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IX.1. ZASOBY PRZYRODY

Znaczna część powierzchni województwa (45,5%) objęta została różnorodnymi formami ochrony
przyrody - w zależności od stanu zachowania biocenoz, różnorodności przyrody i krajobrazu, nagro-
madzenia zbiorowisk i gatunków unikatowych. Większość cennych zbiorowisk i stanowisk roślin chro-
nionych znajduje się na terenie parków narodowych i rezerwatów przyrody.

Według stanu na koniec 2008 r. system ochrony przyrody w województwie podkarpackim tworzony
jest przez: 2 parki narodowe (Bieszczadzki i Magurski), 94 rezerwaty przyrody, 7 parków krajobrazowych,
13 obszarów chronionego krajobrazu, 1531 pomników przyrody (454 wprowadzone uchwałą Rady
Gminy), 370 użytków ekologicznych (62 wprowadzone uchwałą Rady Gminy), 26 stanowisk doku-
mentacyjnych (3 wprowadzone uchwałą Rady Gminy) oraz 1 zespół przyrodniczo-krajobrazowy. Na
terenie województwa wyznaczona sieć „Natura 2000” obejmuje 8 obszarów specjalnej ochrony ptaków
(stan na dzień 3.09.2008 r.) oraz 17 specjalnych obszarów ochrony siedlisk (stan na dzień 7.01.2009 r.).
Największa powierzchnia obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogólnej występuje w 5 powia-
tach województwa:
1. bieszczadzkim 99,9%,
2. leskim 98,2%,
3. sanockim 81,8%,
4. przemyskim 70,7%,
5. krośnieńskim 63,7%.

Bieszczadzki Park Narodowy wraz z Parkiem Krajobrazowym Doliny Sanu i Ciśniańsko-
Wetlińskim Parkiem Krajobrazowym tworzą polską część Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery
„Karpaty Wschodnie”. Ten rezerwat o randze międzynarodowej, został utworzony w 1992 r. na po-
graniczu polsko-słowacko-ukraińskim, w celu ochrony pozostałości ekosystemów o charakterze zbli-
żonym do naturalnego, unikatowych zespołów roślin i zwierząt wraz z ich ostojami oraz elementów
przyrodniczo-krajobrazowych („kraina dolin”).

Województwo podkarpackie charakteryzuje występowanie rozległych kompleksów leśnych.
W 2008 r. lasy zajmowały powierzchnię 660,8 tys. ha. Wskaźnik lesistości był wyraźnie wyższy od
krajowego i wynosił 37,0% (dla kraju wynosił 29,0%). Ponad 80% stanowiły lasy własności Skarbu
Państwa, natomiast lasy prywatne jedynie 15,5%.

Pejzaż ego u egoMagurski Park NarodowPejzaż ego u egoMagurski Park Narodow
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IX.2 DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY

Monitoring przyrody

Monitoring przyrody to regularne obserwacje i pomiary wybranych elementów przyrody żywej,
prowadzone dla uzyskania informacji o zmianach tych elementów w czasie. Jego głównym zadaniem jest
określenie wpływu zmian środowiskowych na organizmy, w celu zapobiegania negatywnym skutkom
tych zmian w przyrodzie, a więc uzyskania danych dla zorganizowania skutecznej ochrony gatunków
i układów ekologicznych.

Mapa IX.1.1. Obszary przyrody chronionej w województwie podkarpackim (źródło danych [14])
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Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (art. 112) monitoring
przyrody ma polegać na obserwacji i ocenie stanu oraz zachodzących zmian w składnikach różnorod-
ności biologicznej i krajobrazowej na wybranych obszarach, w tym typów siedlisk przyrodniczych oraz
gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar „Natura 2000”, a także na
ocenie skuteczności stosowanych metod ochrony przyrody.

Polska po przystąpieniu do Unii Europejskiej zobowiązana została do prowadzenia monitoringu
poszczególnych elementów przyrodniczych w oparciu o:
1. Dyrektywę Rady 92/43/EWG z 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny

i flory tzw. Dyrektywę Siedliskową. Obejmuje ona monitoring siedlisk w obrębie regionu biogeograficz-
nego w danym kraju,

2. Dyrektywę Rady 78/409/EWG z 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków tzw. Dyrektywę Ptasią.
Obejmuje ona monitoring dzikich ptaków, a wymóg monitoringu wynika bezpośrednio z ustalonych
zasad wdrażania Dyrektywy i obowiązków sprawozdawczych,

3. Dyrektywę 2000/60/WE z 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki
wodnej, tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW); obejmuje ona między innymi w swoim zakresie
monitoring elementów biologicznych, jako wskaźników stanu wód,

4. Programy Rolnośrodowiskowe (PRŚ) w zakresie monitoringu wybranych elementów przyrody np.
ptaków czy płazów, jako wskaźników efektywności tych programów.

Wyniki monitoringu przyrody w formie raportów przesyłane są do Komisji Europejskiej. Ze stanu
zachowania ptaków (w ramach wdrażania Dyrektywy Ptasiej) raport przekazywany jest co 3 lata,
natomiast ze stanu zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków (w ramach wdrażania Dyrektywy
Siedliskowej) co 6 lat.

W ramach monitoringu przyrody w latach 2006-2008 prowadzono prace badawcze, których celem
było uzyskanie informacji o stanie zachowania gatunków i typów siedlisk przyrodniczych na wybranych
stanowiskach oraz wypracowanie metodyki i organizacji monitoringu przyrody zgodnego z wymaganiami
Dyrektywy Siedliskowej, pozwalającego na ocenę stanu zachowania gatunków i typów siedlisk przyrod-
niczych na poziomie stanowiska, obszaru, regionu biogeograficznego i kraju oraz opracowanie wnios-
ków dotyczących ich ochrony.

Zgodnie ze wstępnym charakterem projektu zaplanowano badania monitoringowe o ograniczo-
nym zakresie i zasięgu. Dotyczyły one wybranych gatunków i siedlisk przyrodniczych (20 gatunków
zwierząt, 16 gatunków roślin oraz 20 typów siedlisk przyrodniczych), przede wszystkim typów siedlisk
i gatunków będących przedmiotem specjalnej troski Wspólnoty Europejskiej, czyli tzw. siedlisk i gatun-
ków priorytetowych. Część z nich została już objęta badaniami w 2006 r. Badania były prowadzone na
wybranych obszarach na terenie całej Polski, z których znaczną część stanowią projektowane specjalne
obszary ochrony siedlisk „Natura 2000”. Uwzględniane były również obszary badane wcześniej w ra-
mach monitoringu przyrody - podsystemu PMŚ.

Kalina koralowaKalina koralowa
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W ramach prac prowadzonych w latach 2006-2008 badano wybrane wskaźniki, określające
„kondycję” populacji i siedlisk gatunków, a w przypadku siedlisk przyrodniczych wskaźniki zachowania
ich struktury i funkcji. Zbierane były także informacje dotyczące aktualnych i przyszłych oddziaływań na
gatunek/siedlisko przyrodnicze oraz prowadzonych na obszarze działań ochronnych i ich skuteczności.
Uzyskane w wyniku badań dane zgromadzone zostały się w bazie danych, w postaci formularzy spra-
wozdawczych dla kontroli terenowych, stanowisk i obszarów. Szczegółowe wyniki przeprowadzonego
w latach 2006-2008 monitoringu gatunków roślin i siedlisk przyrodniczych wraz z omówieniem przedsta-
wione zostały na stronie internetowej Instytutu Ochrony Przyrody w Krakowie.

Sieć „Natura 2000” to system, który łączy dwa odrębne systemy obszarów chronionych, wyzna-
czanych na podstawie prawa Unii Europejskiej. System ten nakłada się na dotychczasowe systemy
obszarów ochrony przyrody funkcjonujące w państwach europejskich, ale nie zastępuje ich.

Sieć „Natura 2000” ma swe odmienne cele i funkcje. Jeden z podsystemów sieci „Natura 2000”
obejmuje obszary ważne dla ochrony dzikich ptaków (tzw. ostoje dzikich ptaków, formalnie nazywane
„obszarami specjalnej ochrony ptaków” OSO, a potocznie obszarami „ptasimi”), a drugi tworzą obszary
wyznaczane dla ochrony określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk istotnych dla ochrony
określonych gatunków roślin i zwierząt innych niż ptaki (formalnie nazywane „specjalnymi obszarami
ochrony siedlisk” SOO, a potocznie obszarami „siedliskowymi”).

Spór pomiędzy Polską i Komisją Europejską w sprawie wyznaczenia obszarów „ptasich” trwał kilka
lat. Polska była zobowiązana do wyznaczenia obszarów „ptasich” do 1 maja 2004 r. Tak się jednak nie

Sieć Natura 2000

L ści Grabownica, pow. brzozowskias w miejscowoL ści Grabownica, pow. brzozowskias w miejscowo
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stało i pierwsze obszary „ptasie” ustanowione zostały dopiero w lipcu 2004 r. Nie obejmowały one jednak
wszystkich wyznaczonych w Polsce obszarów ważnych dla ptaków o randze europejskiej. Komisja
Europejska złożyła w grudniu 2007 r. skargę do Trybunału Sprawiedliwości w sprawie obszarów „ptasich”
za brak 15 obszarów i za zbyt małe powierzchnie kilku innych. Dopiero w październiku 2008 r. wydane
zostało rozporządzenie zwiększające liczbę obszarów w Polsce do 141 i powiększające powierzchnię
niektórych wcześniej powołanych obszarów. Ten wykaz obszarów został uznany przez Komisję
Europejską, jako wystarczający dla ochrony siedlisk zagrożonych gatunków ptaków, dlatego Komisja
zadecydowała o wycofaniu sprawy z Trybunału.

Z uwagi na zagrożenie wstrzymania inwestycji planowanych do realizacji na terenie potencjalnych
obszarów „Natura 2000” oraz blokowania środków finansowych Unii Europejskiej przeznaczonych na ich
realizację, Polska znajduje się w sytuacji zmuszającej do pilnego zakończenia powoływania obszarów
„Natura 2000”.

Ministerstwo Środowiska w 2008 r., w celu zakończenia prac nad budowaniem sieci „Natura 2000”,
podjęło współpracę z wojewódzkimi konserwatorami przyrody, środowiskiem naukowców, a także z po-
zarządowymi organizacjami ekologicznymi. Efektem tej współpracy było zorganizowanie przełomowego
w dotychczasowym podejściu, krajowego seminarium w kwietniu 2008 r., podczas którego - w oparciu
o wyniki przeprowadzonej w latach 2006 i 2007 inwentaryzacji przyrodniczej, czyli w oparciu o najlepszą
wiedzę dotyczącą rozpoznania siedlisk przyrodniczych oraz gatunków chronionych w ramach dyrektywy
siedliskowej - dokonano oceny kompletności sieci „Natura 2000”. Ocenie podlegały wszystkie siedliska
i gatunki roślin oraz zwierząt z załącznika I i II dyrektywy siedliskowej w obu regionach biogeograficznych.

Wyniki krajowego seminarium potwierdziły konieczność wyznaczenia kolejnych specjalnych
obszarów ochrony siedlisk „Natura 2000” dla siedlisk przyrodniczych i gatunków, którym dotychczas nie
zapewniono właściwej ochrony w sieci „Natura 2000”. W celu uniknięcia wyznaczania obszarów bez do-
brego rozeznania terenowego, Główny Konserwator Przyrody wystąpił z prośbą do wojewodów o powo-
łanie wojewódzkich zespołów specjalistycznych (WZS), w których skład mieli wchodzić lokalni eksperci
z zakresu siedlisk przyrodniczych oraz gatunków. Wszyscy wojewodowie powołali wojewódzkie zespoły
specjalistyczne, których zadaniem było opracowanie propozycji kolejnych obszarów „Natura 2000”.

Propozycje nowych obszarów powstawały w oparciu o prace terenowe, mające na celu potwier-
dzenie lub pozyskanie nowych informacji dotyczących występowania siedlisk przyrodniczych i gatunków
chronionych w ramach sieci „Natura 2000”. Przygotowane przez wojewódzkie zespoły specjalistyczne
propozycje obszarów zostały przekazane do Instytutu Ochrony Przyrody w Krakowie w celu ich zweryfi-
kowania i przygotowania pełnej dokumentacji dla wszystkich propozycji obszarów „Natura 2000”, czyli
map i standardowych formularzy danych. Opisane powyżej prace miały na celu opracowanie list obsza-
rów spełniających wymogi stawiane Polsce w Unii Europejskiej, w zakresie spójności i reprezentatyw-
ności sieci. Oznacza to, że wielu obszarów z list „Shadow 2006” i „Shadow 2008”, po weryfikacji do-
konanej w latach 2008 i 2009, nie można traktować, jako obszarów potencjalnych, gdyż nie posiadają
one walorów kwalifikujących do włączenia do sieci „Natura 2000”. Tym samym nie zostały one uwzglę-
dnione na liście obszarów, które aktualnie podlegają opiniowaniu przez gminy, stosownie do art. 27 ust. 2
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz konsultacjom społecznym. Po zebraniu opinii
i ich analizie gotowa lista obszarów jest przedstawiana na posiedzeniu Rady Ministrów i po jej zatwier-
dzeniu przesyłana do Komisji Europejskiej, jako propozycja zamykająca prace nad siecią „Natura 2000”.

W dniu 12 grudnia 2008 r. Komisja Europejska zatwierdziła 769 nowych obszarów mających
znaczenie dla Wspólnoty, o łącznej powierzchni 96 522 km . Większość z nich położona jest w Bułgarii,
Rumunii i w Polsce. W ramach tej decyzji w Polsce dodano 18 nowych obszarów „siedliskowych”
w regionie alpejskim i 157 w regionie kontynentalnym. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn.
5 września 2007 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków „Na-
tura 2000”, na terenie województwa podkarpackiego powołano kolejne cztery specjalne obszary ochrony
ptaków:
1. Beskid Niski (kod PLB 180002), obszar położony jest w województwie podkarpackim i małopolskim,
2. Góry Słonne (PLB 180003), obszar zlokalizowany w całości w województwie podkarpackim,
3. Puszcza Sandomierska (PLB 180005), obszar położony w całości w województwie podkarpackim
4. Roztocze (PLB 0600012), obszar położony na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego.

Na przełomie roku 2008/2009 planowana sieć obszarów „Natura 2000” na terenie województwa
podkarpackiego obejmowała:
1. 8 Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000, zaakceptowanych przez Komisję Europejską

o łącznej powierzchni 507 773 ha,
2. 17 Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk Natura 2000, mających znaczenie dla Wspólnoty i za-

akceptowanych przez Komisję Europejską o łącznej powierzchni 269 639,30 ha.
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Tabela IX.2.1. Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 w województwie podkarpackim - stan na dzień 3 września
2008 r. (źródło danych [30])

*- OSOP „Natura 2000” wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. zmienia-
jącego rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 179,
poz. 1275)

Lp. Kod Natura Nazwa ostoi Powierzchnia [ha]

(pozostała część - 81 705,3

Bieszczady - widok na Tarnicę od strony Wołosatego



119 PRZYRODA

Wszystkie dotychczas projektowane obszary o znaczeniu wspólnotowym (OZW) wysłane do Ko-
misji Europejskiej zostały przez nią zatwierdzone. Komisja Europejska planuje kolejną turę aktualizacji
obszarów „siedliskowych” do końca 2009 r. Aktualnie w Polsce w sieci „Natura 2000” znajduje się 364
Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk oraz 141 obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków. Spójny system
ochrony gatunków i ich siedlisk w skali kontynentu, jeśli będzie działał poprawnie, ma znacznie większe
szanse na zachowanie zasobów przyrody, niż działania państw oraz poszczególnych instytucji i orga-
nizacji pozarządowych, zajmujących się ochroną przyrody.

Według oceny specjalistów z zakresu ochrony przyrody, skala zagrożeń stanu przyrody jest obec-
nie tak duża, że współpraca międzynarodowa w tej dziedzinie jest niezbędna, a wysiłki podejmowane na
rzecz ochrony przyrody tylko w jednym kraju mogą okazać się nieskuteczne. Nie można chronić tylko
w Polsce rybołowa, który zimę spędza nad Morzem Śródziemnym w Grecji, jeśli nie chroni się go rów-
nocześnie w Grecji oraz we wszystkich miejscach, w których ten ptak zatrzymuje się podczas swych
wędrówek. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest sieć obszarów chronionych o jednakowych kryteriach
wyznaczania chroniąca gatunki i ekosystemy zagrożone w skali europejskiej w miejscach ich występo-
wania w każdym kraju Unii Europejskiej.

Tabela IX.2.2. Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk Natura 2000, mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW),
(zaakceptowane przez KE) stan na dzień 7 stycznia 2009 r. (źródło danych [30])

Lp. Obszar
Powierzchnia

w woj. podkarpackim
[ha]




