryby, płazy i gady 
z załączników IV i V Dyrektywy Rady 92/43/EWG w/s ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
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16 

W tabeli „ogólna charakterystyka 
obszaru” w rozdziale 4.1 SDF zapisano: 
Klasa siedliska przyrodniczego/ Pokrycie 

[%]: 
— N10/ 0,94; 
— N19/ 4,58; 
— N23/ 1,36; 
— N17/ 2,63; 

— N06/ 31,78; 
— N16/ 5,33; 

— N12/ 53,39; 
— Ogółem pokrycia siedliska 

przyrodniczego/ 100 

W tabeli „ogólna charakterystyka obszaru” w 
rozdziale 4.1 SDF, zapisać: 

Kod/ Klasa siedliska przyrodniczego/ Pokrycie %:  
— N06/ Wody śródlądowe (stojące i płynące)/ 

31,78;  
— N10/ Łąki wilgotne, łąki świeże/ 17,95; 

— N15/ Pozostałe grunty orne/ 18,53 
— N23/ Pozostałe tereny (w tym miasta, wsie, 

drogi, wysypiska śmieci, kopalnie, tereny 
przemysłowe)/ 19,20; 

— N26/ Siedliska leśne (ogólnie)/ 12,54. 
W sekcji „Dodatkowa charakterystyka obszaru” 

wykorzystać zwięzłe informacje o obszarze  
z rozdziału 2.2 dokumentacji planu zadań 

ochronnych 

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 rozdziału 2.2 dokumentacji planu 
zadań ochronnych 

17 Treść rozdziału 4.2. SDF „Wartość 
przyrodnicza i znaczenie” 

Rozszerzyć zapis. Dla każdego przedmiotu ochrony 
uzasadnić ocenę jakości danych oraz oceny 
znaczenia obszaru (proponowany zapis w 

załączniku 2, pkt. 4.2) 

Wymagania instrukcji (2012.1), str. 38-40 

18 

Rozdział 4.3. W tabeli „oddziaływania 
negatywne” pod tekstem „najważniejsze 
oddziaływania i działalność mające duży 

wpływ na obszar” zapisano w polach: 
Poziom/ Zagrożenia i presja [kod]/ 

Zanieczyszczenie 
(opcjonalnie)/ Wewnętrzne, zewnętrzne 

(i/o/b):  
M/ X/ {puste pole}/ b 

W tabeli „oddziaływania pozytywne” 
pod tekstem „najważniejsze 

oddziaływania i działalność mające duży 
wpływ na obszar”zapisano w polach: 
Poziom/ Zagrożenia i presja [kod]/ 

Zanieczyszczenie 

W tabeli „oddziaływania negatywne” w rozdziale 
4.3 SDF, 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/ G05.07/ {puste pole}/ i; 

b) H/ J02.12.02/ {puste pole}/ o;  
c) H/ C01.01.02/ {puste pole}/ i; 

d) H/ K01.01/ {puste pole}/ i. 
W tabeli „oddziaływania pozytywne” pod tekstem 

„Najważniejsze oddziaływania i działalność mające 
duży wpływ na obszar” wpisać w polach:  

Wymagania instrukcji (2012.1), str. 41-42. Klasyfikacji 
zagrożeń dokonano głównie w oparciu o zagrożenia 

zidentyfikowane dla poszczególnych przedmiotów ochrony 
(rozdział 4 dokumentacji planu zadań ochronnych)  
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(opcjonalnie)/ Wewnętrzne, zewnętrzne 
(i/o/b):  

M/ X/ {puste pole}/ b 

Poziom/ Zagrożenia i presja [kod]/ 
Zanieczyszczenie 

(opcjonalnie)/ Wewnętrzne, zewnętrzne (i/o/b):  
a) H/ L08/ {puste pole}/ b. 

19 — 

W tabeli „oddziaływania negatywne” w rozdziale 
4.3, 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/ E06/ {puste pole}/ i; 
b) M/ I01/ {puste pole}/ b; 

c) M/ B02.04/ {puste pole}/ i; 
d) L/ E03.01/ X/ b; 

e) L/ G01.03/ {puste pole}/ i; 
f) L/ K02.01/ {puste pole}/ i; 
g) L / L10/ {puste pole}/ o; 
h) L / I02/ {puste pole}/ i; 

i) L / H01.03/ N, P}/ b; 
j) L / J02.05.05/ {puste pole}/ i; 
k) L / J03.02.03/ {puste pole}/ i. 

Wymagania instrukcji (2012.1), str. 41-42. Klasyfikacji 
zagrożeń dokonano głównie w oparciu o zagrożenia 

zidentyfikowane dla poszczególnych przedmiotów ochrony 
(rozdział 4 dokumentacji planu zadań ochronnych) 

20 Treść rozdziału 4.5. SDF „Dokumentacja 
(opcjonalnie)” 

W rozdziale 4.5. „Dokumentacja (opcjonalnie)” 
umieścić wykaz z rozdziału 12 „dokumentacji 

planu zadań ochronnych 
Wymagania instrukcji (2012.1), str. 43 

21 

Rozdział 5.1 SDF „istniejące formy 
ochrony na poziomie krajowym i 
regionalnym” wpisano w polach: 

Kod/ pokrycie [%]: 
PL01/ 1,12 

W tabeli „istniejące formy ochrony na poziomie 
krajowym i regionalnym” w rozdziale 5.1 SDF 

wpisać w polach:  
Kod/ pokrycie [%]: 

PL01/ 0 

Obszar Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami 
PLH120088 jedynie przylega od zachodu i południa do granic 

Pienińskiego Parku Narodowego (od km 152+000 do km 
154+700 Dunajca), nie pokrywając się z obszarem parku 
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W tabeli „istniejące formy ochrony na poziomie 
krajowym i regionalnym” w rozdziale 5.1 SDF 

dopisać w polach:  
Kod/ Pokrycie [%]: 

a) PL02/ 0  

Do obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami 
PLH120088 przylega od wschodu rezerwat przyrody „Kłodne 

nad Dunajcem” w km od km 145+550 do km 146+750 Dunajca 

23 

Rozdział 5.1 SDF „istniejące formy 
ochrony na poziomie krajowym i 
regionalnym”. Wpisano w polach: 

Kod/ pokrycie [%]: 
PL03/ 2,24 

W tabeli „istniejące formy ochrony na poziomie 
krajowym i regionalnym” w rozdziale 5.1 SDF 

wpisać w polach:  
Kod/ Pokrycie [%]: 

a) PL03/ 2 

Obszar Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami 
PLH120088 pokrywa się z Popradzkim Parkiem 

Krajobrazowym na powierzchni 18,27 ha, co stanowi 2,42% 
powierzchni obszaru. Wg instrukcji v 2012.1 procent pokrycia 

obszaru wpisuje się z dokładnością do jedności 

24 

Rozdział 5.1 SDF „istniejące formy 
ochrony na poziomie krajowym i 
regionalnym”. Wpisano w polach: 

Kod/ pokrycie [%]: 
PL04/ 91,67 

W tabeli „istniejące formy ochrony na poziomie 
krajowym i regionalnym” w rozdziale 5.1 SDF 

wpisać w polach:  
Kod/ Pokrycie [%]: 

a) PL04/ 97 

Obszar Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami 
PLH120088 pokrywa się z Południowomałopolskim Obszarem 

Chronionego Krajobrazu na około 97% powierzchni. Wg 
instrukcji v 2012.1 procent pokrycia obszaru wpisuje się z 

dokładnością do jedności 

25 

Rozdział 5.2. SDF „Powiązania 
opisanego obszaru z innymi formami 
ochrony na poziomie krajowym lub 
regionalnym”. Wpisano w polach: 

Kod rodzaju/ nazwa obszaru/ rodzaj/ 
pokrycie (%): 

PL01/ Pieniński Park Narodowy/ „*”/ 
1,12; 

PL03/ Popradzki Park Krajobrazowy/ 
„*”/ 2,24 

PL04/ Województwa Nowosądeckiego/ 
„*”/ 91,67 

W tabeli w rozdziale 5.2 SDF wpisać w polach:: 
Kod rodzaju/ nazwa obszaru/ rodzaj/ pokrycie (%): 

PL01/ Pieniński Park Narodowy/ „/”/ 0; 
PL02/ Kłodne nad Dunajcem/ „/”/ 0; 

PL03/ Popradzki Park Krajobrazowy/ „*”/ 2 
PL04/ Południowomałopolski Obszar Chronionego 

Krajobrazu / „*”/ 97. 

Uzasadnienie w poz. 21-25 tabeli 
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26 

Rozdział 5.2. SDF „Powiązania 
opisanego obszaru z innymi formami 

ochrony na poziomie 
międzynarodowym”. Wpisano w polach: 
Rodzaj/ nazwa obszaru/ rodzaj/ pokrycie 

(%): 
barcelona/ Województwa 

Nowosądeckiego/ „*”/ 91,67 

Wykreślić zapis 
Błędny wpis. Konwencja barcelońska dotyczy obszarów 

szczególnie chronionych i różnorodności biologicznej w rejonie 
śródziemnomorskim. 

27 
Rozdział 6.2. SDF „plan(-y) 

zarządzania” zapisano: Aktualny plan 
zarządzania istnieje: Nie 

W rozdziale 6.2. SDF „plan(-y) zarządzania”: 
wpisać: „Aktualny plan zarządzania istnieje: Nie, 

ale jest w przygotowaniu” 
Wymagania instrukcji (2012.1), str. 45 
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10.2. Propozycja korekty granic obszaru 
 

Autorzy dokumentacji proponują wprowadzenie zmian granic obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088, 
uwzględniających konieczność zachowania procesów związanych z dynamiką koryta Dunajca i jego dopływów Słomki, Kamienicy i Ochotnicy 
w zasiegu wody stuletniej oraz konieczność zachowania ciągłości rzek jako siedlisk brzanki Barbus carpathicus i głowacza białopłetwego Cottus 
microstomus. 

 
1 2 3 

L.p. Proponowany przebieg granicy na tle istniejących granic obszaru Uzasadnienie do zmiany 

1 

Objęcie granicami obszaru Natura 2000 odcinka rzeki Dunajec (poniżej ujścia 
Popradu) od km 99+500 (droga krajowa nr 75) do km 101+450 (ujście 
lewobrzeżnego dopływu — potoku Smolnik) wraz ze strefą zasięgu wody stuletniej. 
Poprowadzenie granic obszaru Natura 2000 po granicach działek ewidencyjnych. 

Zachowanie ciągłości rzeki Dunajec w zasięgu występowania brzanki 
Barbus carpathicus i głowacza białopłetwego Cottus microstomus. 
Wyznaczenie korytarza swobodnej migracji rzeki Dunajec. Objęcie 

granicami obszaru Natura 2000 strefy kręgu dynamicznego łęgów (strefy 
współwystępowania siedlisk przyrodniczych 3220, 3230, 3240 i 91E0 i 

innych typów roślinności łęgowej) 

2 

Rozszerzenie granic ostoi do zasięgu wody stuletniej rzeki Dunajec (poniżej ujścia 
Popradu) na odcinku od km 101+450 (ujście lewobrzeżnego dopływu — potoku 
Smolnik) do km 108+350 (most Legionów w Nowym Sączu w ciągu drogi krajowej 
nr 28). Poprowadzenie granic obszaru Natura 2000 zasadniczo po granicach działek 
ewidencyjnych. 

Wyznaczenie korytarza swobodnej migracji rzeki Dunajec. Objęcie 
granicami obszaru Natura 2000 strefy kręgu dynamicznego łęgów (strefy 

rzeczywistego i potencjalnego współwystępowania siedlisk 
przyrodniczych 3220, 3230, 3240 i 91E0 i innych typów roślinności 

łęgowej).  

3 

Objęcie granicami obszaru Natura 2000 odcinka rzeki Dunajec (poniżej ujścia 
Popradu) od km 108+350 (most Legionów w Nowym Sączu w ciągu drogi krajowej 
nr 28) do km 110+500 (ujście prawobrzeżnego dopływu Dąbrówka Polska) wraz ze 
strefą zasięgu wody stuletniej. Poprowadzenie granic obszaru Natura 2000 po 
granicach działek ewidencyjnych. 

Zachowanie ciągłości rzeki Dunajec w zasięgu występowania brzanki 
Barbus carpathicus i głowacza białopłetwego Cottus microstomus. 
Wyznaczenie korytarza swobodnej migracji rzeki Dunajec. Objęcie 

granicami obszaru Natura 2000 strefy kręgu dynamicznego łęgów (strefy 
współwystępowania siedlisk przyrodniczych 3220, 3230, 3240 i 91E0 i 

innych typów roślinności łęgowej) 

4 

Rozszerzenie granic ostoi do zasięgu wody stuletniej rzeki Dunajec od km 110+500 
(poniżej ujścia Popradu; ujście prawobrzeżnego dopływu Dąbrówka Polska) do km 
131+700 (powyżej ujścia Popradu; ujście lewobrzeżnego dopływu — potoku Czarna 
Woda). 
Poprowadzenie granic obszaru Natura 2000 zasadniczo po granicach działek 
ewidencyjnych. 

Wyznaczenie korytarza swobodnej migracji rzeki Dunajec. Objęcie 
granicami obszaru Natura 2000 strefy kręgu dynamicznego łęgów (strefy 

rzeczywistego i potencjalnego współwystępowania siedlisk 
przyrodniczych 3220, 3230, 3240 i 91E0 i innych typów roślinności 

łęgowej). W chwili obecnej siedliska łęgowe w szczególności płaty lasów 
łęgowych (91E0) są objęte granicami obszatu tylko fragmentarycznie (tzn. 

regułą jest, że obowiązujące granice obszaru przecinają jednolite płaty 
łęgów) 
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5 
Rozszerzenie granic ostoi do zasięgu wody stuletniej rzeki Słomki od km 0+000 do 
km 13+600. Poprowadzenie granic obszaru Natura 2000 zasadniczo po granicach 
działek ewidencyjnych. 

Wyznaczenie korytarza swobodnej migracji rzeki Słomki. Objęcie 
granicami obszaru Natura 2000 strefy kręgu dynamicznego łęgów (strefy 

rzeczywistego i potencjalnego współwystępowania siedlisk 
przyrodniczych 3220, 3230, 3240 i 91E0 i innych typów roślinności 

łęgowej). W chwili obecnej siedliska łęgowe w szczególności płaty lasów 
łęgowych (91E0) są objęte granicami obszatu tylko fragmentarycznie (tzn. 

regułą jest, że obowiązujące granice obszaru przecinają jednolite płaty 
łęgów) 

6 

Objęcie granicami obszaru Natura 2000 odcinka rzeki Dunajec (powyżej ujścia 
Popradu) od km 131+700 (ujście lewobrzeżnego dopływu — potoku Czarna Woda) 
do km 134+900 (ujście lewobrzeżnego dopływu — rzeki Kamienica) wraz ze strefą 
zasięgu wody stuletniej. Poprowadzenie granic obszaru Natura 2000 po granicach 

działek ewidencyjnych. 

Zachowanie ciągłości rzeki Dunajec w zasięgu występowania brzanki 
Barbus carpathicus i głowacza białopłetwego Cottus microstomus. 
Wyznaczenie korytarza swobodnej migracji rzeki Dunajec. Objęcie 

granicami obszaru Natura 2000 strefy kręgu dynamicznego łęgów (strefy 
współwystępowania siedlisk przyrodniczych 3220, 3230, 3240 i 91E0 

i innych typów roślinności łęgowej) 

7 
Rozszerzenie granic ostoi do zasięgu wody stuletniej rzeki Kamienicy od km 0+000 
do km 12+400. Poprowadzenie granic obszaru Natura 2000 zasadniczo po granicach 

działek ewidencyjnych. 

Wyznaczenie korytarza swobodnej migracji rzeki Kamienicy. Objęcie 
granicami obszaru Natura 2000 strefy kręgu dynamicznego łęgów (strefy 

rzeczywistego i potencjalnego współwystępowania siedlisk 
przyrodniczych 3220, 3230, 3240 i 91E0 i innych typów roślinności 

łęgowej). W chwili obecnej siedliska łęgowe w szczególności płaty lasów 
łęgowych (91E0) są objęte granicami obszatu tylko fragmentarycznie (tzn. 

regułą jest, że obowiązujące granice obszaru przecinają jednolite płaty 
łęgów) 

8 
Rozszerzenie granic ostoi do zasięgu wody stuletniej rzeki Ochotnicy od km 0+000 
do km 11+350. Poprowadzenie granic obszaru Natura 2000 zasadniczo po granicach 

działek ewidencyjnych. 

Wyznaczenie korytarza swobodnej migracji rzeki Ochotnicy. Objęcie 
granicami obszaru Natura 2000 strefy kręgu dynamicznego łęgów (strefy 

rzeczywistego i potencjalnego współwystępowania siedlisk 
przyrodniczych 3220, 3230, 3240 i 91E0 i innych typów roślinności 

łęgowej). W chwili obecnej siedliska łęgowe w szczególności płaty lasów 
łęgowych (91E0) są objęte granicami obszatu tylko fragmentarycznie (tzn. 

regułą jest, że obowiązujące granice obszaru przecinają jednolite płaty 
łęgów) 
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9 

Objęcie granicami obszaru Natura 2000 odcinka rzeki Dunajec (powyżej ujścia 
Popradu) od km 149+000 do km 152+000 (odcinek w granicach gminy Krościenko 
n. Dunajcem) wraz ze strefą zasięgu wody stuletniej. Poprowadzenie granic obszaru 

Natura 2000 po granicach działek ewidencyjnych. 

Zachowanie ciągłości rzeki Dunajec w zasięgu występowania brzanki 
Barbus carpathicus i głowacza białopłetwego Cottus microstomus. 
Wyznaczenie korytarza swobodnej migracji rzeki Dunajec. Objęcie 

granicami obszaru Natura 2000 strefy kręgu dynamicznego łęgów (strefy 
współwystępowania siedlisk przyrodniczych 3220, 3230, 3240 i 91E0 

i innych typów roślinności łęgowej) 

10 
Rozszerzenie granic ostoi do zasięgu wody stuletniej rzeki Dunajec (powyżej ujścia 

Popradu) od km 152+000 do km 154+700 (wyspa Cypel). Poprowadzenie granic 
obszaru Natura 2000 zasadniczo po granicach działek ewidencyjnych. 

Wyznaczenie korytarza swobodnej migracji rzeki Dunajec. Objęcie 
granicami obszaru Natura 2000 strefy kręgu dynamicznego łęgów (strefy 

rzeczywistego i potencjalnego współwystępowania siedlisk 
przyrodniczych 3220, 3230, 3240 i 91E0 i innych typów roślinności 

łęgowej). W chwili obecnej siedliska łęgowe w szczególności płaty lasów 
łęgowych (91E0) są objęte granicami obszatu tylko fragmentarycznie (tzn. 

regułą jest, że obowiązujące granice obszaru przecinają jednolite płaty 
łęgów) 

11 
Drobne korekty granic obszarów Natura 2000 przylegających do obszaru Natura 

2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 (tj. obszarów Ostoja Popradzka  
PLH120019 i Tylmanowa PLH120095) 

Kwestie formalne. Skorygowanie granic obszarów Natura 2000 
przylegających do przedmiotowego obszaru, tak, aby nie dopuścić do 
obejmowania tego samego terenu granicami dwóch obszarów Natura 

2000. 
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11. Zestawienie uwag i wniosków96 
 

1 2 3 4 

L.p. Uwagi i wnioski Podmiot 
zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź 

Moduł C 

1. Treść wniosku: 
„W związku z bezpośrednim sąsiedztwem obszarów Natura 2000 z osiedlami 
mieszkaniowymi, zabudowaniami gospodarczymi, infrastrukturą drogową, sieciami 
kanalizacji sanitarnej, światłowodami i innymi urządzeniami technicznymi zwracamy się z 
wnioskiem o ujęcie w planie możliwości wykonywania w tych miejscach trwałych 
zabezpieczeń. Poniżej podajemy miejsca, gdzie konieczne jest wykonanie zabezpieczeń 
brzegowych. 
1.1 rejon os. Posadowskie w Ochotnicy Górnej - lewy brzeg (zabezpieczenie boiska 
szkolnego), 
1.2 rejon os. Rusnaki - Kwaleńce w Ochotnicy Dolnej - prawy i lewy brzeg (zabezpieczenie 
drogi powiatowej i os. Rusnaki), 
1.3 rejon os. Dłubacze w Ochotnicy Dolnej - prawy brzeg (zabezpieczenie WOK-u, Remizy 
OSP, gminnego stadionu sportowego, os. Dłubacze, Urzędu Gminy, GOPS), 
1.4 rejon os. Barbarówka w Ochotnicy Dolnej - prawy brzeg (zabezpieczenie os. 
Barbarówka), 
1.5 rejon os. Zachry w Ochotnicy Dolnej - lewy brzeg (zabezpieczenie os. Zachry, 
Sikorówka, Janczury), 
1.6 rejon os. Kamieniec w Ochotnicy Dolnej - lewy brzeg (zabezpieczenie os. Kamieniec), 
1.7 rejon os. Brysiówka w Ochotnicy Dolnej - lewy brzeg (zabezpieczenie os. Brysiówka). 
 
[Pismo Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 31-07-2014 skierowane do Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, znak: TZ.604.17.2014.KL] 

Urząd Gminy 
Ochotnica Dolna 
Os. Dłubacze 160 
34-452 Ochotnica 
Dolna 

Działanie ochronne nr 1 dla siedliska przyrodniczego 3220 
pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków, 
przewiduje możliwośc tworzenia i konserwację istniejących 
umocnień brzegów i dna celem ochrony istniejących budynków 
i infrastruktury (wykaz 6.1a) w zakresie który godzi interesy 
ochrony przyrody (zabezpieczenie przedmiotów ochrony w 
obszarze Natura 2000) i kwestie konieczności zabudowy 
mieszkaniowej i gospodarczej, infrastruktury drogowej, siecia 
kanalizacji sanitarnej, światłowodów i innych urządzeń 
technicznych 

2. 

Treść wniosku: 
„W związku z lokalizacją obiektów mostowych i progów w terenach zaliczanych do 
obszarów Natura 2000 zwracamy się z wnioskiem o ujęcie w planie możliwości 
wykonywania w sąsiedztwie tych obiektów trwałych zabezpieczeń (np. w formie gurtów 
porzecznych, murów oporowych, gabionów czy koszy siatkowo-kamiennych). Poniżej 
podajemy miejsca gdzie konieczne jest wykonanie zabezpieczeń brzegowych. 

Urząd Gminy 
Ochotnica Dolna 
Os. Dłubacze 160 
34-452 Ochotnica 
Dolna 

Działanie ochronne nr 1 dla siedliska przyrodniczego 3220 
pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków (p. 
rozdz. 6.1), przewiduje możliwośc tworzenia i konserwację 
istniejących umocnień brzegów i dna celem ochrony 
istniejących budynków i infrastruktury (wykaz 6.1a) w zakresie 
który godzi interesy ochrony przyrody (zabezpieczenie 

                                                
96 Pełna treść pism dotyczących uwag i wniosków do dokumentacji planu zadań ochronnych znajduje się w załączniku nr 7 
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2.1 most na pot. Ochotnica w rej. os. Majdówka w Ochotnicy Górnej (droga powiatowa), 
2.2 próg na pot. Ochotnica w rej. os. Rusnaki-Kwaleńce w Ochotnicy Dolnej (poszerzenie 
światła/prześwitu) 
2.3 most na pot. Ochotnica w rej. os. Gorcowe w Ochotnicy Dolnej (droga gminna), 
2.4 most na pot. Ochotnica w rej. os. Młynne w Ochotnicy Dolnej (droga gminna, 
kanalizacja sanitarna), 
2.5 most na pot. Ochotnica w rej. os. Kołodzieje w Ochotnicy Dolnej (droga gminna), 
2.6 most na pot. Ochotnica w rej. os. Zachry (Pod Słubicą) w Ochotnicy Dolnej (droga 
powiatowa, 
kanalizacja sanitarna, infrastruktura techniczna - lewy brzeg), 
2.7 most na pot. Ochotnica w rej. os. Janczurowski Potok w Ochotnicy Dolnej (droga 
gminna), 
2.8 most na pot. Ochotnica w rej. os. Brysiówka w Ochotnicy Dolnej (droga gminna), 
2.9 most na pot. Ochotnica w rej. os. Ligasy w Ochotnicy Dolnej (droga gminna, 
kanalizacja sanitarna), 
2.10 most na pot. Ochotnica w rej. os. Rzeka w Tylmanowe (droga wojewódzka, 
kanalizacja sanitarna).” 
 
[Pismo Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 31-07-2014 skierowane do Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, znak: TZ.604.17.2014.KL] 

przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000) i kwestie 
konieczności zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej, 
infrastruktury drogowej, siecia kanalizacji sanitarnej, 
światłowodów i innych urządzeń technicznych 

3. 

Treść wniosku: 
„Możliwość udrażniania koryta, likwidacji łach na pot. Ochotnica oraz potokach 
wpadających do Dunajca w okresach gwałtownych ulew, powodzi i bezpośrednio po nich 
mających. Prace te mają szczególne znaczenie w celu zabezpieczenia swobodnego 
przepływu wód, ograniczenia erozji, wyeliminowania zalewania osiedli mieszkaniowych i 
niszczenia infrastruktury technicznej. Udrożnienie potoków ma również na celu możliwość 
wędrówki ryb na tarliska zlokalizowane w górnej części cieków.” 
 
[Pismo Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 31-07-2014 skierowane do Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, znak: TZ.604.17.2014.KL] 

Urząd Gminy 
Ochotnica Dolna 
Os. Dłubacze 160 
34-452 Ochotnica 
Dolna 

Działanie ochronne nr 2 dla siedliska przyrodniczego 3220 
pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków (p. 
rozdz. 6.1), przewiduje możliwośc udrażniania koryta 
w zakresie który godzi interesy ochrony przyrody 
(zabezpieczenie przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000) 
i kwestie konieczności zabezpieczenia zabudowy 
mieszkaniowej i gospodarczej, infrastruktury drogowej, sieci 
kanalizacji sanitarnej, światłowodów i innych urządzeń 
technicznych 

4. 

Wniosek o likwidację łowiska specjalnego na rzece Dunajec (od ujścia pot. Krośnica do 
ujścia pot. Ochotnica) bądź wyłączenie tego odcinka z obszaru Natura 2000 w związku z 
niewłaściwą polityką zarybieniową oraz kaleczeniem ryb. 
 
[Pismo Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 31-07-2014 skierowane do Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, znak: TZ.604.17.2014.KL] 

Urząd Gminy 
Ochotnica Dolna 
Os. Dłubacze 160 
34-452 Ochotnica 
Dolna 

Wykonawca nie stwierdził symptomów niewłaściwie 
prowadzonej  polityki zarybieniowej oraz przypadków 
kaleczenia ryb pomiędzy ujściem Krośnicy a ujściem 
Ochotnicy (przeciwnie, na stanowisku Dunajec II w 
Tylmanowej położonym ma przedmiotowym odcinku,  
głowiacz białopłetwy Cottus microstomus — jeden z 
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L.p. Uwagi i wnioski Podmiot 
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przedmiotów ochrony, osiągnął bardzo dobre wyniki stanu 
populacji). Kwestie polityki zarybieniowej na tym odcinku nie 
były przez wykonawcę szczegółowo analizowane — stan 
ochrony przedmiotów ochrony —  brzanki i głowacza 
białopłetwego, nie wskazywał na konieczność prowadzenia 
takiej analizy. Wykonawca stoi na stanowisku że rzeka Dunajec 
od ujścia do Zbiornika Rożnowskiego aż do granic 
Pienińskiego Parku Narodowego powinna być pozbawiona 
odcinków wyłączonych z ochrony w formie obszaru Natura 
2000. Dlatego proponuje się skorygowanie granic w taki 
sposób, żeby wszystkie dotychczas wyłączone z obszaru Natura 
2000 odcinki koryta Dunajca zostały do przedmiotowego 
obszaru włączone (p. rozdz. 10.2) 

5. 

Treść wniosku: 
„Mając na uwadze historyczne i kulturowe wykorzystanie potoku Ochotnica jako siły 
nośnej dla zabytkowych młynówek, tartaków i elektrowni wodnych wnosimy o 
uwzględnienie w Planie zapisu dotyczącego możliwości reaktywowania tych obiektów.” 
 
[Pismo Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 31-07-2014 skierowane do Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, znak: TZ.604.17.2014.KL] 

Urząd Gminy 
Ochotnica Dolna 
Os. Dłubacze 160 
34-452 Ochotnica 
Dolna 

Działanie ochronne nr 4 dla brzanki Barbus carpathicus (5264, 
p. rozdz. 6.2), przewiduje możliwośc reaktywowania 
historycznych siłowni, a w szczególności związanych z nimi 
budowli w korycie rzecznym, jednak pod warunkiem 
konieczności uwzględnienia zachowania warunków migracji 
brzanki i innych gatunków ryb występujących w wodach 
Ochotnicy na etapie projektowania i realizacji prac 
budowlanych. 

6. 

Treść wniosku: 
„Mając na uwadze względy ekonomiczne oraz wytyczne do wykorzystywania tzw. czystej 
energii wnosimy o dopuszczenie możliwości spiętrzania potoku w celach uzyskania 
odnawialnej energii elektrycznej i tworzenia zbiorników retencyjnych.” 
 
[Pismo Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 31-07-2014 skierowane do Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, znak: TZ.604.17.2014.KL] 

Urząd Gminy 
Ochotnica Dolna 
Os. Dłubacze 160 
34-452 Ochotnica 
Dolna 

Kwestie budowy nowych piętrzeń  na ciekach objętych 
granicami obszaru Natura 2000 nie wchodzą w zakres zapisów 
niniejszej dokumentacji. Procedura uzyskania zgody na 
realizację tego typu obiektów podlega przepisom ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., 
poz. 1235 z późn. zm.) 

7. 

Wniosek o szczegółowe określenie granic obszaru Natura 2000 oraz o określenie struktury 
własności tychże terenów w rozbiciu na własność publiczną (Skarb Państwa, RZGW, 
Gmina) oraz prywatną. 
 
[Pismo Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 31-07-2014 skierowane do Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, znak: TZ.604.17.2014.KL] 

Urząd Gminy 
Ochotnica Dolna 
Os. Dłubacze 160 
34-452 Ochotnica 
Dolna 

W chwili obecnej granice obszaru Natura 2000 Środkowy 
Dunajec z dopływami PLH120088 są wyznaczone szczegółowo 
(opisuje je lista współrzędnych punktów załamania granicy w 
układzie PUWG1992, p. zał. nr 1). Autorska propozycja 
korekty granic obszaru oparta jest na zasiegu wody „stuletniej”, 
a więc obejmuje strefę, w obrebie której zasadniczo nie 
dopuszcza się w zapisach miejscowych planów 
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zagospodarowania przestrzennego gmin, na terenie których 
wyznaczono przedmiotowy obszar,  zabudowy kubaturowej, 
bez względnu na kwestie własnościowe. 

8 

Wniosek o rozważenie powiększenia obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami 
o tereny położone w rejonie delty potoku Smolnik i ujścia Dunajca do jeziora 
Rożnowskiego (należące administracyjnie do Gminy Chełmiec – Wieś Marcinkowice i 
Kurów), ze szczególnym uwzględnieniem delty Smolnika – tereny siedlisk wielu gatunków 
ptaków, zwierząt wodnych (wydry) oraz zwierzyny płowej. 
 
[Pismo pani Urszuli Dudy z dnia 10-10-2014 skierowane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu] 

Urszula Duda  
Marcinkowice 407 
33-393 
Marcinkowice 
(członek Ligii 
Ochrony Przyrody – 
pismo skierowane w 
porozumieniu z 
Zarządem Okręgu 
Ligi Ochrony 
Przyrody w Nowym 
Sączu) 

Autorska propozycja zmiany granic obszaru Natura 2000 
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 uwzględnia 
właczenie do przedmiotowego obszaru terenów położonych 
poniżej aktualnych granic, tj. odcinka od km 99+500 do km 
101+450 do zasięgu wody „stuletniej”, pomiędzy drogą 
krajową nr 75 a ujściem potoku Smolnik do Dunajca wraz z 
jego dolnym odcinkiem (p. rozdz. 10.2) 

9 

Wniosek o rozważenie włączenia do obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami  
trzech odcinków: koryta rzeki Dunajec w miejscowości Krościenko, Zabrzeż – Łącko 
i w mieście Nowy Sącz. Proponowana granica obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z 
dopływami w w/w odcinkach miałaby przebiegać korytem rzeki w granicach poziomu 
wody stuletniej, co pozwoliłoby zachować miejsce dla odtworzenia siedlisk brzegowych 
oraz dla migracji koryta rzeki. 
 
[Pismo Prezesa Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu  z dnia 24-09-2014 
skierowane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie] 

Okręg Polskiego 
Związku 
Wędkarskiego w 
Nowym Sączu, 
ul. Inwalidów 
Wojennych 14, 
33-300 Nowy Sącz 

Autorska propozycja zmiany granic obszaru Natura 2000 
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 uwzględnia 
włączenie do przedmiotowego obszaru wnioskowanych 
odcinków Dunajca wraz ze strefą wyznaczoną zasięgiem wody 
„stuletniej” (p. rozdz. 10.2) 

10 

Wniosek o wprowadzenie zapisów zakazujących lokalizacji nowych budowli piętrzących, a 
także podwyższania istniejących. Wnioskodawcy powołują się na wytyczne RZGW w 
Krakowie, które zawierają stwierdzenie, że budowa nowego piętrzenia lub podwyższanie 
istniejącego w zasadzie dyskwalifikują budowę MEW. 
 
[Pismo Prezesa Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu  z dnia 24-09-2014 
skierowane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie] 

Okręg Polskiego 
Związku 
Wędkarskiego w 
Nowym Sączu, 
ul. Inwalidów 
Wojennych 14, 
33-300 Nowy Sącz 

Autorzy dokumentacji nie wprowadzają wprost zapisów 
zakazujących lokalizacji nowych budowli piętrzących w 
korytach cieków. Procedura uzyskania zgody na realizację tego 
typu obiektów podlega przepisom ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 
1235 z późn. zm.) 

11 

Wniosek o wprowadzenie zapisów dotyczących likwidacji lub udrożnienia istniejących 
barier migracyjnych dla ichtiofauny. Dotyczy to w szczególności progu piętrzącego wodę 
dla Małej Elektrowni Wodnej w Zabrzeży oraz dolnego odcinka potoku Słomka, który 
posiada kilka progów regulacyjnych. 

Okręg Polskiego 
Związku 
Wędkarskiego w 
Nowym Sączu, 

Działania ochronne nr 1 i 2 dla brzanki Barbus carpathicus 
(5264, p. rozdz. 6.2.) mają w założeniu doprowadzić do 
uzyskania warunków niezbędnych dla migracji ryb dla dwóch 
piętrzeń (w m. Świniarsko na Dunajcu i w m. Zabrzeż na 
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[Pismo Prezesa Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu  z dnia 24-09-2014 
skierowane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie] 

ul. Inwalidów 
Wojennych 14, 
33-300 Nowy Sącz 

Kamienicy). Zabudowa poprzeczna koryta Dunajca w 
sąsiedztwie MEW w Zabrzeży (km ok. 138+680 Dunajca) nie 
stanowi w ocenie autorów bariery migracyjnej dla ryb, dlatego 
nie sformułowano w tym przypadku działań ochronnych o 
charakterze ochrony czynnej. Celem poprawy warunków 
migracji ryb w kierunku górnej wody w wodach Słomki (a 
także Ochotnicy), sformułowano działanie ochronne nr 3 dla 
brzanki. Zakłada ono zaniechanie niepotrzebnych remontów 
progów (w przypadkach uzasadnionych) oraz dostosowanie do 
uzyskania warunków migracji ryb na progach, w przypadku 
których, ze względu na ochronę infrastruktury i zabudowy 
mieszkaniowej nie można zaniechać prac polegających na 
likwidacji uszkodzeń i prac remontowych 

12 

Wniosek o wprowadzenie zapisu zakazującego pobór kruszywa z koryta rzecznego, 
powstrzymywanie się od ingerencji hydrotechnicznych oraz wprowadzenie działań 
mających na celu poprawę jakości wód poprzez eliminację nagminnego odprowadzania 
ścieków do wód potoków, a także monitoring oczyszczalni ścieków.  
 
[Pismo Prezesa Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu  z dnia 24-09-2014 
skierowane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie] 

Okręg Polskiego 
Związku 
Wędkarskiego w 
Nowym Sączu, 
ul. Inwalidów 
Wojennych 14, 
33-300 Nowy Sącz 

Działanie ochronne nr 2 dla siedliska przyrodniczego 3220 
pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków dotyczy 
zaniechania poboru kruszywa z koryta rzecznego. Dopuszcza 
się jednak wyjątki od tej zasady — możliwa będzie likwidacja 
odsypisk zwiekszających zagrożenie powodziowe (wzmaganie 
erozji bocznej brzegów rzeki) poprzez przemieszczenie 
materiału odsypiska spycharką w kierunku wklęsłego brzegu 
lub wybranie materiału z odsypiska i wsypanie go w całości do 
koryta w wyższym odcinku rzeki  w miejscu uzgodnionym z 
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie, 
gdzie nie będzie stanowił zagrożenia — przy ograniczeniu 
zasięgu ingerencji  wyłącznie do niezbędnego minimum dla 
usunięcia powstałego zagrożenia erozją boczną. Prace tego typu 
będzie można wykonywać poza okresem od 1 marca do 31 
lipca, z wyjątkiem sytuacji nagłych, związanych 
z bezpieczeństwem ludzi i mienia.  
Działanie ochronne nr 1 dla siedliska przyrodniczego 3220 
pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków dotyczy 
zaniechania niepotrzebnej ingerencji zabudową 
hydrotechniczną. Określa ono ponadto maksymalny zakres 
takiej ingerencji w sytuacji konieczności zabezpieczenia 
infrastruktury i zabudowy. 
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1 2 3 4 

L.p. Uwagi i wnioski Podmiot 
zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź 

Analiza  danych WIOŚ w Krakowie (p. rozdz. 2.2) dotyczących 
stanu i potencjału ekologicznego i chemicznego rzek objętych 
granicami obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z 
dopływami PLH120088 wskazuje, że stan wód jest w 
przedmiotowym obszarze dobry lub bardzo dobry (dotyczy to w 
szczególności klasy elementów biologicznych wód).  
Wykonawca nie widzi w związku z tym potrzeby 
podejmowania specjalnych działań w zakresie poprawy jakości 
wód (tym bardziej, że działania zmierzające do poprawy jakości 
wód, gdyby były zadasadne i gdyby miały przynieść jakiś 
sensowny efekt musiałyby dotyczyć całej zlewni, a więc 
sięgałyby daleko poza granice obszaru, a wiec i daloko poza 
zakres niniejszego opracowania) 

13 

Wniosek o wprowadzenie zadań realizowanych przez PGL LP Nadleśnictwo Stary Sącz na 
terenach objętych granicami obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami do 
planu zadań ochronnych 
 
[Pismo Nadleśniczego Nadleśnictwa Stary Sącz w Starym Sączu z dnia 26-06-2014 
skierowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie; ZG-732-1/14] 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Leśne Lasy 
Państwowe  
Nadleśnictwo Stary 
Sącz 
ul. Magazynowa 5 
33-340 Stary Sącz 

Działanie ochronne nr 1 dla siedliska przyrodniczego łęgi 
wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-
fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe; 91E0; p. rozdz. 6.1)) sformułowano wyłącznie dla 
płatów siedliska przyrodniczego będących w posiadaniu PGL 
LP nadleśnictwo Stary Sącz, uwzgledniajac wskazania 
gospodarcze dla odpowiednich wydzieleni (a właściwie brak 
wskazań  — plan urządzenia lasu nie formułuje wskazań 
gospodarczych dla tych wydzieleń) 

14 

Wniosek o wprowadzenie korekty przebiegu granicy obszaru Natura 2000 Środkowy 
Dunajec z dopływami, tak, aby granica była poprowadzona  po granicy własności działek 
ewidencyjnych i uzgodnienie skorygowanej granicy z PGL LP Nadleśnictwo Stary Sącz 
 
[Pismo Nadleśniczego Nadleśnictwa Stary Sącz w Starym Sączu z dnia 26-06-2014 
skierowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie; ZG-732-1/14] 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Leśne Lasy 
Państwowe  
Nadleśnictwo Stary 
Sącz 
ul. Magazynowa 5, 
33-340 Stary Sącz 

Autorska propozycja korekty granic obszaru Natura 2000 
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 (p. rozdz. 10.2) 
została opracowania w oparciu o granice działek 
ewidencyjnych. 



 
 

DOKUMENTACJA PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  
ŚRODKOWY DUNAJEC Z DOPŁYWAMI 

 

 
423 

 

12. Literatura 
 
Amirowicz A. 2001. Zagrożone gatunki ryb i minogów w ichtiofaunie województwa małopolskiego i śląskiego. Rocz. Nauk. PZW., 14 (Supl.): 
149-296. 
Amirowicz A. 2012a. 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. 
Amirowicz A. 2012b. 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. 
Augustyn L., Epler P. 2006a. Ichtiofauna Dunajca w Pieninach. Część I. Wpływ nowopowstałych zbiorników wodnych. W: Augustyn L.(red.) 
2006. Ichtiofauna dorzecza Dunajca na początki XXI wieku. Ichtyofauna of the Dunajec river basin in the beginning of the XXIst century. 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Zakład Fizyki i Przyrody, Nowy Sącz, s. 35-40. 

Augustyn L., Epler P. 2006b. Ichtiofauna Dunajca w Pieninach. Część I. Zmiany strutkturalne w okresie ostatnich 40 lat. W: Augustyn L.(red.) 
2006. Ichtiofauna dorzecza Dunajca na początki XXI wieku. Ichtyofauna of the Dunajec river basin in the beginning of the XXIst century. 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Zakład Fizyki i Przyrody, Nowy Sącz, s. 41-44. 
Augustyn L., Epler P. 2006c. Ichtiofauna Dunajca w Przełomie przez Beskidy. Część I. Ichtiofauna Dunajca. W: Augustyn L.(red.) 2006. 
Ichtiofauna dorzecza Dunajca na początki XXI wieku. Ichtyofauna of the Dunajec river basin in the beginning of the XXIst century. Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Zakład Fizyki i Przyrody, Nowy Sącz, s. 45-48. 

Augustyn L., Epler P. 2006d. Ichtiofauna Dunajca w Przełomie przez Beskidy. Część II. Ichtiofauna dopływów. W: Augustyn L.(red.) 2006. 
Ichtiofauna dorzecza Dunajca na początki XXI wieku. Ichtyofauna of the Dunajec river basin in the beginning of the XXIst century. Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Zakład Fizyki i Przyrody, Nowy Sącz, s. 49-54. 
Augustyn L., Epler P. 2006e. Ichtiofauna Kotliny Sądeckiej. Część I. Ichtiofauna Dunajca. W: Augustyn L.(red.) 2006. Ichtiofauna dorzecza 
Dunajca na początki XXI wieku. Ichtyofauna of the Dunajec river basin in the beginning of the XXIst century. Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Nowym Sączu, Zakład Fizyki i Przyrody, Nowy Sącz, s. 55-60. 

Augustyn L., Epler P. 2006f: Ichtiofauna Kotliny Sądeckiej. Część II. Ichtiofauna dopływów Dunajca. W: Augustyn L.(red.) 2006. Ichtiofauna 
dorzecza Dunajca na początki XXI wieku. Ichtyofauna of the Dunajec river basin in the beginning of the XXIst century. Państwowa Wyższa Szkoła 



 
 

DOKUMENTACJA PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  
ŚRODKOWY DUNAJEC Z DOPŁYWAMI 

 

 
424 

 

Zawodowa w Nowym Sączu, Zakład Fizyki i Przyrody, Nowy Sącz, s. 61-66. 

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. 

Błachuta J., Rosa J., Wisniewolski W., Zgrabczyński Z. (red.) 2010. Ocena potrzeb i priorytetów udrażniania ciągłości morfologicznej rzek w 
kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce. KZGW. Warszawa, ss. 56. 

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. 

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. 
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. 

Brylińska M. red. 2000. Ryby słodkowodne Polski. PWN 2000, ss. 520. 
Corine Land Cover 2006 — krajowa baza danych pokrycia terenu  

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. 

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. 

GDOŚ. 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. 

Głowaciński Z., Profus P., Połczyńska-Konior G. 2014: Atlas płazów i gadów Polski. Status – rozmieszczenie – ochrona. IOP PAN. 
Gutry-Korycka M., Werner-Więckowska H. (red.) 1996: Przewodnik do hydrograficznych badań terenowych. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa. 
ss. 275 



 
 

DOKUMENTACJA PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  
ŚRODKOWY DUNAJEC Z DOPŁYWAMI 

 

 
425 

 

Instrukcja wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000. Wersja 2012.1., GDOŚ. 

Interpretation Manual of European Union Habitats - EUR28. 2013. European Commision DG Environment. Nature and biodiversity. 146 ss. 
Januszewski S. 2011: Siłownie wodne między Białką, Dunajcem i Kamienicą. Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Biuro Studiów i 
Dokumentacji Zabytków Techniki. Wrocław. ss. 209 

Jelonek M. 2009: Korekta parametrów urządzenia służącego migracji ryb dla projektu „Budowa małej Elektrowni Wodnej Świniarsko na rzece 
Dunajec w km 110+774” (mszp.) 

Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. Warszawa, PWN, ss. 468. 
Kotlík P., Tsigenopoulos C. S., Ráb P., 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. 
Kottelat M., Freyhof J. 2007. Handbook of European Freshwater Fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland, Freyhof, Berlin, Germany, ss. 646. 

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. 

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. 

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. s. 136-497. 
Molenda T. 2014: Charakterystyka hydrograficzno-techniczna antropogenicznych barier migracyjnych w obszarze Natura 2000 Środkowy Dunajec 
z dopływami PLH120088 
Natura 2000 Standardowy Formularz Danych PLC120002 Pieniny. v. 2014-03. GDOŚ 

Natura 2000 Standardowy Formularz Danych PLH120088 Środkowy Dunajec z dopływami. v. 2014-03. GDOŚ 
Nejfeld P. 2014: Rozmieszczenie i stan zachowania siedlisk przyrodniczych z zał. I Dyrektywy Siedliskowej w granicach obszaru Natura 2000 
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 
Ocena potrzeb i priorytetów udrażniania ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce. 



 
 

DOKUMENTACJA PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  
ŚRODKOWY DUNAJEC Z DOPŁYWAMI 

 

 
426 

 

KZGW. Warszawa. ss. 56 

Okarma H. 2014: Bóbr europejski (euroazjatycki) Castor fiber Linnaeus, 1758. W: Okarma H., Bogdanowicz W., Rychlik L., Zalewski A. Atlas 
ssaków Polski. IOP PAN 
Okarma H., Bogdanowicz W., Rychlik L., Zalewski A. 2014: Atlas ssaków Polski. IOP PAN 

Pancer-Koteja E., Kaźmierczakowa R. 2004. Mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego, 1998-2001. Skala 1:10 000. W: 
Kaźmierczakowa R. (red.). Charakterystyka i mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego. Characteristics and map of plant 
communities of the Pieniny National Park. Studia Naturae 49 
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. GIOŚ, Warszawa, s. 236–254. 
Perzanowska J. 2009a. Siedlisko przyrodnicze 3230 Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część 
- z przewagą wrześni). Stanowisko: Kamienica. Państwowy Monitoring Środowiska. Raport dla siedliska przyrodniczego na stanowisku. Dane 
udostępnione przez GIOŚ. 

Perzanowska J. 2009b. Siedlisko przyrodnicze 3230 Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część 
- z przewagą wrześni). Stanowisko: Ochotnica. Państwowy Monitoring Środowiska. Raport dla siedliska przyrodniczego na stanowisku. Dane 
udostępnione przez GIOŚ. 
Perzanowska J. 2009c. Siedlisko przyrodnicze 3230 Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część 
- z przewagą wrześni). Stanowisko: Zabrzeż. Państwowy Monitoring Środowiska. Raport dla siedliska przyrodniczego na stanowisku. Dane 
udostępnione przez GIOŚ. 

Perzanowska J. 2012a. 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. 

Perzanowska J. 2012b. Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków. W: Mróz W. (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. 
Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa, s. 170-180. 

Perzanowska J. 2012c. 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. GIOŚ, Warszawa, s. 193-203. 

Perzanowska J. 2012d. Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni). W: 
Mróz W. (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część II. Warszawa, s. 181-192. 



 
 

DOKUMENTACJA PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  
ŚRODKOWY DUNAJEC Z DOPŁYWAMI 

 

 
427 

 

Perzanowska J., Mróz W. 2004a. 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. 
Perzanowska J., Mróz W. 2004b. Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici–Myricarietum – część z przewagą 
wrześni). W: Herbich J. (red.). Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. 
Ministerstwo Środowiska, Warszawa, T. 2., s. 86-90. 
Perzanowska J., Mróz W. 2004c. 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. 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. M.P. 2011.49.549 
Raport o stanie środowiska w województwie Małopolskim w 2012 roku. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. 2013. ss. 106 

Rastrowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski 1:50 000. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex I habitat types (Annex D) 
Romanowski J. 2014: Wydra Lutra lutra (Linnaeus, 1758). W: Okarma H., Bogdanowicz W., Rychlik L., Zalewski A. Atlas ssaków Polski. IOP 
PAN 
Studium określające granice bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni górnego Dunajca do ujścia Popradu. 
2004. Hydroprojekt. Kraków 
Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni dolnego Dunajca od ujścia 
Popradu. 2004. Neckart GIS Sp. z o. o., Integrated Engineering Sp. z o. o., Biominfo Sp. z o. o. Warszawa-Kraków 
Tatoj K., Nowak M. 2014: Inwentaryzacja ichtiofaunistyczna obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088  

Węgrzyn M. 2010a. Siedlisko przyrodnicze 3240 Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum 
część - z przewagą wierzby). Stanowisko: Ochotnica. Państwowy Monitoring Środowiska. Raport dla siedliska przyrodniczego na stanowisku. 
Dane udostępnione przez GIOŚ. 
Węgrzyn M. 2010b. Siedlisko przyrodnicze 3240 Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum 
część - z przewagą wierzby). Stanowisko: Kamienica Gorczańska. Państwowy Monitoring Środowiska. Raport dla siedliska przyrodniczego na 



 
 

DOKUMENTACJA PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  
ŚRODKOWY DUNAJEC Z DOPŁYWAMI 

 

 
428 

 

stanowisku. Dane udostępnione przez GIOŚ. 

Węgrzyn M. 2010c. Siedlisko przyrodnicze 3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków. Stanowisko: Kamienica Gorczańska. 
Państwowy Monitoring Środowiska. Raport dla siedliska przyrodniczego na stanowisku. Dane udostępnione przez GIOŚ. 
Węgrzyn M. 2010d. Siedlisko przyrodnicze 3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków. Stanowisko: Ochotnica. Państwowy 
Monitoring Środowiska. Raport dla siedliska przyrodniczego na stanowisku. Dane udostępnione przez GIOŚ. 
Wiejaczka Ł. 2011. Wpływ zbiornika wodnego Klimkówka na abiotyczne elementy środowiska przyrodniczego w dolinie Ropy. Prace 
Geograficzne 229. IGiPZ. PAN, Warszawa, ss. 144. 
Witkowski A. 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. 

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. 
 
  



 
 

DOKUMENTACJA PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  
ŚRODKOWY DUNAJEC Z DOPŁYWAMI 

 

 
429 

 

13. Kody GUID wyróżnionych stanowisk zwierząt oraz płatów siedlisk przyrodniczych 
 

1 2 3 4 
Lp Nr płatu/ stanowiska kod GUID kod GUID2 
1 3220_W1 {2EEC1E4A-E8A7-43F9-A540-94FB69563C20} {9AE7937A-B9A6-4B33-9198-B187330211BC} 
2 3220_W2 {CC08004B-531F-4313-88E5-261F0C363463} {E23FE69A-663A-4CF5-A2B9-796A9A8B5C9B} 
3 3220_W3 {BEB84C2A-F2BE-4274-A0C9-CB9D9689F621} {6BF59B78-36E8-4C49-9AB1-25B2F4A773AF} 
4 3220_W4 {A9CBB15C-C507-4AE2-8E3D-9CFDA56FEABC} {7726A289-195E-4F26-859B-F507C4400367} 
5 3220_W5 {2522165D-840A-4749-96BC-40EA104A4422} {53D3A715-5AC2-4202-A4E4-5427EB556482} 
6 3220_W6 {2739ADD5-4892-4758-AE5D-7A73EF403B3C} {FEDADC24-C041-42ED-9DF2-55ACE88BA3D4} 
7 3220_W7 {67AE0F8E-D6B5-4375-8A2C-B21AED342240} {3D09C15A-2E34-4066-905C-7546F08B673C} 
8 3220_W8 {17E5FB05-EE0A-496D-BFEE-94008E2E3BCB} {EE5C2A31-B13B-4D1B-BFF9-8E92AB93F1DB} 
9 3220_W9 {17B8C71F-AB28-4C69-9CBB-8E1E04DFA56C} {BA656107-EB0F-4FE1-99D7-B425EF550C17} 

10 3220_W10 {EEDD3ACE-4D1D-481C-8BCB-B89F256323EF} {C2773392-A49A-424F-9508-128588A193B4} 
11 3220_W11 {3A339699-2592-4D6E-9F82-F26F03AAB561} {63959453-4564-4871-B212-4B5A7CDCB2DF} 
12 3220_W12 {F742A4A5-7354-4AFF-A16E-3E1264EF3681} {5C94ABE9-028D-4D87-95D8-50F244F7D5D7} 
13 3220_W13 {8DD16F2E-74C5-4C25-B4AB-86AF2B8A54C6} {C4C5618C-0C52-4526-BCCC-AFEA8A954224} 
14 3220_W14 {8CF550E6-D517-4329-8099-60881922F19A} {84D5D567-D43B-4232-A15F-9F830CAA568A} 
15 3220_W15 {E7D86788-0F87-4C09-925C-E00E64AC0C7D} {A81D3782-39A1-4399-81B8-FBD481760A5F} 
16 3220_W16 {F14248F5-6846-44CE-9448-D78832A2D171} {94616EC4-97FC-4A42-AF07-5B8C2B26A422} 
17 3220_W17 {1C154C3C-C38D-424B-A994-BA315A386EED} {1A9BB373-D9C6-4617-9CED-14E04DD82F5B} 
18 3220_W18 {D30D3EF2-D300-46EC-9D84-AEC21AE5A0BA} {A1C305B0-0732-423D-AA27-6B724F3E5100} 
19 3220_W19 {377C4B60-F3E9-4E23-9BB4-62DC63F59410} {520E3B6F-EE73-4AEF-BF5B-2DDB8B8DB691} 
20 3220_W20 {31BBD4FF-3D6B-409B-A177-787F0BF09768} {09674070-A65F-4A7A-AA06-CC563694693A} 
21 3220_W21 {4406B1A7-1399-48FB-9FE1-1F35D7C8784C} {18BF067B-ADD1-45F8-B9A4-8F47771A99BC} 
22 3220_W22 {56B48848-8217-46E2-B9CE-49B916275EB7} {41E0E509-DFD4-4D59-B49E-D72640C757B6} 
23 3220_W23 {01984B9E-41EB-45D4-A9D0-ACB3D5662276} {3B3634E1-FC9E-48F0-9146-264898E1CC2F} 
24 3220_W24 {839C5F67-2F7C-49F4-8385-ECEFF1416744} {71EFEBA2-361F-4034-A5CA-3EEE8AE4962C} 
25 3220_W25 {BEB6F2DB-1739-40CB-AE45-891893FA90F7} {F991BA7D-5400-4A11-B9E2-E01912394C4D} 
26 3220_W26 {55C23C70-B719-4672-8D19-AE7244BC3FB1} {5628421E-7B67-4202-8842-1685AE6329C0} 
27 3220_W27 {C586282C-CF44-4D06-99AB-589EDA036894} {25DB4177-A119-47F2-9501-CEA371C5418F} 
28 3220_W28 {C4FF9C3B-8F1E-4241-9488-5A8789BBB35E} {61B1D02B-858F-45B2-AC03-E96F545F0158} 
29 3220_W29 {7CD1F70D-C8EC-4FDF-BF54-4A2851828949} {E25B17CA-81F3-4597-BBBB-44111BAE57DE} 
30 3220_W30 {4E706B14-77C0-400B-AC52-C685A8AA3DB6} {70FD483D-AF56-4563-B6A6-DC1A3B994136} 
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1 2 3 4 
31 3220_W31 {4341FBE5-51D1-48BD-95BF-DF9B75A62872} {97BF2A2D-5EAE-4F9D-A18D-2395F014A38B} 
32 3220_W32 {403F3F72-88EF-41D7-B7DC-D3B360B6210A} {19F2F310-24F4-44CE-B219-E572FF02412A} 
33 3220_W33 {D817C3DF-6A3F-4749-A760-5A71E31B43B0} {EBBC697D-0D0A-49E6-9C8C-614ECA4C5AA0} 
34 3220_W34 {A2D2CE4A-90B3-4D0B-8D35-DBA783851044} {885927B1-BB0D-44CB-8975-8E2E6F31D1DC} 
35 3220_W35 {D153AD7D-3D38-4F82-B037-85114CC4056A} {44BEA2DC-4E6C-4767-A9A9-1778025BFF2F} 
36 3220_W36 {7F910957-699F-4E67-9F37-E83052101A0E} {ABCDC474-2EEE-46D1-B3CC-91CC48E1A5BE} 
37 3220_W37 {37C4E8FE-501F-44A9-928C-E3E9FE2F9214} {EA01F91E-FF07-4F48-A3AC-B3B1D08F73B1} 
38 3220_W38 {ABB74541-7A1A-4C48-87A8-5D69C427336E} {8EDAD6A0-6430-4B1D-92BE-48747660E5A0} 
39 3220_W39 {A3C8E5EB-67D8-4CE2-8776-40760E2D5C47} {667C37D1-5C14-4512-AC8B-5F15A90A5116} 
40 3220_W40 {25E630A0-ADCE-44AB-AD80-74ABC90C622F} {941197E5-BA41-4AAC-B447-41312D147539} 
41 3220_W41 {AAE80908-5DC6-4AFF-A530-B190BDB5BEB0} {E46CACE0-BA32-4D0B-8674-0100DB5D3616} 
42 3220_W42 {F37D2B5C-037F-4886-81B9-B01DE8581C69} {70BE35F6-51B9-40F0-AEA8-4E0A54447D3F} 
43 3220_W43 {6B0A30D3-5FFB-41FB-827C-3F8B3FEE26A3} {5C3794EC-0EF0-4550-B381-84E6778CEE5E} 
44 3220_W44 {BF69F396-EFAF-4277-88BB-1AC5E879A491} {94BC7AA9-CB12-46EC-AEC1-730D88B32D42} 
45 3220_W45 {87C4CFA4-CD5C-47B9-B890-0D0F70BA7F4F} {B325E44D-E4FC-43C3-BB2D-0B28FFE375FC} 
46 3220_W46 {DCDA78E0-88B9-4357-88A1-2FAE5DE515A4} {42034457-33AF-49AE-B688-F09927BD4A69} 
47 3220_W47 {09C894DE-CDA7-46D7-81A5-1016B7304876} {23656307-6E1F-480E-B803-A59A344E4E23} 
48 3220_W48 {1C7A2CCD-F6D2-4A5E-BB6D-4612D2FEB8F2} {CC3ACE8E-AD9F-4629-9419-781D1F903DD3} 
49 3220_W49 {7C261C1A-B356-49C5-BCDE-B57F0E50233D} {6AE41D38-1850-47B6-B34E-AF86C213EB67} 
50 3220_W50 {3D3CC939-7D7A-4A5B-A221-B278402C42CC} {BA13E8C2-7816-41DF-BF97-62D51E88AC46} 
51 3220_W51 {08FDC19B-D751-463B-BB83-A0BB9C665E07} {954CB612-B836-4633-AC78-0BFD7D8D898A} 
52 3220_W52 {2CD1EFB2-80A5-478B-B117-EF5A0C99F5DA} {08711B67-2CF1-4B6F-A59D-6AD4F7324D42} 
53 3220_W53 {F9AF4AB0-A800-4667-B171-1F7BA09E808E} {9F037D67-243F-4715-AD98-730F0F04333A} 
54 3220_W54 {1CE61F01-5F11-4FA5-AB1F-6D51FC7A1CD6} {3B9AB542-D83B-42F4-8B9D-C558F456EC8C} 
55 3220_W55 {04347974-53F1-4C29-AE8B-94F98B1031E4} {0A8FA0EE-E882-457A-8120-4DCADAEFD7AD} 
56 3220_W56 {1850020E-D1C6-4461-9CA2-4F65B16FDF94} {5405538B-F81E-4173-B1D9-BE086EDA76F2} 
57 3220_W57 {81B5C295-0B67-4957-9662-5EC69F48D989} {4F0790A9-972E-44B6-B5B9-8ADF06A2FC30} 
58 3220_W58 {EFD511E2-68B6-4918-AE64-36638D121E65} {1E46182A-592F-478A-8CAF-132F09515F85} 
59 3220_W59 {1C771933-DDD5-40CB-B497-05EC1A40DB29} {EC164210-51B4-4990-8DCF-FB8A9AEC218C} 
60 3220_W60 {7CDB774B-2D66-47D8-905A-DF899A882DF5} {B9C7FA29-8E35-4128-8960-69760089091A} 
61 3220_W61 {FA33C901-848E-4FEC-B60E-9681267A1846} {38361BE1-020F-4DCD-8332-39D535F36792} 
62 3220_W62 {7B639C10-530F-4F60-98E9-E568EE05F95E} {902EFFEE-E08A-428A-866A-AA884B90CF0B} 
63 3220_W63 {4EEDA195-D060-4313-8348-6D552246147E} {C46DD9CB-24EE-455E-842A-18E0E7191B4D} 
64 3220_W64 {CD524E00-8AC7-4125-A87F-34453B3C1835} {5619D99F-5BE9-4A23-8CB0-CBD1959E08E0} 



 
 

DOKUMENTACJA PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  
ŚRODKOWY DUNAJEC Z DOPŁYWAMI 

 

 
431 

 

1 2 3 4 
65 3220_W65 {B345D093-5E44-4780-90A9-D6660B40F21D} {5378922B-013C-4A20-BB9C-C4E475DBB04D} 
66 3220_W66 {AD9071C3-93BD-4886-A107-21E0AE84E3BD} {9B348B59-87D8-4578-9095-021D6629A83C} 
67 3220_W67 {CE753F2B-DD9F-4A5C-BD6A-9C2666B713C0} {15C45C4E-8156-4F0C-B1B8-B61CD5E9C041} 
68 3220_W68 {7B157C4A-D38A-4EF3-9C40-472A542338BA} {36640C82-A997-4BB8-BE67-A5460981045B} 
69 3220_W69 {1E10191E-9FE6-4EDD-8A99-7450D423BC35} {E32991DF-C4E6-4533-8501-BC09C91C553B} 
70 3220_W70 {7A5CDC40-89CD-4595-81B9-E57590521251} {7A648530-4FCA-48C0-8566-5487F94AB0AC} 
71 3220_W71 {4804DAF4-D879-42F8-A739-68F5A0FFA720} {77CEEAA3-8938-4EAA-943D-10F53EC513A2} 
72 3220_W72 {A2245B54-E661-47A9-8A1B-E8E9F71C2620} {123D0642-D945-4DBA-B1A0-C766C84B8437} 
73 3220_W73 {43E03BBA-612C-4995-BF7D-0343FBB51874} {45215E1D-666B-435E-B328-DA0D2927C0C5} 
74 3220_W74 {BE29F535-E4C2-4625-B8E6-EB158B5CEC55} {35BF704E-533D-4C62-B716-28D7A22D455F} 
75 3220_W75 {5B2882C4-7436-4DAC-99FE-FAB9AB4381CE} {AA4BFD56-00A6-424E-B501-06E2E38B3D2E} 
76 3220_W76 {23D0BA48-1D00-49EC-943D-FB89C5A55359} {65A88F67-5ADF-45D9-BF4F-F6A24738F463} 
77 3220_W77 {54DA1475-F368-44A6-A3B9-BEFDDD4BC735} {708A11C6-5304-43F1-AFE0-B893CCCADBB9} 
78 3220_W78 {689A8B48-AE6F-48EC-8DCE-A894330D8DC8} {D7CCC0E3-8909-4457-AA5B-27C356290C75} 
79 3220_W79 {AEB8D787-2DD5-4642-8785-F2A81503CED6} {11CFC92B-449A-496B-9A92-084F833F94EB} 
80 3220_W80 {C005B437-446B-45E2-A23E-7B8259E56A13} {E03FB35F-C359-49FA-859B-5C162AF7AD44} 
81 3220_W81 {C1923ACF-9AC6-416A-B4A0-2A5E3B74CDDA} {BB256FC0-C89F-41A7-B1E3-5FD96B9C70B7} 
82 3220_W82 {1441AB30-883A-445C-8CA8-6A5C778E1372} {CDD3B1D8-AEF7-4C83-9D7D-5C7A36804AF2} 
83 3220_W83 {11C17E0A-3F21-461A-906B-AB3825DACB61} {218959AC-F76F-4AAA-B849-7FA6D60CFFDC} 
84 3220_W84 {AA69140B-E859-4A95-9278-A629C3C3AFE8} {C9C07DF3-1122-4B20-B53D-D416FFA65A31} 
85 3220_W85 {DA58CA2D-4875-49A6-B32B-4A39001F8E60} {3785DF4E-2EEA-43DE-862A-0588C2F79D93} 
86 3220_W86 {52322109-ADA0-4FC4-BA81-A960F6866DC0} {DABA8B0C-6A8E-4860-9EB4-C6F1863E7605} 
87 3220_W87 {F91D87CF-8600-4EAC-8689-7439FD2D2FC2} {7DE4BF8A-50C2-4EE1-A220-5EF0F8C18507} 
88 3220_W88 {E7CA4F3A-E9D4-4568-AF52-AC487FF112DD} {EB97F0C8-8EDA-49EE-A466-A45B1A2FFA3E} 
89 3220_W89 {A983D5E7-C566-4DDF-ABF2-557F254AD205} {05D9FBFF-216C-4678-83F0-79CBF005E9A6} 
90 3220_W90 {0FF52B86-A9AD-42F2-BE5A-0D9CCD9FB377} {A0D91075-DADB-4CFC-827E-0DC3880C9104} 
91 3220_W91 {C6BE203E-563F-4824-AF72-AF64B17DB3A8} {96A58DD4-9D8E-4841-88D0-4B79C85BD9DE} 
92 3220_W92 {D4E3E45A-CF38-42CB-AE13-E58082343FAA} {584E78A2-864A-43F0-BC8B-C6559529766C} 
93 3220_W93 {8EAB6C1E-FF1D-41E0-A7A5-02BC2B7FE746} {C50FF3D9-6F2C-4CD9-9CAF-E9C8585A1153} 
94 3220_W94 {5F0DA6D6-E7DB-4B89-9B43-9001CD7892EC} {FACA8251-9778-4B6E-AAED-DC3B3C9D63BC} 
95 3220_W95 {85F20085-C2B8-4E49-8B61-6DEFAAEFCABA} {DEF0B83D-AC9C-4337-9CE0-C598075E9F2A} 
96 3220_W96 {70ECC5EF-E945-4BCC-B47E-9A08A5C16F3B} {62AA82E4-1493-4A37-AC52-7F6A47C6364D} 
97 3220_W97 {6F39A966-C5AC-43F4-A275-ED890F285AE1} {8D668608-5547-47C8-8CE6-812FF5665F3B} 
98 3220_W98 {D4A270D5-31B5-4C3E-A45A-56A739377EAB} {1ACB9773-2EDA-4485-9F1A-76EA74B9FC5D} 
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1 2 3 4 
99 3220_W99 {DB9D9318-9268-4A9A-87C4-578B3C7C0097} {9C007EF7-0EE5-430D-8448-BC08DBCC7A09} 
100 3220_W100 {54884CED-DDAD-4966-807C-2AAE7EAEF601} {42B361FE-A94E-4F77-BFCD-ABC487A689D7} 
101 3220_W101 {0FE8B934-EA46-4C62-A73C-381B8B296E3F} {DB7C322B-BC7E-4546-9ACC-0130DE03EF61} 
102 3220_W102 {EDC763CE-DECC-4609-8191-A416C5F01F5F} {2669CCFE-366C-4596-9DE5-B793D875A6B1} 
103 3220_W103 {20303ABF-112C-4D81-AF57-AB3FB1BCA24C} {7ED62390-DE7A-44AF-885F-C634EA100085} 
104 3220_W104 {6C52D1AA-22DC-4401-A056-5C2B8F2F2C04} {93294DAD-652D-4934-ACB2-CBD6EF6456B1} 
105 3220_W105 {3EB07E9B-A45C-45EF-9CD1-5F6DDD138379} {BC19E757-9F6A-406E-A4ED-AE094ADC6946} 
106 3220_W106 {4E3E71C1-54B2-4DB1-AA28-56545FB787DA} {797DA373-2D88-4F09-9AF2-128EC2BAD796} 
107 3220_W107 {5749AE20-A957-46FC-8838-0631A4072495} {76AD7A81-2769-4248-9714-1A69DCE7652C} 
108 3220_W108 {D26669BF-D84D-460A-8A91-789BF9F6B35E} {2D6A1202-751B-470E-8880-DF5AA7E71472} 
109 3220_W109 {DFD44F88-185B-4855-9A13-8FB54252A495} {3C3A16C0-766E-403E-9674-B087607D4C19} 
110 3220_W110 {BB81774B-C6F9-45F7-84E4-3818441AD326} {12CABCE1-4740-416C-8ACD-A0111BEFBA70} 
111 3220_W111 {9FD3059C-82D1-4062-966D-C63B3D61FD91} {496378F6-62F0-4A1F-9631-6F325CC9F9B5} 
112 3220_W112 {C8230E0F-A903-492F-93D5-0971EC058990} {36DA4F43-A1A1-487C-82F2-729D242195D8} 
113 3220_W113 {F8B02E1D-C3BC-4238-864E-C76D658A4C2F} {0930D0B1-15A9-422F-A155-AF439466286C} 
114 3220_W114 {C149F416-FB4A-49B3-8069-1E401813171D} {163CF6F6-FE27-4813-B16A-125C3F2F41C6} 
115 3220_W115 {43B80EDC-D0A7-4172-AED6-8F8EF0F43435} {8DA6AD99-10B4-4DF8-BB6C-1AC1754A0A1E} 
116 3220_W116 {B6A4B5C0-4D97-4013-9233-BB4E4EC569D8} {71E86F73-8000-41E2-B005-440C1B8BE40E} 
117 3220_W117 {5C64E8C6-D24E-49D6-BB80-1CA67E5CD7A2} {E49BAD19-F87F-461F-8300-96153726DB34} 
118 3220_W118 {0660FE5F-8165-4E70-BF9F-46037CE201F6} {843BE366-F6B2-413C-9E4B-F314CD464CA8} 
119 3220_W119 {1125A516-6BF4-4E8B-91FB-7C769B4CCEBA} {2E96656E-84D6-48F3-AF5F-0658049AE509} 
120 3220_W120 {7EED9ECC-AC20-47E8-8B4F-0A0C75D6858B} {B48E9A68-D142-4995-BE16-B4BAA2C96625} 
121 3220_W121 {53F5B529-50BF-4A5F-BA9C-931FC3BC00DD} {30E5875D-2946-4C2C-99AA-299B140C2E5F} 
122 3220_W122 {EF753F51-0751-468C-A518-0B31137180FB} {A7822691-AADA-4987-8963-2B814D5D5320} 
123 3220_W123 {FEB7E73D-0CEB-4E76-8300-446E6C028883} {F0B27A92-F9C2-45CF-9257-14BD1C9731C1} 
124 3220_W124 {B96A739B-A2A4-41C6-9307-4069A2370B3C} {B958A148-B746-44E4-A673-B2E4A63B7200} 
125 3220_W125 {B7CBF8AE-6C3C-4641-B347-06DEE67E85A8} {EDD935ED-A101-4514-AABB-CABBA8134DB8} 
126 3220_W126 {39CD43BD-FD22-4BE5-8C0E-62B4231C94DC} {4B4885D3-FBF7-4926-B886-54024E7B45CD} 
127 3220_W127 {D8E6AB98-DB5F-47F4-9A67-273A20F6D33A} {375623B6-DBB5-45BB-B51B-4A3EAC2D3A39} 
128 3220_W128 {DFEEACC8-7023-4A0F-83BD-4DDC13F6F869} {16EF7392-0624-4A15-9CCB-0576B5315E0C} 
129 3220_W129 {E3C4C119-60E6-4E6B-A704-D321574CA582} {203D4DB7-A7BE-4A57-A3C3-CB1F5CDB8ED3} 
130 3220_W130 {AC56F2A9-1F67-4A1B-900B-5E43C9211E7D} {6EA2C025-127E-4D55-8A07-D678A24D97A3} 
131 3220_W131 {E76B3959-393C-4CEB-A225-1E8D8533C154} {DD32EE61-216A-4427-8F0F-4C23009AB8FF} 
132 3220_W132 {46BCF4F4-584B-483B-ABDC-12525B9BDAB8} {BF1F0C21-875C-4194-A7FB-81B32EF6D55A} 
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133 3220_W133 {FA2C23F9-6C2D-402A-A2DC-EBCEB4EEAC95} {501ABC5B-1758-4D13-8343-4CB25360720E} 
134 3220_W134 {8431EBA2-8F74-4FC6-9EDA-0D791B96BD38} {BA24F608-8397-42AB-A0E0-58530D5F92B7} 
135 3220_W135 {819D88E8-6E58-4C81-8E72-7FB83C0C7FB6} {03FF0DFF-DE1D-4425-8DD1-85471A68B555} 
136 3220_W136 {E14F845F-8A07-4CC5-9AA9-E9DEFC11DD4B} {E1ED1094-8134-458F-A7D6-79F16EFD4E03} 
137 3220_W137 {066127DB-F0D9-4B66-AD76-2E8087AE0DE9} {2125007C-51D2-4E5D-B89C-6F1327FED6BD} 
138 3220_W138 {D03997BB-C0E9-445F-8451-A8418366148D} {112979A9-6DEA-46FF-83DE-ACA33EA0F2E7} 
139 3220_W139 {6F415888-F396-4C35-8D61-4CC75466B802} {10EC5FD0-15D7-4C1C-A286-30468F0A5B5F} 
140 3220_W140 {F382672E-DFB0-4D6E-AF90-8552C131E2B8} {CDBB5917-C436-4633-8CDE-5CCA2A5965B1} 
141 3220_W141 {1665E00A-5BBF-47AC-919D-511EB15FFEBB} {DD7524DD-BD41-4E4F-ABC6-C02F46692993} 
142 3220_W142 {62A6C352-E498-4E3C-B5C8-DA77934AE44E} {A63C3727-566B-40B5-8E1E-D81E385A23E5} 
143 3220_W143 {1A5B12CA-F27E-4FDA-8CBE-07039DE9A8D8} {42C5025A-F055-41AD-A81D-27DEC2F03900} 
144 3220_W144 {10B9AEB7-AD21-4DE7-9FE4-5F5F9EC4FCC8} {5145634C-37C0-4BEC-ADF7-05EB98193120} 
145 3220_W145 {006B81A2-8D77-43FD-9B8A-2D88D3EA4C4A} {A71A4FA6-E1A3-4739-9D71-6FCDAAC694C4} 
146 3220_W146 {95EA117C-8FF7-443D-9932-6B2ABF03D24E} {FD91608F-1084-4375-B925-B256D6B33188} 
147 3220_W147 {1B05C9F9-96E4-4665-BEDF-09F2DB6A2590} {3BB9854E-50B5-4139-AB1A-1348F602699C} 
148 3220_W148 {BCA11CBB-5BEC-45A0-A018-4EF664840EF9} {52157DD5-CEFB-4762-9FD6-778DAB895318} 
149 3220_W149 {31032F48-6D71-4EC0-9C35-1D85430A56C9} {9EF87576-0663-41F0-AD13-5F02DA4BC821} 
150 3220_W150 {875B57FA-BA0A-4EF5-8B15-3E3EF5B7F3CC} {E54A71B8-BAF9-4845-9F2B-1CDECB63110F} 
151 3220_W151 {69C55F11-DDFC-40EA-8F06-07F4EE0C30FB} {B60D0155-1195-42D0-BB41-ACC6A2438534} 
152 3220_W152 {74DE1FFA-4D6F-41D9-89DB-F8AE33686CF5} {2ADFD25D-5D62-4830-9E03-E4D6F445432D} 
153 3220_W153 {5A36665E-7D17-4009-9031-81475D5D9F91} {A387A9FD-32AD-4ACD-BB6C-A7EC9AFAB25A} 
154 3220_W154 {CDD901CC-D9E2-49F6-9F03-A419F37EF8DF} {7B756B0A-EBCB-4718-8C67-40F3D085465B} 
155 3220_W155 {B99EBDA9-FA94-4C1D-BBE8-4A7CE5FAC402} {5A306385-6807-4800-913B-32464E024838} 
156 3220_W156 {DBF2347D-CE22-4885-90B1-98F81B3107F8} {CE44C75E-DDB6-4B2E-A18B-503328353FD7} 
157 3220_W157 {8FF59D90-F48A-454B-BEF0-A53625BCC7F9} {4D596126-9A4B-47F1-99B4-89215A6EC79E} 
158 3220_W158 {EF8DF7B5-BBE7-4C7B-BC16-843B4BC65751} {5A6967FF-C208-4A7A-8D44-810FB9DDBB33} 
159 3220_W159 {F18BFCFE-6E3E-4DE7-BEDE-567112D6C657} {F8E57C77-3E65-4F67-A24F-C64FBAABD8DA} 
160 3220_W160 {040C08B3-53E8-4293-BE08-3764631C6F7E} {F4E30D5D-26B4-41BE-BA88-ACBC05209306} 
161 3220_W161 {347577B5-DE04-4A32-B78A-0BC7384C30ED} {3F1ED495-FB9D-45D3-A17F-355E3EA2AD56} 
162 3220_W162 {8F9B46D0-6B19-4887-8FEE-55EE1746A674} {1A44E3B5-FEAA-45A8-91C5-06DCB193E46D} 
163 3220_W163 {9F53EB48-38A5-4743-A2D6-98EEBE91363D} {9452B0FE-06AB-445C-87C9-3207C75FE7B6} 
164 3220_W164 {2C581737-ABEF-47A6-BCAF-95407A463A81} {D11DDCF8-6A93-4143-96BA-E088F1C1F937} 
165 3220_W165 {A892E24E-FACA-4CE0-B066-518921541DF5} {A1594E50-4048-4A6A-ADBC-B1D9080AE35D} 
166 3220_W166 {06ED55FC-5F0B-4BBE-8DC0-AAF0A2AA1CCF} {28C3FAA0-9DF1-420C-AE46-2EC166E4C8AC} 
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167 3220_W167 {2057195C-92DB-4C6F-8D1E-83F3D10FED66} {E45113E6-D76B-4FFD-9348-28AEF572414B} 
168 3220_W168 {F3FDAEC6-6139-4BD1-B4B6-D9D62B2CD706} {6CD6FD9D-33F7-46EC-86FF-C50752681A62} 
169 3220_W169 {E573EE13-BD6F-49D1-823E-D79A4E1786B3} {D5E9ADB1-D5AB-40F1-B6A3-9213E8027DDE} 
170 3220_W170 {B51A935B-CE17-4DD5-ACAF-63C47B0D6A78} {5EB34CD2-7353-4115-9F57-17DB948788AA} 
171 3220_W171 {239006EF-0F05-4F89-B1A8-634AC2D25E07} {5B65E21B-4702-42D3-AFB4-4F1839F81C4B} 
172 3220_W172 {66F5078A-D1BA-4346-B8CE-0A8C2B18629B} {5FB653CA-2ECF-423C-8588-A0B99AEB4A7B} 
173 3220_W173 {CFE6A414-79A4-4A30-86C2-C2415D000E09} {F219627D-CF7F-4EF4-A23D-92B955BEC11D} 
174 3220_W174 {1ADF840E-1363-4DAE-BBF6-BF73D37D44D8} {73FF92EC-7BD0-4272-9C5D-B03C192C865A} 
175 3220_W175 {76DC7F6E-D768-4962-A87E-EB75A4D6E940} {831BEB44-3EF7-4A52-AA95-23AF01C3AA37} 
176 3220_W176 {162161BA-CC1E-405F-B8D4-5388B0396DC4} {99D292F3-6405-4565-AAA1-6EE6672C1F8D} 
177 3220_W177 {D0604E9A-98E3-4AEB-8D72-95D4F5256246} {704408D1-B807-4FC8-B2D8-750A39170A86} 
178 3220_W178 {2F3A6DB6-9A10-4B7F-B612-BA17FFEC2622} {6C22156C-32FD-46F5-98C5-E941C587323C} 
179 3220_W179 {7B83545F-96F1-4EA7-B383-90BB8C41D11F} {6F0B76EB-63C2-4B78-94E7-3295152B8D57} 
180 3220_W180 {41DE2A11-1CCF-4044-8AC9-DB1D429A49E4} {8D1D9EF5-2125-4E11-8ADF-C76E76E796BA} 
181 3220_W181 {CEAE5C83-FD38-48E6-A0AE-FA03E092A304} {DFAB83BB-C2CD-4647-9A57-6FD5897BF8E3} 
182 3220_W182 {600948B4-7116-4A79-AB2E-89E3A373650D} {85F3AA4B-D2F0-43B6-BEDB-D730F45E2135} 
183 3220_W183 {9FBE192A-6B29-40D4-9AB9-7954E3977C5F} {0006E69B-1037-46A4-AC55-701B61070DFC} 
184 3220_W184 {9DB57802-D353-41F1-876B-6DDA452BD448} {0DFDB1C9-CC62-4BEF-8ECC-C7CECEC3B64C} 
185 3220_W185 {1728000B-8B37-4DDE-A7C4-481F7CBE572F} {6949A119-79CA-4B9E-8F1E-1638217F69DE} 
186 3220_W186 {1E8E5B25-26F1-4EED-8C05-7B8012D10F65} {4BF3DBDB-6EC8-49F8-9A4C-215A90720B90} 
187 3220_W187 {80EBDE42-4165-44A3-8F79-ECEC61D73707} {9F59D8CF-BE1B-457F-AD1A-D8F4728A8FB1} 
188 3220_W188 {46E501FB-16A6-4F43-BA65-8BAFD5EB33AE} {E5767949-45AA-4284-B64A-D7C9CB6F5C57} 
189 3220_W189 {F0A383AB-AC5C-45FE-8B11-CE3F268D003D} {C2D101FA-B165-44E9-8F64-3CB419F1886C} 
190 3220_W190 {4E26D67A-F970-48B8-A3C6-F87B2406A15B} {42177072-F543-4CD9-9BD9-CC1B6D045D57} 
191 3220_W191 {7BEE50DD-D6EA-4198-BB81-5D60D7E4CA74} {B527643A-B123-4B74-B6BB-71D389132CB0} 
192 3220_W192 {1FA99E0B-B589-4B2C-AEC4-55238689CBDC} {5E6DDA1F-925A-4F3D-BBF5-CD6EA21AF1C0} 
193 3220_W193 {A641BF12-EE10-4B47-B292-4E1647045277} {F81C8924-5BE0-41DD-A9A4-CB22637E69E5} 
194 3220_W194 {BC752937-9F9D-488F-A7E3-4A24102FF990} {A1DE0BD3-EAC1-4E6B-A056-95FF9A380F89} 
195 3220_W195 {8F39D3E8-3EEF-41CC-ACAB-35DDC5589649} {766E532B-2FC8-4607-8EB0-92579CF36C78} 
196 3220_W196 {FF76FDCE-F281-4889-9D5F-0DD9A315BBBC} {DE80ED1B-5A12-4C92-9594-606513AC8953} 
197 3220_W197 {4E8C5EE3-0E46-4FDA-99E0-C06F4DD6674F} {80CEA686-F41C-4C0F-B873-3CDC92A7D4CF} 
198 3220_W198 {4D848D2B-FA3B-42C2-A39E-DBA55A7CC94A} {19D2D691-D9DA-4D48-8893-6622B782D6F9} 
199 3220_W199 {6C59A25A-AF66-4BDB-9497-3D4B1040A121} {5B7558BC-CFB5-4122-9EA7-BD3B8029E6CA} 
200 3220_W200 {C27FA3D3-87D3-41EC-A37A-9100AAEE1A0C} {9937C3A2-7EE3-4CB1-9EC7-B450F581E161} 
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201 3220_W201 {5CA3F70D-C5AD-465A-8484-4C552AE8EC99} {01DCE777-55EB-4DA4-A31A-C177614439BA} 
202 3220_W202 {E3D8BBF3-15E3-4798-92CC-62414235A20D} {122FE39A-8321-4291-91BF-3F268167D9B8} 
203 3220_W203 {102700F5-60A0-4C12-BE00-3B3973DB9037} {4DF5DA38-5009-4609-BEFC-6A15B180813A} 
204 3220_W204 {75B70FCB-F6BB-4962-9284-47C8DD57F8EB} {7285B51D-48F9-4046-8CB0-13FF302A5D73} 
205 3220_W205 {6B9874AE-743C-4383-B57B-2B7DDB9ED732} {2448A044-1BA2-4A0F-8157-DF83A4F4FF45} 
206 3220_W206 {430C1099-021D-4941-8AC6-09E35E0B159A} {70B830CC-7905-4C05-A016-DECFEFFDD8AA} 
207 3220_W207 {13F3F37F-C4BA-49FD-B843-A198606060A3} {F67CB8B5-18E3-483A-8BC3-A99833A7D2A5} 
208 3220_W208 {A73D3C0C-C3CB-4C0B-8D3A-5467EE31C5AD} {1C4401E1-DDE4-4FB8-8B37-1F44D0F2594D} 
209 3220_W209 {6BCBD607-2F4B-41D7-9116-3AF7F15D19E0} {5FD03A70-0BCF-46D0-A8CA-BD344C900326} 
210 3220_W210 {6CD0D07E-337C-4215-933D-22DFCDF02530} {8E80B722-4A21-498D-AA66-38A04E9AB03C} 
211 3220_W211 {51B39CA6-E3B5-4941-99EA-6C303CE694AF} {DD70E59D-2D62-4614-9372-D9C42A526A74} 
212 3220_W212 {D9B8ADBB-6477-4A12-AA52-89211B11962D} {777EF4CB-2D5F-45D9-9DBC-D53BC2661FCB} 
213 3220_W213 {FFFB2129-30E2-40AB-9EDB-AF1E3098FA34} {D49A0B37-4A4E-4BD2-9F79-0FC96F1746B5} 
214 3220_W214 {6172633B-E1A4-466F-90FE-112012AA01C0} {4AFF89C5-EFDC-4BFC-862D-443D068C3072} 
215 3220_W215 {044F63B0-481A-4F43-94EB-821F01CD3D36} {BE4465CE-29C6-475C-9EF0-9519A8FEA7AD} 
216 3220_W216 {628A3FF8-588F-47A1-B136-1D48051227AB} {A4C23679-E9EE-49D0-B30A-E72CBE0BF79D} 
217 3220_W217 {EB752EAE-0EA8-4A43-A63C-B3C527E78A5C} {62852A73-104F-4498-AA4C-1C6D1C0105E7} 
218 3220_W218 {CF526B0B-826B-49D8-9577-A52213823208} {660749A6-59B8-4463-9B5B-9740B88BC6FB} 
219 3220_W219 {365961BE-059C-4D82-B938-D5ECA6C7C2AA} {85C498B1-07E9-412C-91D4-8833826941C4} 
220 3220_W220 {5324E5B5-B417-4116-A381-54287D30088B} {6BC3297D-22B0-48AE-8012-55DEAD35868B} 
221 3220_W221 {86E95F1F-BB32-4F19-BDDE-E66C4E399D99} {3FBAB4B9-43C7-4776-BCC9-AD9969682878} 
222 3220_W222 {E6C11B63-0F45-49B6-A396-9AC7F8FA7AA9} {5C1F9A32-609B-411E-80C3-C35A6ED71CCF} 
223 3220_W223 {78D748A4-C31B-4342-9D74-27A947130518} {1BBF3D7E-432B-4F97-9F44-BF623A13E0D3} 
224 3220_W224 {DF388885-2183-4DD5-B3E9-854EB1A33EE6} {168FEF5F-FE5E-4095-87DD-620BAD07F08D} 
225 3220_W225 {B1190140-364C-42B4-8891-9025D71D3A1F} {500FBF91-4478-41A6-8B9E-65902C76D9A5} 
226 3220_W226 {EB23C774-F60C-4CA0-949D-92C72ADB1C3D} {CF82E260-31FA-46A3-9C10-456DD5EAE54F} 
227 3220_W227 {43657378-13DE-421E-837A-7DB8A8E18DC8} {F8A83969-E29C-49FF-8689-A0054CA9E841} 
228 3220_W228 {32178F19-BABA-4F1A-9F44-5BA294D6DE92} {C9207512-D026-4630-A7DE-58D12410AB50} 
229 3220_W229 {A7C3E654-350B-4DB2-A6EF-6534471C6519} {79FA348C-4791-48C7-9192-9898D44FA309} 
230 3230_W1 {35D77887-9C24-4B32-BE27-4BC49EA4005E} {B22698EC-A232-4C12-A052-DBF896AB9D8E} 
231 3230_W2 {68E6E07E-C9F9-4E10-9843-EBE7E39495E4} {152565FC-0DE5-450C-A9FC-B4F9330F0572} 
232 3230_W3 {62E8CD39-84E6-49E8-B7BC-F9967468D817} {0CB01F77-8662-46C5-B918-8CD0309E7F39} 
233 3230_W4 {255F10F0-F641-4497-9E89-5B584E40A107} {2BE11559-66BA-425C-82E6-30D034677ABB} 
234 3230_W5 {70852E75-3310-4139-97D3-FE5F87806EA2} {7925D29F-56AD-4EA4-803E-4D9B329D31B1} 
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235 3230_W6 {7BDBD4B2-F027-44F1-BD29-53714E3A5E68} {4FFF3A7D-2689-441A-A8B2-8AFFA4A88367} 
236 3230_W7 {DF84A1F5-6318-492E-B5D7-1F89D6E0BC75} {85C28249-E203-43CC-A3FE-8D458CA96A66} 
237 3230_W8 {CDA7CD6C-9E8E-4DB6-9B7B-631A7225AEDF} {99444F12-8817-405F-8FEC-12F95B0D148E} 
238 3230_W9 {8D366278-26B2-4448-BFDA-C1AE552FDF72} {A3F713D3-9839-4C93-9A1A-1832ED43FA1A} 
239 3230_W10 {492E125E-762B-4D3B-B694-BE1FC03315C8} {D9D27D34-9930-44E4-AEA3-2FC27C7907E3} 
240 3230_W11 {FB0B5954-BB8F-47A6-9B23-0FC4BC27B510} {35841DA7-6E1C-4CF0-B571-2E649269C9BF} 
241 3230_W12 {952332A7-62A2-4A65-B7C0-D3E44B452078} {0F293EE4-8CFB-4DEC-A8B5-7C2DFEED5CA9} 
242 3230_W13 {9702523D-6408-42AD-95AE-2A02FA365644} {EF140A57-612F-4D72-BFC7-8624DCF0A083} 
243 3230_W14 {1D87BA2B-FEA1-4EB4-9362-690AC6AAB8DD} {965A624C-978A-4F2E-91B8-9445B7E4C2FA} 
244 3230_W15 {452354E8-7946-4EDF-8074-F44E347F60E7} {74302783-ED2B-40EB-A583-FD79F9F68353} 
245 3230_W16 {CDC2CCF2-819F-4A44-83BD-0E2358941DA5} {2E10E547-12E0-4B6B-8089-E71EBBBCB7B7} 
246 3230_W17 {6F8721C3-1DAA-47AF-A654-C5F4434E47D2} {BD02D1FD-3F55-4036-96AE-C5DD40E8A8B2} 
247 3230_W18 {001BCC70-9F50-4AEA-ACA1-238C8C7395C8} {25F0C728-19E3-493B-81E3-D0C5361D4732} 
248 3230_W19 {A3526C34-D007-42BC-B05C-D07CDA827FD2} {86FFE3BC-BC55-4F2E-BDD8-400009B5649A} 
249 3230_W20 {33BEC157-3641-4EC2-9BE6-968D89A6D840} {47EEDE5E-134B-4D5E-BBAB-3C833B2E1D13} 
250 3230_W21 {F83D4F6A-3989-46A1-8806-BAEFC8E3B0C6} {2E7B5A18-56CB-491B-94FD-12DE4DD26C8A} 
251 3230_W22 {C1C8881E-E13C-4E1C-9643-7AF2C3B492CD} {D016BB2F-A744-4AE4-A960-AF3657658398} 
252 3230_W23 {384935E9-D9A1-438E-8471-4A16289241D2} {1D23A9B5-00B8-4CB8-B154-250C73CC9D14} 
253 3230_W24 {DA15A1CB-AFC5-4CF1-8571-1D9CAAD622AE} {6A398074-3A1E-4831-9509-DB62C4B7805E} 
254 3230_W25 {0EBDAD99-F3E8-4EB1-A326-0DCA77B3374B} {12568440-10B6-4AA5-9C44-A605A4E4263C} 
255 3230_W26 {C57AC241-5EA0-4D15-9171-3A60CEE6E574} {15CC6F4D-EB7D-4C12-88BF-E95A06B3FBFB} 
256 3230_W27 {55DAC4EF-0C75-4B12-8E21-EB69437BDA2F} {7FCA263D-78C5-414D-80B4-D7E596DC9881} 
257 3230_W28 {ECE8822C-50B2-4611-9223-058A3202645C} {AB8AE8F2-2273-458C-83A3-541ADCA3786D} 
258 3230_W29 {481B4612-9126-4487-928E-4025E18AE1D1} {3F7CA520-634B-4F8E-8BC9-6605AEA8F97D} 
259 3230_W30 {4A10F534-08EB-43B3-82AC-3DC73F391873} {682D6662-CC92-4711-830B-BD19B78CB1ED} 
260 3230_W31 {C4BEE10A-5384-4FD2-962F-B8F8BDCA3316} {9A93FE74-89AB-44D5-A4F5-6BFA41EB24A5} 
261 3230_W32 {62E17EAF-5302-4A53-860C-57248A1EBE5D} {BED0A25D-DD7A-441A-BAE7-599DB58A59CA} 
262 3230_W33 {0BBA31AB-ED14-47C2-8BDA-A0D4F0412C19} {1D052798-EEA3-4DBA-BA82-B02B5E565DF6} 
263 3230_W34 {D665EAC4-68E0-4471-86AE-9D474325D33A} {DEF51C3B-C82C-42EE-8664-C11E71E69656} 
264 3230_W35 {62830038-AAC3-43B8-90A8-1223C0B0B6F5} {C955F0E6-C674-4665-B9A1-5C174318736A} 
265 3230_W36 {A7FA8C7F-9BFD-4E5B-BAD9-D5A99104FD2E} {A9CAB8B9-26EA-41E6-B3BF-1D86C39818A8} 
266 3230_W37 {7F2F1EEC-34CA-4A9A-BE0C-1F8977A4A8DE} {1499C234-298A-4A70-8938-FEE0639C4545} 
267 3230_W38 {5F8DB83D-F9E3-4FCD-B1B3-EDD70AEBDE78} {95E1DED8-5785-4C14-9134-036EF1FAE2F8} 
268 3230_W39 {50426E83-2C0E-4007-8CB0-DBBEF9A9167B} {A1426329-92AB-4B6C-899A-51A360388796} 
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269 3230_W40 {4491F7D4-D53E-422C-823E-5B897FF32736} {485422DA-20BF-4DB4-BD57-EC9D7B9EFADF} 
270 3230_W41 {1B82A21D-BD74-4EC0-86C4-4D1E4D020A5F} {8B9094E1-E8E2-42A4-B29C-98516437F566} 
271 3230_W42 {0B731304-E3E1-4E5D-9B92-D2D8C47B852B} {00553FD1-A5F0-41BE-A41D-813E55896C6B} 
272 3230_W43 {A0B8E983-E673-42F4-9173-464257F2A672} {B1B50FCD-2FC8-4C5C-87FA-EAA29341C499} 
273 3230_W44 {D4E2F124-E459-4812-851B-691D04FAD089} {387AB2B3-6953-4B9C-92EC-9144A51B32C3} 
274 3230_W45 {99CA91BB-D89A-4486-BA2E-47388DB62159} {9DC1165D-F8F9-479A-827A-9511FCE0B6CB} 
275 3230_W46 {B1BD9306-26DC-423B-92E9-3E02D93373B7} {A6582469-1F68-4E62-9FC6-6AC8A10D0477} 
276 3230_W47 {116EF908-26B8-4395-9B68-E3F742D694ED} {B04461D4-6DC5-4498-908C-CD8573E585F5} 
277 3230_W48 {B6A9FC45-C3DC-4321-9A83-96A73C059F70} {4959BCFA-52DA-4FDD-BF56-DE47226481FA} 
278 3230_W49 {2325E194-E141-4255-9D95-E542A78C7E1F} {59C80D2E-FDBE-4021-99BD-6B8E22767A63} 
279 3230_W50 {33F5FD79-BDBE-4EB2-80F6-96F1ECDC16C5} {A00CEB34-5FBB-4B13-B254-CF80DFC57C9F} 
280 3230_W51 {A537C16B-A2EE-405D-81D9-B83483C3540E} {F892A722-F759-41D7-9B93-566775093CEF} 
281 3230_W52 {EC7FA09B-0457-4024-8C0B-E129CA6E110E} {70601004-891F-493C-9287-F6960CE2C7D2} 
282 3230_W53 {5CAE1559-A07C-4F8E-87B7-B654A598FC91} {73EFDB7B-F311-4C3D-A89E-6FF1615D614F} 
283 3230_W54 {F643BABD-02A7-4991-AE62-C188D7D87AF3} {0DEB748A-0966-469D-9D7B-501457701B13} 
284 3240_W1 {43CFEDB0-F4EA-48DB-9855-CA2BB0B3FBBA} {D07545C8-B0B5-44C8-8B8C-A4E69C0CB641} 
285 3240_W2 {3919DE57-DF34-46AA-87CD-A9A6AD3029AC} {2475AF48-D05A-4D65-A83F-6C27B3C2E4E2} 
286 3240_W3 {1E82D562-5D71-4913-9E10-D75D93A9D6CA} {37435368-1592-48B0-B646-FE23D0E01B29} 
287 3240_W4 {A78187B4-1700-44BF-8B4F-4E090314ABFA} {8F467A73-83FA-4C68-B2BA-07B37DADE9F5} 
288 3240_W5 {D18F282D-7435-454C-A213-2A014614D1CB} {4E8168D6-F698-425F-AE2E-AE559E85BBC5} 
289 3240_W6 {BC12E302-11FF-4831-90BD-0FB803BC8D40} {0427260D-4D31-4509-B43E-388345192698} 
290 3240_W7 {E79BC24B-675E-4766-9319-1FB5BCDFBCFE} {CE8F326D-D3FE-4416-AEB1-2F107B8A76EF} 
291 3240_W8 {22FA8662-7F2C-4188-8FB2-B4420B75D966} {D50A3EA5-06F7-44E8-B582-CC3B30732C81} 
292 3240_W9 {461B770F-FBA6-42D7-9A7D-E60FC40AE730} {D2EDD38C-549D-4B14-8F27-417B5049926A} 
293 3240_W10 {229CC4C7-A000-427B-8F75-113228185BDE} {76BA2CEA-DB08-48A3-B259-9CBFF56831EC} 
294 3240_W11 {ACDB1D29-B83E-470F-B226-6A674856139D} {134AF4DA-6F8C-476B-B5A6-A5E1F46F67A4} 
295 3240_W12 {1A252A0B-B13F-43A3-974D-3688BBD9BB51} {D6BAEA3F-DF98-4C2A-A7D6-ACACDA38070A} 
296 3240_W13 {91A01EDA-B079-4355-BAC6-5B346BC0FF37} {59198D27-9E3D-4CDD-8C67-000D9EDBBE65} 
297 3240_W14 {EE23CA70-12F4-4F68-9BED-A1117C5F5E9B} {BC8220CC-4D47-420C-BB2A-C28F6D961E76} 
298 3240_W15 {067876DF-7043-4D28-B946-EB15197A1C0F} {EF0D2047-1316-4C69-9D50-51B752CBC51C} 
299 3240_W16 {CC43AAFA-EEE5-4D5B-8439-933EAF4B6029} {C404B830-6F23-4012-860B-9230A67390FC} 
300 3240_W17 {28D1E2F6-9CC8-458C-AA8D-CDF7375F4BD0} {9657B190-4FD1-4D0A-B86D-EAEF83BDB695} 
301 3240_W18 {03149019-03F3-48AE-8605-A5BF554F659E} {DC39CFCE-662E-4B3F-B780-176AD3BC2D3E} 
302 3240_W19 {DE809C5F-F2AB-466A-87D7-8B65417DF951} {2F7B2E19-F2C5-42C0-9C9A-C90FF05BE6A0} 
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303 3240_W20 {A840105F-CAF6-4236-AF35-3172D322E08D} {5C62651C-27DE-49FC-B9A5-CAC4CA8792BD} 
304 3240_W21 {8BDCF7EA-2A99-4DDE-8677-B54EB27EF507} {DF5FD236-A27E-4B00-A427-7C92B8F02D0C} 
305 3240_W22 {BE97E469-EB60-42CD-B46B-DC8C2804FB06} {B95D8FC7-7AAC-4354-A9B8-71D5FDB9561D} 
306 3240_W23 {398CFB97-4B14-486D-90AF-9961E2772A46} {682A810C-6CA0-44FC-B7AA-A2A9BC57239E} 
307 3240_W24 {98BE2A30-C35D-41BD-8B22-A9A90F7561C1} {0C0E1F4F-22ED-460E-87F9-968AC7A9F65B} 
308 3240_W25 {6109CC8D-9DEA-44F8-ABE0-A01815DAAA3A} {E102A818-46D3-4098-BC85-246640A25BCC} 
309 3240_W26 {BCB61DD6-A410-4618-85F8-9C1D36DB7470} {CF5EC2A0-66E0-4101-B2BE-14DBD9B6FE9C} 
310 3240_W27 {A4CD006D-2786-4743-AF31-2AFDE58DE905} {2C211124-25C2-40CB-90E7-395A00888477} 
311 3240_W28 {764C49BD-CFCE-42BF-AD06-6B54D2E58E33} {5FAF6ACA-5E58-42B2-89BA-BD1924630326} 
312 3240_W29 {51A0E516-C7A7-4FC4-96C2-F383EADE0898} {7DF8A299-DD61-4FE4-89C7-9CCB78808982} 
313 3240_W30 {EA4F7AA0-BCD5-4982-8103-581A145E337B} {A763B1E3-F5FB-425F-A191-6B148E98E2A8} 
314 3240_W31 {8A68D3B7-01C8-4C34-A4F9-17661BC58B97} {5C7516D8-077A-4803-93D5-37A80F12E935} 
315 3240_W32 {5053DA88-6EB5-4985-8390-8D3E3C66A6C4} {C9E53223-36ED-4A17-B77B-742302364490} 
316 3240_W33 {C4D81C86-676D-4A1E-8232-E7CD613DC09F} {8A6079CD-5D93-4BAD-8894-478386DD540E} 
317 3240_W34 {9108A3F2-B205-4589-B567-41E499914CB5} {90B7B29B-9C1A-4F7F-AEC1-3976F94BEF89} 
318 3240_W35 {640384AB-91BF-4167-8456-64C7D575F172} {A03465BC-DDFD-469A-9005-395D2031FDBA} 
319 3240_W36 {7A9E7ACB-5842-453C-86CC-3353A7AFCD01} {8EE9B857-6EE9-4BE1-A727-C6D09AADF561} 
320 3240_W37 {5A164E7C-DAF2-4446-AD3C-E43544599E45} {0E4AEC94-5BE8-47C0-989D-D21299A0AAF9} 
321 3240_W38 {863121AE-0B9C-49EB-9EBD-35BFFF20A26E} {BA396E21-05B1-4302-B9FC-A157351B29BB} 
322 3240_W39 {EA37F065-8674-4D49-8C98-D565583C4D54} {B957AB17-B1B0-40ED-B7C2-DFC1FC17E5FC} 
323 3240_W40 {3B63522A-83B0-430C-A261-D557212F29F8} {3E75CEDF-6E53-4E03-8C8D-675CBE4756F4} 
324 3240_W41 {DB294B8E-4A09-4749-BE89-6FC78D791BB8} {C08A46BC-26CB-41D1-B040-038320CBBCFE} 
325 3240_W42 {02B71188-FDC2-409E-A27A-84BD1E1DF155} {C017453D-B06E-4505-9070-960A474C7A0A} 
326 3240_W43 {015600D8-C46D-4122-9654-460EBBE52B31} {FC50C135-ABD2-4A46-A826-04D359336BEF} 
327 3240_W44 {F4546B21-93BF-48C9-B166-B186F35D917F} {C7E61182-FC4F-472C-AD99-EACF1D36960B} 
328 3240_W45 {CBE2C1F1-1C5C-444C-B269-539C54CB3A7E} {F700DE02-5A36-4CDB-B45C-038870692F1E} 
329 3240_W46 {F094A1FE-1954-44D5-BDCE-3189AD2DD7E2} {6CB2983C-9E9C-4FCE-9099-059FA9F6FA38} 
330 3240_W47 {7FB0A470-F855-42DB-B361-E825C403970C} {1C5256A1-CBA0-418B-B8CC-82A2034B4185} 
331 3240_W48 {BE39D34C-9F08-4B73-9390-7D641D6DABAF} {94FDC531-4DEB-42FF-BD93-385F365D5280} 
332 3240_W49 {583A9129-1305-491F-998D-62B8E29B6E28} {011F8209-062D-423E-AF51-C2302FDD61C0} 
333 3240_W50 {109009CC-9293-4159-8F77-356F868ABF07} {BBE5F07E-84C3-43BC-9E54-93498B5EA070} 
334 3240_W51 {D75B4E48-2ED9-4BBC-8A1C-D73AC40E2691} {29C61B83-6360-45DF-9A96-0F9D7E3C4DD3} 
335 3240_W52 {295E4480-CFD7-4818-92EA-1D1DF5DEEEAC} {D84EA9FB-51FC-4457-8EE8-0CB8602E38CF} 
336 3240_W53 {5FB3DED4-A6DB-47F9-9FE5-7DE538F37598} {A03B932D-BA36-4618-A2B7-496A41313AFE} 



 
 

DOKUMENTACJA PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  
ŚRODKOWY DUNAJEC Z DOPŁYWAMI 

 

 
439 

 

1 2 3 4 
337 3240_W54 {D3F2A27A-7846-494B-95AB-032504095E64} {AE730909-C5DF-49CD-B3B1-04FC867078D4} 
338 3240_W55 {B3E332EF-162C-4108-9274-65589DE5750A} {69A1A3B0-FDBA-40B9-87FF-40879D29B719} 
339 3240_W56 {8748C459-C5FD-42F9-8E55-082610CE85EA} {5E90BE5D-EFE4-495B-9AE9-23033BC546EA} 
340 3240_W57 {804BDF7C-F194-4129-B151-92C928AD496F} {DC5026EC-AF10-437D-BB86-736F165AD863} 
341 3240_W58 {56A611D7-A786-4F71-A5D7-79F14C7F566B} {CB15E5D9-A8D3-461B-B374-0D4A8EBDE12D} 
342 3240_W59 {E8DF21DC-52AE-482B-858C-C3A14FC355FB} {BCD73669-9EAE-4418-B92E-CEDFC91AC638} 
343 3240_W60 {D65908E5-F35F-4694-B331-2F231BA13EF3} {15199E4A-DEBD-4AD3-9F7B-1EF63D4803E5} 
344 3240_W61 {BCC5C600-22A2-4EA0-A716-2F48E6ECD7CA} {10520FC9-D3CF-4578-A792-8F064075E756} 
345 3240_W62 {3D83F07A-1431-4D34-A79A-AACE0C87AB21} {A79FBB89-21B3-4ECE-B9D6-7C17D220208E} 
346 3240_W63 {8360F74B-A78C-4FB6-9B03-66365392F357} {25E6EE34-9D8F-4FD7-ABE0-A13F072E8921} 
347 3240_W64 {86BE3B1B-E56B-4A26-9023-58E34B527AF8} {FE8E3CE6-2C61-413C-B86C-2DF9D4D63409} 
348 3240_W65 {AD22156C-60BB-40D7-88AE-F045893E1977} {89895719-0496-417A-A83A-98914D0C7176} 
349 3240_W66 {BEE80537-9E08-40C0-9503-2FC691C05B1E} {A15380E2-8251-4FC2-ACC6-9552F4D93436} 
350 3240_W67 {797E84BD-A28B-4114-B527-603DB487B941} {17CF8392-DA10-4C5E-8A27-B5020CCD95A8} 
351 3240_W68 {D6E359C6-84F2-41A5-8B82-52B14F61D017} {64D5692C-5BE0-4DD9-9ECD-D8B1E72DA5BB} 
352 3240_W69 {C61FA09E-BEFB-44BF-82B1-F98A6D22F714} {70899B60-70EB-4ABC-AEBF-FFBA99BBDA81} 
353 3240_W70 {B31779C8-B449-4A49-9CFF-BE559F571F4B} {19A4D1EC-913D-42B9-8063-1184173D5AFB} 
354 3240_W71 {304B92C4-0CAF-4F64-855E-48AD0D4C21D9} {53A53C39-6C49-4B5D-9C7C-E306D08549AD} 
355 3240_W72 {D9808CC4-02FA-48E1-834D-DA40192A77F4} {CE7E840F-20D0-4E49-BBFF-C1B7DFBA5B4B} 
356 3240_W73 {86021898-D056-497B-BA23-DA7A8FC7D219} {0CE2743B-2275-4CF3-B7E2-AA67D41C3ACF} 
357 3240_W74 {10864088-66BA-448E-8655-AB3E3580F6B9} {6160086F-83D8-4690-A3F3-473AFD82F6B0} 
358 3240_W75 {9408443A-2B69-4AD3-811F-81E8451B5F7B} {3AFABAC1-29AA-4F6A-9DFF-81FBC3595E93} 
359 3240_W76 {279ABABE-1689-4A7B-B045-554AF19C38DA} {BD31A6DD-D4D0-4490-9FE6-E3D6DB5B4521} 
360 3240_W77 {AD941B1D-1FF9-4CF9-A4DE-ACF015FAF82B} {4610759F-617F-4817-8206-6E8AB751798A} 
361 3240_W78 {EB295E49-2DAE-4224-A97E-8C13A16F1667} {59BEB912-B87A-4641-9CE3-701955A59286} 
362 3240_W79 {3CC4735B-D65D-40CC-B702-352DF4607657} {90F9F81E-161B-46BE-AF98-A739EE90B331} 
363 3240_W80 {5DF74D6D-1D67-4F9E-A365-6260A0E4B23B} {5596D37B-6C22-4DED-A517-D76086FC32F7} 
364 3240_W81 {D4C715D9-514C-4627-A2FF-741B7C0FC821} {D55D077C-1E5A-47A1-B5AC-A8AC3D5AA559} 
365 3240_W82 {A5DA36BF-921B-45F5-8D82-33AED35EF243} {FF3B1D62-35AB-4B02-8247-43457CE4D9CD} 
366 3240_W83 {3EC6E8B3-5385-4B25-88D0-DB701510A33C} {2BC77113-A5A6-4629-A074-B2CFCF78E673} 
367 3240_W84 {53E1DDB8-E715-4976-A9FB-D8C4CB71940C} {B5581FF6-93B4-4F78-9238-07286D26CBCB} 
368 3240_W85 {766999E0-4F17-49F9-83E3-16421DF8D5B4} {A4689CA5-F198-466B-AC15-D16F4A1E5D1E} 
369 3240_W86 {3E20FA20-C943-428E-B214-DE4751DA4CBC} {D2B43DAF-7913-4B95-B1A5-01D157199CA3} 
370 3240_W87 {BFCD1696-9537-4094-A2D7-22D8D3CF97E1} {0B6F49C7-027D-4936-9387-DB7C06A4D427} 
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371 3240_W88 {DA8E30FC-7144-425D-8171-B41671AF5789} {611DD078-F082-4C5B-8065-95D5DC4C5413} 
372 3240_W89 {F4FD58B2-7861-4B24-99E0-B6AE8B8EE8CB} {B062FCC1-A043-4AF7-9679-CCCCF2D1E46C} 
373 3240_W90 {50EA7C55-F7B9-4230-AB5F-C7389A6A7B83} {B3471EB2-5DD0-4B7C-A8BE-35C8E135ED30} 
374 3240_W91 {5EFC0408-1332-4033-B72B-D9A26AAA3A6D} {9CA5FE7E-D23A-488D-99D2-C6FE965AF793} 
375 3240_W92 {99926CD7-CDA2-4DBA-92B2-768881E6F85F} {D5759540-AAB7-456B-9906-C12D120AD4D2} 
376 3240_W93 {D3561CBF-D89D-46DC-A13B-E4EF11196F8E} {3F0C87BE-26F5-4D2F-9D7D-9AD28D3BA799} 
377 3240_W94 {83B86A00-4FDA-48C1-B955-19D411E4AC0D} {FAA32B2F-FFED-4C67-9242-6F1D7A427C1B} 
378 3240_W95 {EC5257F1-7B5A-43EA-AAED-F2C78D6E283C} {EC7642DA-05BE-4347-A87B-887C0DFDC17C} 
379 3240_W96 {41D62352-FC84-46A4-A42D-4B0AF57FAD5A} {B5636235-9D9B-4C68-84AC-7894941436C5} 
380 3240_W97 {437DE290-D2B2-4490-B8FF-BB0EC133E9DA} {E6DB0CB4-5A4C-4D4A-9818-B4084ACE41A9} 
381 3240_W98 {A39EA8CB-9509-4B02-97E1-495FBAD3E45F} {A97C507D-D772-4A43-8D49-E97217D2313E} 
382 3240_W99 {8421CE44-A523-44F6-8A3A-53BA08AEA51A} {31E1E439-537F-4745-A54B-DB585987E6A6} 
383 3240_W100 {B4B77225-DD2C-47CE-B1E2-27BDA2F2919A} {7AA2D265-36EA-4412-B0D1-29C22578A705} 
384 3240_W101 {0123D835-6DA3-4573-BA0C-4EE02D320433} {1B8AB94F-6B86-4642-8EC6-0689435F0D83} 
385 3240_W102 {1164B294-9091-497E-8BFB-183F6383FBEE} {85D70C89-E49E-4591-9970-9F3EAD615F6A} 
386 3240_W103 {6D1CA5C2-C46E-4C94-B7BC-5CD01DF94227} {49DC2648-4702-461B-8C78-35D475611B79} 
387 3240_W104 {620F4958-8722-4985-A88B-D3AEEBBEA785} {B4B9E3AA-07C2-4836-A1F1-6DFCED195D20} 
388 3240_W105 {06AC7346-8D53-41BF-85C3-9D89CF5ED321} {BCB303A4-A780-4597-A4B6-7CBF9ECFD8AE} 
389 3240_W106 {4FAFCCEC-A7B9-408D-AB03-B3C08D84821B} {56FD8073-5856-41AC-80A5-9B0740FF287C} 
390 3240_W107 {C09B3674-9AA2-461B-9994-0B3F07041B94} {78585E6B-90C4-4A38-99EF-06284BE7272E} 
391 3240_W108 {272DD5E1-A552-492F-9341-38C54E2D8544} {7363FE82-D19E-46DB-9806-ADEC1AC8E23A} 
392 3240_W109 {89676BE4-EBF5-46EF-888C-8C1CEEC8BE0A} {455E9BB1-071E-4E0C-B466-EB16E60AACE7} 
393 3240_W110 {0AE0AA6C-1431-4465-A50E-2CD78E511A42} {40FD9761-450F-45C9-BCE8-B435EE9C0229} 
394 3240_W111 {F909E1E5-D018-4A1F-BB31-8052990141C8} {07C4E24D-D280-4A1B-B280-04BD60D38FD6} 
395 3240_W112 {17E65F06-FC2B-4395-B189-BF3FEF4762B2} {A85AD33C-C1E4-4496-BBA7-57D4520945B3} 
396 3240_W113 {591D98A2-5B9C-431C-A618-0A015E64B17F} {AEDAAA69-1838-4DEE-B171-F8670F95D36C} 
397 3240_W114 {17350C65-CB50-492E-862A-432BB9C1226C} {5D4B7AF7-A1E7-4611-B1B2-580E267C1188} 
398 3240_W115 {804A82C1-6FA6-4E36-8E86-94EF91E39289} {FC337F85-8520-4DAD-8762-E7E17D3FE5F4} 
399 3240_W116 {518211A4-83B1-4FA1-836C-13DD90DC8CED} {2AA6E668-D0A3-4A69-B330-C75BD0DD607D} 
400 3240_W117 {49DAC9CD-0EDD-47DE-B19B-F43D5A15C00B} {1D686EF7-E894-4E54-B56D-1ECAF878E2A7} 
401 3240_W118 {569A0C0A-F9C9-45FF-905D-ECA75CA726B7} {F7D7A102-EC6A-4EE7-A0A0-021F79F149C1} 
402 3240_W119 {16FA2E20-3A0E-4BB4-B86A-7BB1D8A37445} {73DF2869-27E1-4486-83DC-28D8EAA946CE} 
403 3240_W120 {90184E57-2D02-48DA-B66E-E9A0B6EC8EC6} {87553D79-616D-4E2A-98B2-5E9181E75DAD} 
404 3240_W121 {331A3202-4D45-4D88-93F4-4B1A85D65373} {9B887405-E172-48C1-A1DE-69D3AFEDB90B} 
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405 3240_W122 {BA154502-381F-4DEE-A5E6-62B0EAE19D6D} {4FDF90E7-A1FB-400A-86B8-45F9D1106B03} 
406 3240_W123 {CF7AC5AC-8F55-42AB-912D-EC3D1A9FA670} {642F8019-6748-4152-B44F-8FD235375050} 
407 3240_W124 {92609228-46E9-4CC8-899D-A2886542193A} {C81BFDB9-39B2-4BE3-9F01-0A55C670D83D} 
408 3240_W125 {33137432-E26C-43A3-B1DC-A63C2C4EE91C} {39C723E3-54BE-461B-BB27-C9E57C94C78E} 
409 3240_W126 {EC75DE0B-E3DF-4468-A016-C2EFE9809E5D} {0F9C9618-13EA-4309-A63B-B49073CDE8DF} 
410 3240_W127 {B78DA941-371E-4367-9D74-B82552AEAE85} {BCD4017F-EE01-4CAF-8335-0649F1C87CCE} 
411 3240_W128 {12BAD66D-FE61-4DE3-B64E-FA2886754199} {AA2B7678-BC36-4A2C-AF81-94AF6021A5A8} 
412 3240_W129 {39CC68E1-A176-4A6F-A45D-5BB329DBD6F5} {8CC91C19-8455-4579-BEE6-A4E18609922A} 
413 3240_W130 {B3A387B2-EF22-46C3-A8F6-711D560B8BEB} {CF87FBB6-889D-46B6-8905-E5236B15D04B} 
414 3240_W131 {E655703D-7027-4584-8802-AF097ED0CEAB} {2A37C319-D45E-41B0-9878-A6F026A6CF82} 
415 3240_W132 {FCFAF9F9-DBA3-499E-A0AA-65A854A99219} {39490B21-785C-4217-A907-D4F788F2672F} 
416 3240_W133 {27728B65-CEEB-446F-BC4A-C774D84E65A1} {DCFD10BD-E43B-4721-8978-605BDED26738} 
417 3240_W134 {8A97B40C-6967-4A5E-9A6A-2A17F50EE39E} {0D431DFC-0ECD-41B1-BE7B-7FAB5132E65D} 
418 3240_W135 {4692C49F-F751-4E8B-85B8-5DB54779F966} {DBC003F1-18B7-4F4F-A16C-71987029F276} 
419 3240_W136 {6A938EE8-B70C-4199-B622-C345485FCB9F} {3C0C7B52-2659-45F2-BD39-72616E974F30} 
420 3240_W137 {6D761B38-6A29-48A5-BC22-B32556A5F006} {2B945DFC-7D72-4D2C-A088-18160D0AB49D} 
421 3240_W138 {7DFDA797-C98C-40DE-95FE-931DC02AF0ED} {25FFE747-7F67-49FB-998D-1962AD0DE342} 
422 3240_W139 {C37B5C75-808B-47CB-882E-8AE02DBA9854} {270984B9-1FD4-4A91-99DA-791A6FF24CE8} 
423 3240_W140 {55A44CE8-AFF8-4943-9B8F-2184F8233FEC} {EA75C0D5-AD26-42B8-8AAE-179E2BA536F0} 
424 3240_W141 {D4A307FD-D2D1-4C8C-B618-22581CF25FD2} {9378AA61-F4F9-44C0-B907-04B22B091F7E} 
425 3240_W142 {FF8635C9-203C-4C50-A974-AB9BA931317B} {DC5A85DA-982F-4D3B-819D-687A6C6E9115} 
426 3240_W143 {1FF0B26F-F082-45B7-91FE-F5336C2E4270} {DFC29E7E-B7D2-43E1-8974-CFF246F988EA} 
427 3240_W144 {CDECE233-F6D6-4C44-B290-5F2750008C25} {81E58B33-7D7D-4FE6-A92C-B579AD313E3C} 
428 3240_W145 {E6938924-56E9-447C-8D0D-57A6E31142A7} {7A6ACF3F-3D10-476D-8690-925B6EA2942C} 
429 3240_W146 {5F3D6EFE-3174-4EE4-9AF1-3081295567B3} {223D74A4-A8C5-4325-9A58-EE5C6B633C84} 
430 3240_W147 {A6090A72-41A3-4E01-A081-2C2124D5B50E} {D454D086-5ACC-4AC4-8A63-AEF15D28EAA7} 
431 3240_W148 {A13A8291-6D2D-4BD9-8B6F-8EA8EB85128B} {74539515-4A09-4BF9-8756-5DDF5DCCE8CD} 
432 3240_W149 {7EE25456-34AC-4B5A-8C17-E92121E61FE0} {02E235B7-1B55-4082-BA61-2265724293B5} 
433 3240_W150 {0D7DF763-C706-4B99-9E7D-3D0B4FF9239A} {A7D10FB1-EE05-4C12-A61C-8038BAD6038C} 
434 3240_W151 {22410525-9EF9-46A5-8302-4D825842B486} {5D88AF3A-2B37-44C7-AB0B-56CE08005780} 
435 3240_W152 {694EC58C-56D6-421C-BD14-FF4AA22AC9A2} {4320566C-EC9F-4094-91B8-9F80F6DB5ED7} 
436 3240_W153 {75C0B86D-C092-406D-BD07-87CBD3CE3C1E} {A21D68FA-1F48-4A4D-A060-B9558D57DDA9} 
437 3240_W154 {979C85E7-84C4-4DBF-B5B6-F6BD47E47FEA} {C2D4615A-9668-46A4-8C5F-F1A7FD028742} 
438 3240_W155 {697D8DCF-1838-4302-B533-ACAB1FB40FF4} {9EFFB2DD-B435-46C1-B9F0-ABC5B118D6C0} 
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439 3240_W156 {A911D7BF-C83F-48FE-A108-F2A19D9E4D06} {A67BAA75-8963-4629-A20D-2316852115EC} 
440 3240_W157 {92365BAA-062A-4B49-8F08-3F696347E258} {FB40C323-86A5-47D0-AAFC-FFDB9BD722E1} 
441 3240_W158 {EA0AA0F1-30C7-445F-AB96-B64759D8658E} {169800E0-00C0-4404-A2FB-C4DA1F5695FF} 
442 3240_W159 {9F075DC7-CED1-4D36-B375-FC455BED2497} {9790FC48-1627-46C4-B898-C6B67560D7F8} 
443 3240_W160 {647E000A-3B8F-4E99-9B2C-7E90432DADA4} {C6C00485-1FDE-4DCE-973B-9D2CD1BC34B6} 
444 3240_W161 {5FFF88F7-4C2C-4411-975B-42644904BCC8} {FE8C98E0-C788-4969-B161-6DD6E05516D1} 
445 3240_W162 {7CC36E0C-86CA-4706-AE97-3A3D9A0E02D2} {72C21202-12AF-45B8-931B-0F793042170D} 
446 3240_W163 {D08C9F09-02C6-4636-9011-FEEDF2CF4F60} {B07BF3CC-90B0-4FD3-B5BF-ABE9F8A06FCC} 
447 3240_W164 {5B14D560-6FBF-4ED5-8388-B669CA18116A} {7D9D0C10-0C9E-4190-A222-B911346FA291} 
448 3240_W165 {2751E3A8-74CB-4ADB-AFE1-6C9D9353857C} {24A05214-1C76-4AF3-B5C6-2B1DDD279F2E} 
449 3240_W166 {D33D9FA3-8C7C-41E0-AC94-EC05A647E156} {D0EDF519-F66C-4BFB-93D9-BEA03B2CC1C0} 
450 3240_W167 {7968BD7C-59C3-4D81-9A90-9EB48D20D275} {082D9773-AA40-4608-8ED9-69D6C1C9B818} 
451 3240_W168 {CF3778E7-A200-44BB-8C0F-203631AE8BDB} {1A0A73A3-DED8-4BDD-B476-822C7B875130} 
452 3240_W169 {DF265E93-0A40-4014-81DD-90BA9639C8C9} {A868A953-236D-4DC3-98BA-30BE023BF032} 
453 3240_W170 {F726AB3C-BB43-4194-B1B9-5E19DDE95C1C} {D2226A53-1446-4423-A5FE-3BC5F1708A53} 
454 3240_W171 {4427ED8D-DA70-4CAA-A8AD-E9526D53DC86} {A27EE49C-BF02-4AC9-9E35-0AB8016E7F46} 
455 3240_W172 {AD32A2F4-2E75-4FAC-B67E-780C8BF95547} {EAFDADFC-BC5B-4B5C-8D2B-7A317119F8CF} 
456 3240_W173 {22A6DFB5-893C-42C5-B862-4A1F0193521C} {552EF799-B050-42DF-BE80-C7EDD9AB20F4} 
457 3240_W174 {9106108C-DD9A-429B-A173-C67CABADE009} {61825D28-D041-4DD1-A5FD-5A39523271EC} 
458 3240_W175 {B274EDA7-43C2-4354-9912-1CECB96B4695} {F1DD0F8B-32AE-4295-AB6B-DAD661CAFCDB} 
459 3240_W176 {682349C9-525E-42FD-AC9A-05235F7460A5} {8BBCC100-D628-4F51-A0B3-C71F89D712FD} 
460 3240_W177 {8E0F7795-74BE-40B1-BC6D-1FFE573B6AAD} {0D697C78-A3B8-497C-81EC-C916946814C0} 
461 3240_W178 {AC9F3C2C-C609-4D77-B4AD-66C0CD96A7B0} {1A65A1E2-A5D0-4365-94CE-79B6A9B08138} 
462 3240_W179 {1736DDC9-DA4B-43F1-9ACB-38FD1DABE7C6} {D43D7A63-1E98-495E-BCB0-1B5ADDFCE133} 
463 3240_W180 {BCC7B9CF-CD0B-4304-8C97-CDD94BFEAEBF} {9EE69D65-99E0-414B-94AD-8CC1D5C30E6C} 
464 3240_W181 {1BF34B7F-9344-4355-9A0F-6BEB7E5DB2EC} {8F8A86A3-BFD3-4C2A-B6DE-537CFDE774D8} 
465 91E0_W1 {C9AF8303-923E-4A5A-89EF-B4859293698D} {4F2C739E-8800-4588-A706-2DB06D9C6B91} 
466 91E0_W2 {E2EB9BB0-AD31-4967-81F7-127DAB1A2AFF} {1D0B8D3D-F241-4666-8AF0-17E5666F02E8} 
467 91E0_W3 {4638BDD6-2994-41A5-8849-E88E17714808} {BDE3ABE1-498C-49C1-8217-C62D7BADE8BB} 
468 91E0_W4 {A2E19300-5F70-4B70-A828-267634446D93} {DAC2370E-B660-445F-8102-CA84F965E43E} 
469 91E0_W5 {32453368-DC1E-4AA0-B21A-F77CCA26C378} {9DAABC5E-1FB0-4F6D-BEE1-1F2F49DA95DB} 
470 91E0_W6 {52B7B927-94F4-4485-847B-A73AC94AB3D8} {F7C0F855-2B2D-4050-8949-8E696D9A0995} 
471 91E0_W7 {6E2163F4-E90D-4AA2-A747-B95A08DA36C8} {4523A939-E75C-47A7-912C-5E785F9B0558} 
472 91E0_W8 {DACAE3F6-BDAD-40DA-A385-C0690300A0FC} {26ADEFF3-4C3D-44F9-AFBE-95F2264A7A0C} 
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473 91E0_W9 {27444269-5AEF-4948-95A2-D961E293255F} {C274EB82-7314-46F7-812A-3B8A02F9F965} 
474 91E0_W10 {CB4547F6-5681-4951-AA80-F0ED1129576B} {C248A2F0-8DE3-4244-A7B0-1B34DF3EB857} 
475 91E0_W11 {AED40930-C8E8-48D2-86FA-068DAA1BC63A} {E3A1CDE5-D4BC-4A30-949F-26EC66E18DB2} 
476 91E0_W12 {8D8090C8-0C57-4248-80E9-35517D0955BD} {F26B3175-BECE-4AFB-A4C6-3DBB486BF9C6} 
477 91E0_W13 {431EFCD0-AB95-4F4D-87B4-914C0E44E5F7} {F4CFD3F3-F95A-4147-B566-47808F0AB1A8} 
478 91E0_W14 {BEF20DEB-0798-4E71-AD5C-FC81F46AAED9} {5F16CD87-D57A-49F9-BAC8-1B205E26A479} 
479 91E0_W15 {909C54CE-9080-4DEA-8DAD-B138B8BFA077} {58F6460B-FC10-44AD-BCC3-8F5720B97AC5} 
480 91E0_W16 {26A60CC8-20BB-4590-8652-EDCC1C6D567D} {4664DD65-B878-47B1-AF92-304B3D6C7481} 
481 91E0_W17 {61F3AF26-DF3D-456D-ABE5-3473C7E65AF2} {F1E07EE0-93B6-4E33-B075-D47F11E88B8E} 
482 91E0_W18 {80551802-8C3C-4A7E-8227-EEF46AA18E65} {C067A623-5B4E-4326-89A0-8841D38DFFE2} 
483 91E0_W19 {EC4669DE-C69A-403B-960C-6BAE96AFAA5E} {DD488A5F-28C8-401B-9B4C-95C4D8267290} 
484 91E0_W20 {34D6B827-EFF9-4750-851F-C4255017A644} {82615E91-3264-4F4A-B125-F174AFE5F8DC} 
485 91E0_W21 {854247B1-A42B-4471-8659-28F154C8CCED} {B87E5839-F057-478B-9199-E7679FE2037D} 
486 91E0_W22 {7B134B60-BDB4-42E0-9C40-A9D4EA96B8A6} {702A94CF-2D6B-444E-A49F-765565ACC7C4} 
487 91E0_W23 {7F84EF22-6090-46F3-8C6D-D24CDAB8C559} {0E8DCDED-AEF8-4B80-AAA1-C18212CBE9AB} 
488 91E0_W24 {166C40B5-EAFD-4522-AE7A-3DB286D064F4} {CF7B7123-5576-4E0F-8CF6-EE2D766805E6} 
489 91E0_W25 {C038AA79-B612-43A0-BC07-E64E7DB89217} {420CD261-49A5-4EFA-A071-E431BA09AE5E} 
490 91E0_W26 {F9301C1C-5F90-46DD-B7B0-4FF31FB87C14} {0BD9C8CD-0977-4369-9E16-B53F25A8AAE8} 
491 91E0_W27 {F74464C9-953F-4F23-ABE5-16DBDAF4C6CD} {7AC50994-25FE-4411-A2FA-5082F6E038DA} 
492 91E0_W28 {05E7908D-FD79-4CBE-88A2-AFB7C98D6FC3} {8B4803CF-EDA1-4383-BD6F-6320950846D0} 
493 91E0_W29 {58ADFCD4-DB9C-4878-A77C-DBB3197EF5AB} {BCBDF042-DB63-403C-A5D0-57889540FB12} 
494 91E0_W30 {880715B0-4131-4BF9-8A82-AB37BFAD2EF1} {BD6E46B8-E4C5-4D3D-A81A-705BD25A0100} 
495 91E0_W31 {3C7A90A2-A9C9-4FB1-B80A-7DC638B8FAC2} {C3DB917F-6A52-4E02-A9DD-05EB6C9EFBAC} 
496 91E0_W32 {5351E935-EE90-4114-B879-263AD8E922EE} {7DCD040D-8FD5-40E7-BFB1-DD56FD0C0E7C} 
497 91E0_W33 {BFA737A7-915E-4FD8-ABA2-045A82534BD8} {494CD2A2-B577-4E86-86DA-FF3B88E7B95B} 
498 91E0_W34 {3014D974-653A-4999-8DDC-B4EEE8A8E87D} {B917F731-51E3-4AD7-8F38-1C138FF06E9C} 
499 91E0_W35 {45DE7525-690A-45FD-B8CF-72F8B46EFA97} {926FFCBC-6DF7-4C08-A867-53EA78DA79EF} 
500 91E0_W36 {5EEDA4FA-5793-4794-B55A-94C5F2BE7335} {1C2E5BF9-0FAB-498F-B120-EBA84B5460EE} 
501 91E0_W37 {992B0E28-FAB1-4F7E-8035-1D40D9F5B128} {88F32F81-73E0-4B87-B99A-FAEF9AE3071E} 
502 91E0_W38 {8B042D62-47D2-4230-A389-5B64C4193AA9} {AC20EB68-7FB5-4D5F-BCC6-D627C13C2EE9} 
503 91E0_W39 {DC05EEC1-D14B-4F74-9079-D1103AA09EEB} {F33A2F8A-96A0-48B0-A01C-FDF01AC0C191} 
504 91E0_W40 {5175C147-6D01-4413-B89E-E6DE82234079} {53F59893-5915-4A54-AFC7-35BBEE446E24} 
505 91E0_W41 {9B95F008-6790-4C87-BA86-0E5B4017C836} {6E9AE05C-EC8C-4AF8-90B7-905B738393AB} 
506 91E0_W42 {FA774957-45A9-4D87-B91C-B8A97E4C5665} {A6D63A9C-E2EF-490F-A55B-57A6F77AA362} 



 
 

DOKUMENTACJA PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000  
ŚRODKOWY DUNAJEC Z DOPŁYWAMI 
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1 2 3 4 
507 91E0_W43 {987D9884-39F3-42C8-B5CE-FDF84E110E73} {885DA329-70D2-484A-9B07-0AA38F3B2490} 
508 91E0_W44 {017C30D2-09E5-451A-9CDA-EC3DD2C940A6} {98470C39-CCC7-42E7-B574-E873D93687D2} 
509 91E0_W45 {BE2B7412-8E62-42DE-8B80-AF4D77C2F77A} {7E06EFCC-DBD8-425F-A400-FED46F58AD8F} 
510 91E0_W46 {99C500F9-5196-42C1-BBAB-C0C95F22BF29} {95F61FED-901F-4D21-8703-9600549849A7} 
511 91E0_W47 {B434D3CB-8AFE-43D8-9E5F-3AC46B56B6BA} {A578B9F6-82DD-4B7C-BFD6-CB4A04F1E3E8} 
512 91E0_W48 {5FBFF664-9C3E-48AA-8C5C-2AC642AA8AD5} {B0B826A8-4282-4331-AE8A-4BDB63DA460D} 
513 5264_S1 {C2F4B5AB-9F07-4312-8010-E25988A43D76} {22A37DF2-85B9-4528-AFFA-466EE3727B70} 
514 5264_S2 {02A00BD8-656A-4984-A6F6-B4EF963AB930} {D4328053-0040-41B1-8F3D-6E17E970D5F9} 
515 5264_S3 {FCF3D59F-CDA0-4B8A-9E1B-3CB70634AAE4} {D1C0D572-E581-417B-B515-C25A68F7393B} 
516 5264_S4 {18DD6F1D-E5D9-40DD-9E6A-5A61A868BD24} {223EECFC-6F73-44D2-A146-9CB1B4AD9157} 
517 5264_S5 {5823B2F9-BB63-40B5-95D8-D9C2FB4F040D} {7E7EE66F-4D3B-467F-BB52-E3476CC17656} 
518 5264_S6 {870298B3-9AD2-44AA-8A1A-843F67700AF8} {AD7E74F9-A02C-4E25-903A-B1B2D07EB210} 
519 5264_S7 {C8AF82AE-3110-4D35-AD7B-BF11BFC3FB95} {89CF4053-506A-4539-85BE-8B04F6808E9E} 
520 5264_S8 {FBBF0BE6-D57C-4D91-A4FE-4816A4DFA60B} {7A502F00-A677-4F35-ACA5-3D5C27662819} 
521 5320_S1 {8077DE14-4577-4D78-898D-37A00AB32156} {F10BBCEA-3B26-40CE-AF64-9BE1680A3F5D} 
522 5320_S2 {1371BD47-2440-4410-A675-0C07AE6B3315} {A80DDEF8-C896-473B-B1A9-644B87AC4236} 
523 5320_S3 {1D166B28-BD83-4FF0-9CDC-E842D00720B2} {0A6B6BB9-3934-4DE2-9296-DD57924835C5} 

 


