Stan środowiska w woj. podkarpackim w 2004 roku

Walory przyrodnicze województwa

S

tan środowiska determinowany jest przez
wiele czynników, nie tylko geograficznych
czy historycznych. Jest to region pozbawiony wielkich aglomeracji, na tle innych części Polski
niezbyt zasobny w surowce naturalne, dzięki czemu nie tak bardzo przekształcony przez człowieka,
jak np. Górny czy Dolny Śląsk. Od stuleci pozostający poza głównymi ośrodkami rozwoju, dopiero w latach trzydziestych ubiegłego wieku doznało
ożywienia gospodarczego z chwilą budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Ze względu na
słabe gleby i znacznie przeludnioną wieś, postrzegany jako miejsce „galicyjskiej biedy” skłaniającej
do emigracji zarobkowej. Brak wielkiego przemysłu, tradycyjne rolnictwo, szacunek dla przyrody są
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podstawą dobrej kondycji ekologicznej dzisiejszego Podkarpacia.
Województwo podkarpackie z uwagi na swoje
zróżnicowanie geograficzne i klimatyczne posiada
znaczne obszary wyróżniające się różnorodną, bogatą florą i fauną. Szczególnie rozległe kompleksy
leśne oraz strefy o dużych walorach naturalnych,
krajobrazowych oraz ekologicznych znajdują się
w południowej części województwa.
Do ważnych dla zachowania różnorodności biologicznej obszarów należą pozostałości po dawnej
Puszczy Sandomierskiej położone w powiatach: kolbuszowskim, mieleckim, ropczycko-sędziszowskim,
stalowowolskim i niżańskim.
W skali kraju Podkarpacie zaliczane jest do
najczystszych ekologicznie regionów: 47,5% powierzchni województwa stanowią obszary praw-
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rodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie” o łącznej powierzchni 213 211 ha.
Jest jednym z nielicznych w Europie obszarów
górskich, o dobrze zachowanych rzadkich gatunkach flory i fauny. Na dużych przestrzeniach występują naturalne zespoły leśne i nieleśne, którym
towarzyszą liczne zbiorowiska roślinne o charakterze półnaturalnym porastające tereny dawnych wsi
(tzw. kraina dolin).
Flora naczyniowa obejmuje około 760 gatunków, z których około 30 to gatunki wschodniokarpackie. Wśród gatunków endemicznych dla Karpat
Wschodnich występuje 6 taksonów, w tym pszeniec biały, lepnica karpacka, przywrotnik turkulski. Oprócz gatunków wschodniokarpackich, do
najcenniejszych roślin spotykanych w Parku należą
rośliny wysokogórskie (około 70 gatunków). Są to
m.in.: zawilec narcyzowy, widłak alpejski, prosiennicznik jednogłówkowy. 64 gatunki stanowią rośli-

nie chronione (848,3 tys. ha), lasy zajmują powierzchnię 651,7 tys. ha, co odpowiada lesistości
36,5%. Ogólna lesistość województwa jest wyższa
od średniej krajowej o około 8%. Lasy zarządzane
przez administrację Lasów Państwowych stanowią 82,4%, a lasy nie stanowiące własności Skarbu
Państwa 17,6%. Średnia zasobność drzewostanów
waha się w granicach od 120 m3/ha do 235 m3/ha
w zależności od formy własności.
W północnej części, w rejonie Kotliny Sandomierskiej, na piaszczystych glebach występują przeważnie bory sosnowe. Często spotyka się także lasy
mieszane i liściaste, w których obok sosny występuje jodła, modrzew i świerk, a z drzew liściastych
buk, dąb, grab, olsza czarna i brzoza. Na Pogórzu
Karpackim lasy występują głównie w szczytowych
partiach wzniesień. Duże kompleksy leśne zachowały się w paśmie Pogórza Ciężkowickiego oraz
w całej partii Pogórza Przemyskiego. Występują tu
głównie lasy mieszane. W niższych terenach Pogórza rosną: grab, dąb, brzoza i sosna, w wyższych
partiach: jodła, buk, świerk. Na całym Pogórzu
przeważają lasy jodłowo-bukowe.
Najbardziej różnorodna i bogata szata roślinna występuje w południowej, górzystej części województwa. W Beskidzie Niskim przeważają lasy
mieszane jodłowo-bukowe z domieszką jaworu,
jesionu, brzozy i wiązów. Głównymi gatunkami
drzewiastymi panującymi w rejonie Bieszczadów
są buk i jodła. W niższych terenach górskich występują lasy jodłowe lub mieszane, w wyższych wyłącznie lasy bukowe, często z domieszką jaworu.
Na terenie województwa funkcjonują dwa leś-ne kompleksy promocyjne – Lasy Birczańskie
i Lasy Janowskie.
Najwyższą formę ochrony stanowią w województwie dwa parki narodowe: Bieszczadzki i Magurski, o łącznej powierzchni 48 641 ha.
Bieszczadzki Park Narodowy (BdPN) jest trzecim co do wielkości parkiem narodowym w Polsce,
położonym przy granicy ze Słowacją i Ukrainą.
Utworzony w 1973 r. zajmuje obecnie powierzchnię 29 202 ha w najwyżej położonej części Bieszczadów. Powierzchnia otuliny wynosi 22 969 ha.
Około 70% powierzchni parku objęte jest ochroną
ścisłą. W 1992 r. BdPN stał się częścią Międzyna-

ny prawnie chronione, przy czym 56 objętych jest
ochroną ścisłą. Równie ciekawa i bogata jest grupa
tradycyjnie zaliczana do roślin niższych; występuje
tu przeszło 350 gatunków porostów, ponad 250 gatunków mchów oraz ok. 1000 gatunków grzybów.
Do najciekawszych należy grzyb odgiętka wetlińska, który występuje jedynie na terenie Bieszczadów (endemit bieszczadzki).
Bieszczadzki Park Narodowy jest stosunkowo licznie zasiedlany przez gatunki, które uznawane są za zagrożone lub rzadkie w innych częściach Europy. Rodzime populacje dużych ssaków
drapieżnych: niedźwiedzia, wilka i rysia, są szczególnie cennym elementem tutejszej przyrody. Spośród dużych roślinożerców najliczniejszy jest jeleń.
Pod koniec lat sześćdziesiątych reintrodukowano
w Bieszczadach żubry. Obecnie na obszarze parku żyje około 20 osobników. Występują tutaj również populacje sarny, dzika oraz kilka osobników
łosia. Sukcesem zakończyły się działania związane
z reintrodukcją bobra. W Parku prowadzi się rów-
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nież hodowlę zachowawczą starej, ginącej rasy konia huculskiego.
Cenną grupą są liczne tu ptaki drapieżne takie jak: orzeł przedni, orlik krzykliwy, gadożer,
trzmielojad oraz sowy: puchacz i puszczyk uralski.
Na połoninach gnieżdżą się także gatunki alpejskie: siwerniak i płochacz halny. Ciekawostką faunistyczną jest wąż Eskulapa, obecny tylko w kilku
miejscach w Polsce.
Szczegółowe informacje dotyczące Parku można znaleźć na stronie internetowej: www.bdpn.pl
Magurski Park Narodowy (MPN) rozpoczął
działalność w 1995 r. Powierzchnia Parku wynosi 19 439 ha, z czego 89,7% znajduje się na terenie woj. podkarpackiego (gminy: Krempna, Dukla, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Dębowiec),
a pozostałe 10,3% na terenie woj. małopolskiego
(gminy Sękowa i Lipinki). Otulina Parku ma powierzchnię 22 967 ha.
MPN zajmuje fragment Beskidu Niskiego
o najbardziej typowym dla tego pasma krajobrazie gór niskich i średnich. Ochroną objęto pasmo
Magury Wątkowskiej i tereny leżące na południe
i południowy wschód od niego. Osią Parku, dzielącą go na część północną i południową, jest rzeka Wisłoka.
MPN ma charakter typowo leśny – 95% powierzchni pokrywają lasy. Na terenie Parku opisano dwa piętra roślinne – piętro pogórza (do 530
m n.p.m.) z fragmentami grądu, olszynki karpackiej i olszynki bagiennej oraz wielogatunkowymi
łęgami. Na terenach otwartych w tym piętrze występują łąki kośne, pastwiska żyzne i ubogie, łąki
wilgotne i torfowiska niskie. W reglu dolnym (powyżej 530 m n.p.m.) dominuje żyzna buczyna karpacka, odnajdujemy tu również płaty kwaśnych
buczyn i nieliczne jaworzyny.
W 57 rozpoznanych dotąd zbiorowiskach roślinnych powierzchniowo zdecydowanie przeważają zbiorowiska leśne, lecz aż 34 spośród nich opisano w ekosystemach nieleśnych.
Liczba potwierdzonych gatunków roślin naczyniowych to 767 na około 850 gatunków, których
doliczono się w całym paśmie Beskidu Niskiego.
O wartości florystycznej Parku świadczy pokaźna
liczba roślin rzadkich i zagrożonych, w tym 68 gatunków chronionych m.in. 18 gatunków storczyków, 4 gatunki widłaków.
Na terenie Parku swoją ostoję posiada szereg gatunków fauny dolnoreglowej i podgórskiej.
Leśne ostępy magurskie wyróżniają się w całym
Beskidzie Niskim bogatymi populacjami dużych
kręgowców puszczańskich. Żyje tu 55 gatunków
ssaków, m.in. niedźwiedź, wilk, borsuk, ryś, żbik.

Najstarszą w polskich Karpatach ostoję posiada tutaj łoś. Introdukowane w latach osiemdziesiątych
bobry mają już 6 stanowisk.
W „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” znajduje się 10 gatunków ssaków odnotowanych na terenie Magurskiego Parku Narodowego.
Badania awifauny potwierdziły występowanie
115 ptaków lęgowych. 7 gatunków ma swoje miejsce w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt”. Są to:
orzeł przedni, włochatka, sóweczka, puszczyk uralski, dzięcioł białogrzbiety i trójpalczasty oraz orlik krzykliwy uznany za symbol Parku. Na terenie
MPN gnieździ się ok. 46 par orlika krzykliwego,
jest to jedno z największych zagęszczeń w Polsce.
W Parku jest najwyższa w Europie liczebność myszołowa. Z 10 gatunków z rzędu dzięciołowych opisanych w Polsce na terenie MPN gnieździ się aż 9.
Ichtiofauna reprezentowana jest przez 12 gatunków ryb, wśród których 4 są prawnie chronione (strzebla potokowa, głowacz pręgopłetwy, śliz,
piekielnica), a głowacz pręgopłetwy i piekielnica
umieszczone są dodatkowo w „Polskiej czerwonej
księdze zwierząt”.
Park i jego otulina są również miejscem bytowania płazów (10 gatunków) i gadów (6 gatunków). W „Polskiej czerwonej księdze zwierząt”
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swe miejsce znalazły z płazów – traszka karpacka
i grzebieniasta, a z gadów gniewosz plamisty.
Największymi osobliwościami MPN, które
mogą charakteryzować ten zakątek kraju jest występowanie prawie całego kompletu spośród dużych
leśnych drapieżników i łanowo występujące populacje storczyków. Miłośnicy krajobrazu mogą nacieszyć oko kilkusethektarowymi otwartymi przestrzeniami zajętymi przez łąki i wrzosowiska, gdzie
brak jakichkolwiek zabudowań.
W otulinie Parku znajduje się wiele zabytków sakralnych (cerkwie, przydrożne kapliczki i krzyże).
Szczegółowe informacje dotyczące Parku można
znaleźć na stronie internetowej: www.magurskipn.pl
Na obszarze województwa znajduje się 10 parków krajobrazowych, które zajmują łącznie powierzchnię 280 tys. ha i są zlokalizowane na terenie
34 gmin. Spośród nich 6 położonych jest w całości w granicach województwa podkarpackiego, tj.:
Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy, Park
Krajobrazowy Doliny Sanu, Park Krajobrazowy
Gór Słonnych, Jaśliski Park Krajobrazowy, Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy, Park Kraj-obrazowy Pogórza Przemyskiego.
Pozostałe parki położone są w części na terenie
województwa podkarpackiego i na terenie województwa lubelskiego, tj.: Południoworoztoczański
Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Puszczy
Solskiej, Park Krajobrazowy Lasy Janowskie oraz
na terenie województwa podkarpackiego i województwa małopolskiego, tj.: Park Krajobrazowy
Pasma Brzanki.
Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonują dwa Zarządy Zespołów Parków Krajobrazowych z siedzibą w Przemyślu i w Krośnie. Na
stronach internetowych: www.parkiprz.itl.pl oraz
www.parkikrosno.pl można znaleźć szczegółowe
informacje o zasadach funkcjonowania parków.
Swoistą formą ochrony objęto tereny, które
z uwagi na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach są wartościowym miejscem
turystycznym i wypoczynkowym, pełniąc funkcje korytarzy ekologicznych. Są to obszary chronionego krajobrazu. W województwie podkarpackim funkcjonuje 17 takich obiektów o łącznej
powierzchni około 521 tys. ha.
Rezerwaty przyrody obejmują obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym,
ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także
siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej,
wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Na terenie województwa

uznano 93 rezerwaty przyrody, zajmujące łącznie
10 733,10 ha, co stanowi około 0,6% powierzchni
całego województwa. Średnia powierzchnia rezerwatu w województwie jest stosunkowo duża i wynosi około 115 ha.
Rezerwaty Podkarpacia charakteryzuje duża
różnorodność biologiczna. Występują tu 3 rezerwaty faunistyczne, 26 florystycznych, 6 geologicznych, 12 krajobrazowych, 40 rezerwatów leśnych
i 6 torfowiskowych.
W obiektach tych swoją ostoję znajdują liczne gatunki chronionych i rzadkich roślin, zwierząt
i grzybów, obecne są tu również chronione siedliska przyrodnicze.
Na terenie województwa w rezerwacie Kołacznia w gminie Nowa Sarzyna znajduje się jedyne
w Polsce stanowisko azalii pontyjskiej.
W granicach rezerwatów przyrody ujęto również elementy powiązane z historią człowieka: grodziska wczesnośredniowieczne, pozostałości śred-niowiecznych zamków, fortyfikacje obronne oraz
miejsca martyrologii narodu polskiego i żydowskiego. Natrafić tu można również na ślady dawnych beskidzkich i bieszczadzkich wsi, wysiedlonych podczas II wojny światowej.
Pozostałe osobliwości przyrodnicze chronione
są w innych formach. Na terenie województwa są
to:
• pomniki przyrody – ogółem 1550, dominują
obiekty chroniące przyrodę żywą;
• użytki ekologiczne – 319 o łącznej powierzchni
924 ha;
• stanowiska dokumentacyjne – 21 obiektów
o łącznej powierzchni 2,9 ha;
• zespoły przyrodniczo-krajobrazowe – 2 obiekty
o łącznej powierzchni 2,3 ha.
W Bolestraszycach koło Przemyśla znajduje się
jeden z najciekawszych w Polsce ogrodów botanicznych. W arboretum tym podziwiać można ponad 2
tys. różnych gatunków, odmian i form roślin.
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Podkarpackie w liczbach
Powierzchnia
i gęstość
zaludnienia

Powierzchnia
w tys. km2

Ludność na km2

woj. podkarpackiea)

17,8

118

312,7

122

357

231

549,2

108,3

a)

Polska

Niemcyb)
b)

Francja

b)

244,9

246

Słowacjab)

49

109,7

Grecjab)

132

80,7

Wielka Brytania

Dane wg GUS – „Ochrona środowiska 2004”: a) dane za
rok 2003, b) dane za rok 2002.

powierzchnia użytków
rolnych gospodarstw

ogółem

% powierzchni kraju

-

tys. ha

km2

%

38,5 1093,9

6,1

129b) 3780,9b)

8466,8 b) 47,4

29,6 27 980

8,9

1287b)

30
242,3b)

73 872 b) 23,6

14,4 105 310 30,2 73 300

21

%

km2

%

km2

15,6

6877,1

13

92 640

inne

lasy i zadrzewienia

liczba

km2

%

łąki i pastwiska

grunty orne
i użytki trwałe

ogółem

Struktura
użytkowania
gruntów,
rolnictwo
ekologiczne oraz
obszary
chronione

Ważniejsze
obszary chronione

%

km2

woj. podkarpackiea)

178 43,9

7082,7

Polskaa)

312 650

151 440 48,4 40 630

Niemcyc)

348 950

120 200 34,4 50 130

15 628d)

697d)

127 380 b) 35,7

Francjac)

541 340

185 470 34,3 118 640 21,9 170 930 31,6 66 300 12,2 10 364d)

419,8d)

72 947 b) 13,3

Wielka
Brytaniac)

240 940

57 030

23,7 110 080 45,7

27 940

11,6 45 890

19

3981d)

724,5d)

26 687 b) 10,9

Słowacjac)

48 100

15 750

32,7

18

20 010

41,6

7,7

883d)

5,3d)

10 968 b) 22,4

Grecjac)

128 900

38 520

29,9 46 500

36,1

19 400

22,8 14 480 11,2

6680d)

31,1d)

6884 b) 5,2

39,7 2790,2

8650

3680

Dane wg GUS – „Ochrona środowiska 2004”: a) dane za rok 2004, b) dane za 2003 rok, c) dane za 2001, d) dane za 2002.
Emisja zanieczyszczeń powietrza w województwie podkarpackim,
w Polsce i w krajach UE [tys. ton/rok]
Zanieczyszczenie

Podkarpaciea)

Kraje UEb)

Polskaa)

% udział

SO2

13,8

7554,2

867,2

11,5

NO2

6,2

10 918,3

372,3

3,4

CO

4,5

32 155,3

349,3

1,1

CO2

3611,5

3 827 751,6

211 593,6

5,5

Niemetanowe lotne
związki organiczne

-

11 170

873b)

7,8

Dane wg GUS – „Ochrona środowiska 2004”: a) dane za 2004 rok, b) dane za 2001 rok.
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Gospodarstwa
ekologiczne

Użytkowanie gruntów
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Ludność korzystająca z oczyszczalni
ścieków [% ogólnej liczby ludności]

Pobór wód [%]
Gospodarka
wodno-ściekowa

ogółem

oczyszczalnie
biologiczne

oczyszczalnie
z PUB

245,8

49,6

0,2

22,5

26,9

71,1

10 441,5

59

2,2

23,3

33,5

0,4c)

69,8c)

4774c)

92,8b)

0,2

4,7

87,9

19b)

10b)

71b)

4000e)

76,9b)

-

-

-

48,4b)

0,9b)

27,7b)

6597e)

94,6b)

3,6

64

27

b)

b)

b)

d)

b)

-

-

-

b)

32,4

14,2

9,6

nawodnienia

przemysł

29,2

21,9

48,8

Polska

19,1

9,7

Niemcy

14,2c)

Francja

woj. podkarpackiea)
a)

Wielka Brytania
Słowacja

Zużycie wody
ogółem [hm3]

oczyszczalnie
mechaniczne

gospodarka
komunalna

35,5

5,2

b)

Grecja

59,3

b)

9,9

1134

b)

87,4

52,7

c)

1,3

7198

56,2

Dane wg GUS – „Ochrona środowiska 2004”: a) dane za rok 2004, b) dane za rok 2002, c) dane za rok 2001, d) dane za rok 1999,
e) dane za rok 1998.

kg na 1 mieszkańca
/rok

recykling
[tys. ton]

składowanie
[tys. ton]

kompostowanie
[tys. ton]

wytworzone

unieszkod.
termiczne

składowanie

odzysk

woj. podkarpackiea)

419,6

200

7,2

412,1

0,176

18,3

5,5

0,7

11,7

Polska a)

9924,6

260

145

9609,1

1170,5

1338,9

813,5

253,6

482,4

Niemcyc)

49 936

590

13 025

12 174

7325

15 532

1582 d)

4686 d)

2991 d)

Francja c)

32 174

530

3769

13 890

4145

9150 d)

1361e)

803 e)

222 e)

Wielka Brytaniac)

34 851

580

4295

27 846

-

5214b)

102 b)

2332 b)

1061 b)

Słowacjad)

1707

320

36

1056 f)

85

1634b)

94 b)

179 b)

283 b)

Grecjab)

4640

440

375

4233 g)

32

391d)

3 d)

-

114 d)

Gospodarka
odpadami

1. PODKARPACKIE NA TLE POLSKI I EUROPY

Odpady niebezpieczne [tys. ton]

zebrane ogółem
[tys. ton]

Odpady komunalne

Dane wg GUS – „Ochrona środowiska 2004”: a) dane za 2003 rok, b) dane za rok 2002, c) dane za rok 2001, d) dane za 2000 rok,
e) dane za rok 1998, f) dane za rok 1997, g) dane za rok 1992

Wytwarzanie
wybranych grup
odpadów

Odpady
przemysłowe
[tys. ton]

Osady ściekowe
[tys. ton s.m.]

Oleje syntetyczne
[tys. ton]

Opakowania wprowadzone
na rynek ogółem
[tys. ton]

woj. podkarpackiea)

1119,9

53,2

4,2

22,9

120 551,4

1008,7

201,7

2611,7

c)

e)

Polska

a)

15 018 c)

Niemcy

406 040

3747

503

Francja

98 980

980 e)

367 d)

-

Wielka Brytania

374 950

1058 e)

-

9180 c)

Słowacja

14 460

568 d)

-

Grecja

5000

66

b)

85

b)

935 b)

Dane wg GUS -„Ochrona środowiska 2004”: a) dane za rok 2003, b) dane za rok 2002 c) dane za rok 2001, d) dane za rok 2000,
e) dane za rok 1998.
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Zużycie nawozów sztucznych [tys. ton] w latach 2000–2001 oraz udziały stosowanych nawozów
azotowych i fosforowych.

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000

Zgodnie z zapisami Dyrektywy Siedliskowej,
obszary te mają być połączone w miarę możliwości fragmentami krajobrazu, zagospodarowanymi
w sposób, który umożliwia migrację, rozprzestrzenianie i wymianę genetyczną gatunków.
Każde państwo Unii Europejskiej przygotowuje propozycję sieci na swoim terytorium. Lista
proponowanych specjalnych obszarów ochrony
siedlisk ustalana jest na podstawie kryteriów, określonych w załączniku III Dyrektywy Siedliskowej.
Kryteria te mają charakter przyrodniczy – ocenia
się stan obszaru, zagrożenia, stopień izolacji, wartości do zachowania gatunku lub typu siedliska
w skali globalnej itp.
Komisja Europejska, w porozumieniu z zainteresowanymi krajami, ustala ostateczną listę obszarów o znaczeniu wspólnotowym, które wejdą
w skład sieci. Propozycje poszczególnych państw
są rozpatrywane na tzw. seminarium biogeograficznym, podczas którego analizuje się, czy w ramach określonych regionów biogeograficznych, na
które jest podzielona Europa, poszczególne gatunki i typy siedlisk przyrodniczych znalazły wystarczającą ochronę.
Polska w ramach procesu integracji z Unią Europejską została zobowiązana do wyznaczenia obszarów Natura 2000 na swoim terytorium do dnia
akcesji do Unii Europejskiej. Większa część terytorium Polski należy do regionu kontynentalnego,
tylko Karpaty należą do regionu alpejskiego.

Sieć Natura 2000 jest jedną z najważniejszych
inicjatyw Unii Europejskiej na rzecz ochrony przyrody. Zgodnie z postanowieniami prawa Wspólnoty Europejskiej, jest to spójna europejska sieć ekologiczna, której celem jest zachowanie rodzajów
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ważnych
dla krajów wspólnoty z punktu widzenia ochrony
różnorodności biologicznej. Ustanowienie obszaru
Natura 2000 jest wskazaniem i podkreśleniem jego
rangi i znaczenia dla zachowania dziedzictwa europejskiego.
Rodzaje siedlisk przyrodniczych oraz gatunki będące przedmiotem ochrony są wymienione
w załącznikach Dyrektywy 92/43/EWG w sprawie
ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny
i flory (tzw. Dyrektywy Siedliskowej) i Dyrektywy
79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków
(tzw. Dyrektywy Ptasiej).
Sieć Natura 2000 składa się z dwóch typów obszarów:
• specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), tworzone na podstawie Dyrektywy Siedliskowej dla
ochrony:
– typów siedlisk przyrodniczych,
– siedlisk gatunków roślin i zwierząt.
• obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), tworzone na podstawie Dyrektywy Ptasiej dla
ochrony siedlisk ptaków.
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ochronne, zgodnie z postanowieniami art. 6 Dyrektywy Siedliskowej.
Program tworzenia sieci Natura 2000 obejmuje wyłącznie kraje członkowskie Unii Europejskiej,
dlatego Sekretariat Konwencji Berneńskiej (Konwencji o ochronie gatunków, dzikiej flory i fauny
europejskiej oraz ich siedlisk, zawartej w 1979 roku
w Bernie, ratyfikowanej przez Polskę w 1995 r.) zaproponował rozwiązanie umożliwiające stworzenie wspólnego, paneuropejskiego systemu obszarów chronionych – sieci Emerald. Będzie on oparty
na współpracy przyrodników ze wszystkich państw
– sygnatariuszy Konwencji Berneńskiej, których
zadaniem jest przedłożenie Stałemu Komitetowi
listy terenów o szczególnej wartości przyrodniczej
– ostoi Emerald. W praktyce projekt ten jest rozszerzeniem sieci Natura 2000 na całą Europę.
Europejska sieć Natura 2000 w województwie
podkarpackim
Zgodnie z przyjętymi ustaleniami, teren włączony do sieci Natura 2000 obejmuje 12,7% powierzchni województwa. Stanowią go 2 obszary
specjalnej ochrony siedlisk (SOO):
• Ostoja Magurska (kod obszaru PLH 180001),
• Bieszczady (kod obszaru PLC 180001),
oraz 2 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO):
• Bieszczady (kod obszaru PLC 180001),
• Pogórze Przemyskie (kod obszaru PLB 180001).
Ponadto, na terenie województwa podkarpackiego znalazły się niewielkie fragmenty dwóch obszarów specjalnej ochrony ptaków, położonych
w przeważającej części na terenie województwa lubelskiego, należące do Lasów Janowskich (kod obszaru PLB 060005) oraz Puszczy Solskiej (kod obszaru PLB 060008).
Bieszczady występują w województwie podkarpackim zarówno jako obszar ochrony ptaków,
jak i siedlisk.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
21 lipca 2004 roku w sprawie obszarów specjalnej
ochrony ptaków Natura 2000, wyznacza na terenie
kraju 72 obszary specjalnej ochrony ptaków. Określa również nazwę, położenie administracyjne, obszar i mapę obszaru, cel i przedmiot ochrony oraz
sprawującego nadzór nad obszarem.
Zgodnie z zapisem ww. rozporządzenia, na terenie województwa podkarpackiego wyznaczone zostały następujące obszary specjalnej ochrony
ptaków Natura 2000:
• Pogórze Przemyskie, obejmujące obszar 64 074,7
ha, położony na terenie gmin: Ustrzyki Dolne (133,4 ha), Rokietnica (1693,3 ha), Roźwienica (118,2 ha), Bircza (16 857,3 ha), Dubiecko

Wdrażanie Koncepcji Sieci Natura 2000 w Polsce rozpoczęto w 2001 roku, a pierwszy etap zakończono 20 kwietnia 2004 roku. Wstępnie zaproponowaną w latach 2002–2003 listę obszarów,
w których granicach znajdowały się siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, wymienione w obu dyrektywach – poddano weryfikacji.
Analizy dokonywane były przez zespoły realizacyjne utworzone przy Wojewódzkich Konserwatorach Przyrody.
Na opracowanych listach po zweryfikowaniu
przez Ministerstwo Środowiska znajdowały się:
• 72 obszary specjalnej ochrony ptaków o łącznej
powierzchni 3312,8 tys. ha (w tym obszary lądowe – 2433,4 tys. ha, co stanowi 7,8% powierzchni kraju),
• 184 projektowane, specjalne obszary ochrony
siedlisk o łącznej powierzchni 1171,6 tys. ha, co
stanowi 3,6% powierzchni kraju.
Obie listy zostały przesłane przez Ministerstwo
Środowiska do Komisji Europejskiej.
Na podstawie kryteriów, określonych w załączniku III Dyrektywy Siedliskowej (etap 2), Komisja Europejska po zapoznaniu się z propozycjami
Polski opracuje w porozumieniu z Rządem Polski projekt spisu obiektów ważnych dla Wspólnoty (Obiekty o Znaczeniu Wspólnotowym – OZW,
ang. Sites of Community Importance – SBIs). Następnie w kraju wyznaczone zostaną te obszary
w drodze rozporządzenia, jako specjalne obszary ochrony (SOO) i ustalone konieczne działania
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(7963,4 ha), Fredropol (12 072,9 ha), Krasiczyn
(11 772,2 ha), Krzywcza (58 354 ha), Przemyśl
(2731,0 ha), Żurawica (517,1 ha), Dynów – gmina wiejska (3390,9 ha), Dynów – gmina miejska
(973,4 ha) i Przemyśl – miasto (16,2 ha),
• Bieszczady, obejmujące obszar 107 317,9 ha, położony na terenie gmin: Czarna (6470,5 ha), Lutowiska (44 155,6 ha), Komańcza (13 516,6 ha),
Zagórz (1119,7 ha), Baligród (8371,5 ha), Cisna
(28 576,7 ha) i Solina (5107,3 ha),
• Lasy Janowskie – część obejmująca obszar
26 835,5 ha, położony na terenie gmin: Jarocin
(144,7 ha), Pysznica (6272,3 ha), Radomyśl nad
Sanem (7088,0 ha) i Zaklików (13 350,5 ha),
• Puszcza Solska – część, obejmująca obszar
11 028,9 ha, położony na terenie gmin: Cieszanów (2728,8 ha), Narol (8290,6 ha) i Harasiuki
(9,5 ha).

skim. Artykuł 11 Dyrektywy Siedliskowej nakłada
na nie jedynie obowiązek nadzorowania i monitorowania stanu ochrony siedlisk przyrodniczych
i gatunków, wymienionych w załącznikach I i II
Dyrektywy Siedliskowej oraz załączniku I Dyrektywy Ptasiej.
Zgodnie z art.6 i art. 8 Dyrektywy Siedliskowej, finansową odpowiedzialność za utworzenie
i utrzymanie sieci Natura 2000 będą ponosić państwa członkowskie. Unia Europejska zobowiązała
się do pomocy finansowej w utrzymaniu siedlisk
przyrodniczych i gatunków o znaczeniu priorytetowym.
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia
16 kwietnia 2004 roku, minister właściwy ds. środowiska nadzoruje funkcjonowanie obszarów Natura 2000.

Zarządzanie siecią Natura 2000
Realizacja sieci Natura 2000 wymaga wdrożenia odpowiedniego systemu zarządzania zarówno na poziomie UE, jak i poszczególnych państw
członkowskich. W UE głównymi instytucjami zarządzającymi są: Komisja Europejska i Europejska Agencja Środowiska. W poszczególnych krajach członkowskich zarządzanie siecią Natura 2000
uwarunkowane jest tradycjami ochrony przyroNa szczeblu wojewódzkim obszary Natura
2000 będą podlegać wojewodzie, jako reprezentantowi rządu. Wojewoda będzie koordynował prace
na obszarach Natura 2000 na terenie swojego województwa. Do jego kompetencji będzie należało
między innymi zawieranie umów z właścicielami
gruntów. W zawartej umowie znajdą się wykazy
niezbędnych działań, sposoby i terminy ich wykonania oraz wartość rekompensaty za dochody
utracone w wyniku wprowadzonych ograniczeń.
Wojewoda będzie wydawał także zezwolenia na
realizację inwestycji lub innych działań, mogących
mieć wpływ na stan obszaru Natura 2000, ale na
podstawie niezależnie wykonanej oceny wpływu
tego działania na przedmiot ochrony (OOŚ) oraz
po uzyskaniu opinii rad gmin, których dane przedsięwzięcie dotyczy. Jeśli będzie taka potrzeba, będzie ustalał również zakres, miejsce, termin i sposób wykonania kompensacji przyrodniczej oraz
nadzorował jej wykonanie.

dy i wynikającymi z nich rozwiązaniami administracyjnymi. Jest to zazwyczaj statutowe zadanie
organów rządowych, które współpracują z organizacjami resortowymi, pozarządowymi i indywidualnymi ekspertami.
Dyrektywa Siedliskowa nie precyzuje sposobu
zarządzania siecią Natura 2000, pozostawiając rozstrzygnięcie tych zagadnień państwom członkow-

13

Stan środowiska w woj. podkarpackim w 2004 roku

1. PODKARPACKIE NA TLE POLSKI I EUROPY

Rozmieszczenie obszarów Natura 2000 z terenu województwa podkarpackiego, zaproponowane
przez Polskę do Komisji Europejskiej przedstawiono na załączonej mapce.
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