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ROZDZIAŁ IX 
 

OCHRONA PRZYRODY 
 

(Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie) 

 

 
 Ochrona przyrody, według ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody polega na 

zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników 

przyrody, m.in.: dziko występujących, objętych ochroną gatunkową roślin, zwierząt i grzybów, 

siedlisk przyrodniczych i zagrożonych wyginięciem siedlisk roślin, zwierząt i grzybów, tworów 

przyrody żywej i nieożywionej, krajobrazu, zieleni w miastach i wsiach, zadrzewień. 
 

Celem ochrony przyrody jest: 

1. utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, 

2. zachowanie różnorodności biologicznej, 

3. zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego, 

4. zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, 

przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony, 

5. ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień, 
6. utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a 

także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody, 

7. kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukacje, informowanie i 

promocję w dziedzinie ochrony przyrody. 

 

Formy ochrony przyrody to: 

1. parki narodowe, 

2. rezerwaty przyrody 

3. parki krajobrazowe, 

4. obszary chronionego krajobrazu, 

5. obszary Natura 2000, 

6. pomniki przyrody, 

7. stanowiska dokumentacyjne, 

8. użytki ekologiczne, 

9. zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, 

10. ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

 

Na terenie województwa podkarpackiego znajdują się 2 parki narodowe, zajmujące 47 tys. ha 

i 2,6% jego powierzchni. Średnio w całej Polsce zajmują one 1% obszaru kraju (317 tys. ha). Parki 

krajobrazowe województwa stanowią 15,6% jego obszaru (280 tys. ha), natomiast w skali całego 

kraju, zajmują one 8,3% (2 604 tys. ha). Obszary chronionego krajobrazu zajmują 553 tys. ha, co 

stanowi 29,2% powierzchni województwa (Polska 22,6% i 522 tys. ha). W całym województwie są 93 

rezerwaty przyrody obejmujące teren 10 tys. ha, w tym: 40 rezerwatów leśnych, 26 florystycznych, 12 

krajobrazowych, 6 torfowiskowych, 6 przyrody nieożywionej oraz 3 faunistyczne. Pomników 

przyrody jest 1042, w tym: 769 pojedynczych drzew, 229 grup drzew, 13 alei, 13 głazów 

narzutowych, a także 18 skałek, grot, jaskiń i innych. W województwie wyznaczono także 308 

użytków ekologicznych, 21 stanowisk dokumentacyjnych oraz wprowadzono na mocy rozporządzenia 

wojewody i uchwały rady gminy 62 użytki ekologiczne, a także 2 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. 

Pod względem powierzchni, jaką zajmują obszary prawnie chronione nasze województwo jest na 5. 

miejscu w kraju z powierzchnią 852 tys. ha. Tym samym na liście województw zajmuje miejsce tuż po 

województwach: warmińsko-mazurskim, mazowieckim, wielkopolskim i małopolskim. Natomiast pod 

względem % powierzchni województwa, jakie zajmowały obszary prawnie chronione podkarpackie 

jest na 3. miejscu (61,9%), po województwach świętokrzyskim i małopolskim. 
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1. Obszary i obiekty chronione w województwie podkarpackim 
 

1.1. Parki narodowe 
 

(Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie) 

(Magurski Park Narodowy) 

 

Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, 

naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 ha. Na 

terenie parku ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. O utworzeniu parku 

narodowego decyduje Rada Ministrów, a nadzór nad nimi sprawuje Minister Środowiska. 

W Polsce utworzone są 23 parki narodowe, zajmujące ok. 1 % powierzchni kraju. 

Na obszarze województwa podkarpackiego znajdują się dwa parki narodowe – Bieszczadzki i 

Magurski. 

 

 Bieszczadzki Park Narodowy 
Został utworzony w 1973 roku, zajmuje obecnie 29 202 ha, a jego otulina ma 22 969 ha 

powierzchni. Park leży na terenie gmin: Cisna, Czarna i Lutowiska. Około 70% powierzchni parku 

objęte jest ochroną ścisłą. W 1992 roku powstał Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty 

Wschodnie”, w którego skład wszedł właśnie Bieszczadzki Park Narodowy, ale także Park 

Krajobrazowy Doliny Sanu i Park Krajobrazowy Ciśniańsko-Wetliński. 

BdPN położony jest w Bieszczadach Zachodnich, zaliczanych do Beskidów Wschodnich, 

będących najbardziej na zachód wysuniętą częścią Karpat Wschodnich. Bieszczady charakteryzują się 
tzw. “rusztową” budową grzbietów, które biegną równolegle do siebie z południowego wschodu na 

północny zachód. Wysokość grzbietów wzrasta ku wschodowi, osiągając 1346 m n.p.m. w masywie 

Tarnicy. Ze zboczy gór spływają potoczki łącząc się w dolinach w większe potoki. W górnym biegu 

płyną one równolegle do głównych grzbietów, po czym przecinają pasma górskie w kierunku 

północnym, tworząc piękne przełomowe doliny.  

W Bieszczadach wyróżnia się trzy piętra roślinności: 

- piętro pogórza sięgające do ok. 500 m n.p.m., 

- piętro regla dolnego sięgające do ok. 1150 m n.p.m., 

- piętro połonin, czyli zbiorowisk subalpejskich i alpejskich, rozciągające się od górnej granicy lasu po 

najwyższe szczyty. 

Teren BdPN położony jest powyżej 600 m n.p.m., obejmuje więc piętro regla dolnego i piętro 

połonin wraz z typowymi dla nich zbiorowiskami roślinnymi. Niewielkie płaty nawiązujące do 

roślinności grądowej pojawiają się w miejscach o cieplejszym mikroklimacie, w najniżej położonych 

częściach dolin.  

W najniższych położeniach Bieszczadzkiego Parku Narodowego, wokół istniejących siedzib 

ludzkich lub tam gdzie działalność człowieka odcisnęła swe najsilniejsze piętno spotkać można 

szczególny typ krajobrazu półnaturalnego, pozbawionego intensywnej obecności człowieka. Powstał 

tam również fenomen przyrodniczy tzw. bieszczadzka “kraina dolin”. Ślady bliższej i dalszej w czasie 

działalności ludzkiej zapisane są nie tylko w postaci 

resztek zdziczałych sadów, drzew wyznaczających miejsca 

po domach czy szlakach komunikacyjnych, ale również 
zbiorowisk roślinnych, które powstały dzięki człowiekowi 

- różnego typu łąki, pastwiska, ziołorośla. 

Najbardziej rozpowszechnionym na terenie parku 

zespołem leśnym jest buczyna karpacka Dentario 

glandulosae-Fagetum. Typowymi dla niej gatunkami są 
żywiec gruczołowaty Dentaria glandulosa – subendemit 

karpacki, żywokost sercowaty Symphytum cordatum i 

sałatnica leśna Aposeris foetida – gatunki 

wschodniokarpackie.  

Flora naczyniowa obejmuje ok. 780 gatunków, z których ok. 30 to gatunki 

wschodniokarpackie, wśród nich 6 endemitów Karpat Wschodnich: pszeniec biały Melampyrum 
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saxosum, tojad wschodniokarpacki Aconitum lasiocarpum, tojad bukowiński A.bucovinense, goździk 

kartuzek skalny Dianthus carthusianorum subsp. Saxigenus oraz przywrotnik turkulski Alchemilla 

turkulensis. Z ciekawszych roślin wschodniokarpackich często można spotkać na połoninach chabra 

Kotschy’ego Centaurea kotschyana, ostrożeń wschodniokarpacki Cirsium waldsteinii, goździka 

skupionego Dianthus compactus, wężymorda górskiego Scorzonera rosea czy fiołka dackiego Viola 

dacica. W lasach rośnie, m.in. lulecznica kraińska Scopolia carniolica i dzwonek rozłogowy 

Campanula abietina, zaś wiosną olszyny bielą się kwitnącymi śnieżycami wiosennymi Leucoium 

vernum subsp. carpaticum. 

Nie ulega wątpliwości, że BdPN wraz z otuliną to najcenniejsza ostoja ssaków i ptaków 

drapieżnych w Polsce i jedna z najcenniejszych w Europie. Na terenie Bieszczadów odnotowano 284 

gatunki kręgowców, zaś w samym Bieszczadzkim Parku Narodowym jest ich 231 gatunków (1 

bezżuchwowiec, 10 ryb, 11 płazów, 7 gadów, 144 ptaków, 58 ssaków). 

Najprymitywniejszym kręgowcem występującym w bieszczadzkich potokach jest 

bezżuchwowiec – minóg strumieniowy Lampetra planeri. Listę gatunków występujących w potokach 

uzupełniają: głowacz pręgopłetwy Cottus poecilopus, strzebla potokowa Phoxinus phoxinus, pstrąg 

potokowy Salmo trutta m. fario, śliz Orthias barbatus, kleń Leuciscus cephalus, brzanka Barbus 

petenyi, piekielnica Alburnoides bipunctatus, lipień Thymallus thymallus, okoń Perca fluviatilis, jelec 

Leuciscus leuciscus, świnka Chondrostoma nasus. 

Interesującymi gromadami kregowców występującymi licznie są płazy i gady, m.in.: 

salamandra plamista, kumak górski, rzekotka drzewna, traszki, ropuchy, żaby, a także padalec 

zwyczajny, zaskroniec zwyczajny, wąż Eskulapa, gniewosz plamisty, żmija zygzakowata i jaszczurki. 

BdPN to jedna z najcenniejszych ostoi ptaków w Polsce. Stwierdzono tu 144 gatunki ptaków, 

w tym 142 lęgowe. W Planie Ochrony parku i otuliny wyróżniono priorytetowe z punktu widzenia 

ochrony przyrody grupy gatunków ptaków, są to: ptaki drapieżne, sowy, dzięcioły oraz gatunki 

górskie i inne rzadkie, osobliwe, takie jak: płochacz halny Prunella collaris, siwerniak Anthus 

spinoletta, pluszcz Cinclus cinclus, pliszka górska Motacilla cinerea, nagórnik Monticola saxatilis, 

bocian czarny Ciconia nigra, derkacz Crex crex. 

Ssaki BdPN i otuliny stanowią ok. 58 gatunków. Najliczniej w tej grupie reprezentowane są 
drobne ssaki: gryzonie, owadożerne, nietoperze itp. Atrakcją i zarazem wybitnym walorem 

bieszczadzkiej puszczy są duże ssaki drapieżne jak: niedzwiedź brunatny Ursus arctos, wilk Canis 

lupus, lis Vulpes vulpes, borsuk Meles meles, wydra Lutra lutra, żbik Felis silvestris, ryś Felis lynx 

oraz ssaki roślinożerne: żubr Bison bonasus, jeleń szlachetny Cervus elaphus, łoś Alces alces, sarna 

Capreolus capreolus, dzik Sus scrofa. 

W Bieszczadzkim Parku Narodowym od 1992 roku prowadzona jest z dobrym efektem 

restytucja bobra Castor fiber. 

Wśród zwierząt bezkręgowych z BdPN, ponad 30 gatunków zanajduje się na liście gatunków 

prawnie chronionych. Przedstawicielami tej grupy są między innymi: nadobnica alpejska Rosalia 

alpina, biegacz zielonozłoty Carabus auronitens, biegacz fioletowy Carabus violaceus, biegacz 

skórzasty Carabus coriaceus. Na uwagę zasługują też rzadkie gatunki motyli: niepylak mnemozyma 

Parassius mnemosyne, mieniak tęczowiec Apatura iris, pokłonnik osinowiec Limenitis populi i 

niedźwiedziówka kaja Arctia caja. 

 Na terenie parku prowadzone jest także Muzeum Przyrodnicze oraz Ośrodek Informacyjno-

Edukacyjny. Dokładniejsze informacje nt. Parku dostępne są na stronie internetowej: www.bdpn.pl.  

 

 Magurski Park Narodowy 
Magurski Park Narodowy (MPN) swą działalność rozpoczął z dniem 1 stycznia 1995r. 

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 objęte jest 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. 

Magurski Park Narodowy ma charakter typowo leśny, ponieważ 95 % powierzchni pokrywają 
lasy. Pozostałe 5 % przypada na łąki i pastwiska. Wspaniałe, dobrze zachowane drzewostany bukowe i 



 301 

jodłowe zachwycają rozmiarami drzew i ich dobrą kondycją, natomiast ekosystemy nieleśne urzekają 
swą kolorystyką, bogactwem gatunków, a szczególnie tych najcenniejszych - rzadkich i chronionych. 

Szata roślinna ma charakter przejściowy między Karpatami Wschodnimi a Zachodnimi.  

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 trenach 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.) króluje żyzna buczyna karpacka, odnajdujemy tu również płaty 

kwaśnych buczyn i nieliczne jaworzyny.  

W 57 rozpoznanych dotąd zbiorowiskach 

roślinnych powierzchniowo przeważają zbiorowiska 

leśne, lecz aż 34 spośród nich należy do 

ekosystemów 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 gat. Storczyków 

i 4 gatunki widłaków. 

Na terenie Magurskiego Parku Narodowego 

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 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, a 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. Na wzmiankę zasługuje fakt, iż w parku jest 

najwyższa w Europie liczebność myszołowa oraz z 10 gatunków z rzędu dzięciołowych opisanych w 

Polsce na terenie MPN gnieździ się aż 9. 

 Ichtiofauna reprezentowana jest przez 12 gatunków ryb. Wśród podanych gatunków 3 są 
prawnie chronione (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” swe miejsce znalazły z płazów – traszka 

karpacka i grzebieniasta, a z gadów gniewosz plamisty. 

Wstępne badania niektórych grup bezkręgowców potwierdziły obecność ciekawych gatunków 

np. z motyli - pazia królowej, mieniaka tęczowca, niepylaka mnemozyny, z kózkowatych – nadobnicy 

alpejskiej i kozioroga bukowca, z modliszkowatych - modliszki zwyczajnej. 

Największymi osobliwościami Magurskiego Parku Narodowego, 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 kilkuset 

hektarowymi otwartymi przestrzeniami zajętymi przez łąki i wrzosowiska gdzie brak jakichkolwiek 

zabudowań. 
W otulinie parku znajduje się wiele zabytków sakralnych (cerkwie, przydrożne kapliczki i 

krzyże). 

Magurski Park Narodowy prowadzi także szeroką działalność edukacyjną w Ośrodku 

Edukacyjnym wraz z Muzeum MPN w Krempnej oraz na ścieżkach przyrodniczych w 

terenie. Dokładne informacje na temat Parku dostępne są na stronie internetowej: 

www.magurskipn.pl.  
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Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” (MRB “KW”) 
Został powołany przez UNESCO w 1992 roku, objął obszary przygraniczne Polski i Słowacji. 

W Polsce w jego skład weszły: Bieszczadzki Park Narodowy - o pow. 27 065.12 ha, Park 

Krajobrazowy Doliny Sanu - o pow. ok. 36 000 ha i Park Krajobrazowy Ciśniańsko-Wetliński - o 

pow. ok. 46 000 ha, a po stronie słowackiej status rezerwatu biosfery uzyskał Chroniony 

Krajobrazowy Obszar “Wschodnie Karpaty” o pow. ok. 40 000 ha. 

Obecnie obszar BdPN został nieznacznie powiększony, a po stronie słowackiej w 1997 roku 

utworzono w granicach Rezerwatu Biosfery Park Narodowy “Połoniny”. 

Do MRB “KW” przylega po stronie ukraińskiej rezerwat “Stużica”, który w okresie gdy 

powoływano MRB „KW” był jednym z pięciu terenów chronionych wchodzących w skład 

„Zapowiednika - Karpaty Wschodnie” z siedzibą w Rachowie. „Zapowiednik” ten w 1992 r., uzyskał 

status rezerwatu biosfery.  

Należy przypomnieć, że w tamtym okresie popierana była przez naukowców lwowskich 

koncepcja utworzenia trójpaństwowego rezerwatu, w którego skład miałby wejść ze strony ukraińskiej 

rezerwat „Stużica”. Działania te najpierw zaowocowały utworzeniem Parku Krajobrazowego 

„Stużica” z niezależną administracją, następnie przekształceniem go w Użański Park Narodowy i 

włączeniem w skład MRB „KW”. Ponadto do MRB „KW” został dołączony, po ukraińskiej stronie, 

nowo utworzony Nadsański Park Krajobrazowy. Obecnie MRB „KW” składa się z sześciu jednostek 

ochronnych przylegających do siebie w strefie przygranicznej na terytoriach trzech państw: Polski, 

Słowacji i Ukrainy. 

Od kilku lat współpraca trzech państw dotycząca doskonalenia metod ochrony przyrody tej 

części Karpat Wschodnich rozwija się intensywnie. Między innymi dotyczy ona opracowywanych 

przez wszystkie strony wieloletnich planów ochrony. BdPN w tej dziedzinie ma wysokie osiągnięcia. 

Doskonaleniu współpracy w istotny sposób służy międzynarodowa konferencja pt. „Ochrona zasobów 

przyrodniczych Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery – „Karpaty Wschodnie” - organizowana 

corocznie w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym BdPN w Ustrzykach Dolnych. Umożliwia ona 

wymianę informacji i doświadczeń, sprzyja tworzeniu wspólnych programów badawczych. Wymianie 

informacji naukowej służą również wydawane przez BdPN „Roczniki Bieszczadzkie”, w których 

między innymi publikowane są materiały z konferencji. 

Zgodnie z wymogami programu UNESCO „Człowiek i Biosfera” (MaB), Międzynarodowy 

Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie”, posiada trzy strefy:  

1. Strefa wewnętrzna - zajmuje ok. 13% powierzchni całego MRB „KW”. Pokrywa się ona z 

obszarami ochrony ścisłej w BdPN (70% pow. parku) i kilkoma rezerwatami po stronie słowackiej. Jej 

najważniejszą funkcją jest ochrona naturalnych zasobów i procesów przyrodniczych. W granicach 

MRB “KW” ekosystemy naturalne o najwyższych walorach, spełniające kryteria strefy wewnętrznej, 

występują przede wszystkim w Bieszczadzkim Parku Narodowym.  

2. Strefa buforowa - służy realizacji różnych form ochrony aktywnej, jak np. ochrona 

ekosystemów półnaturalnych, przebudowa sztucznych drzewostanów w celu ich unaturalnienia itp. 

strefa ta zajmuje ok. 16% MRB “KW”. Po stronie polskiej pokrywa się z obszarem objętym ochroną 
częściową w BdPN (30% parku). 

3. Strefa przejściowa - zajmuje ok. 70% powierzchni MRB “KW”. Jest to obszar o dużych 

walorach przyrodniczych, gdzie dopuszcza się ekstensywne gospodarowanie człowieka, oparte na 

zasadach zrównoważonego rozwoju. Strefa przejściowa po polskiej stronie odpowiada parkom 

krajobrazowym, co stwarza potencjalne możliwości kreowania ekorozwoju. Działalność człowieka w 

strefie przejściowej w żadnym wypadku nie powinna degradować przyrody tej strefy, a tym bardziej 

nie powinna negatywnie wpływać na strefę wewnętrzną i buforową. 
Ochrona zasobów przyrodniczych parku narodowego i parków krajobrazowych oraz rezerwatu 

biosfery zależy między innymi od poziomu świadomości ekologicznej społeczności lokalnej i 

turystów odwiedzających te tereny. Dlatego właśnie Bieszczadzki Park Narodowy, rozwijając 

edukację ekologiczną, służy w istotny sposób ochronie bieszczadzkiej przyrody. Równocześnie 

realizowane jest jedno z ważnych zadań programu UNESCO “Człowiek i biosfera”(MaB), który 

zakłada że światowy system rezerwatów biosfery spełniać powinien szczególną rolę w edukacji 

ekologicznej społeczeństw. Szersze informacje na ten temat na stronie internetowej: www.bdpn.pl.  
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1.2. Parki krajobrazowe 
 

(Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie) 

(Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie) 

(Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu) 

 
Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody, park krajobrazowy obejmuje obszar 

chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w 

celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Grunty rolne i 

leśne oraz inne nieruchomości znajdujące się w granicach parku krajobrazowego pozostawia się w 

gospodarczym wykorzystaniu. Przez zrównoważony rozwój rozumie się taki rozwój społeczno-

gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i 

społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów 

przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb 

poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych 

pokoleń.  

Na terenie województwa podkarpackiego znajduje się 10 parków krajobrazowych, które 

zajmują łącznie powierzchnię około 280 tys. ha. 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 Krajobrazowy 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. 

 
Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy powstał na mocy rozporządzenia Wojewody 

Krośnieńskiego z 27 marca 1992 roku, jego powierzchnia wynosi 51 013 ha. Stanowi od zachodu 

naturalną otulinę dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego wraz z którym wchodzi w skład 

Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Położony jest na terenie gmin: Cisna, 

Baligród, Komańcza, Solina i Zagórz. 
Na obszarze parku znajdują się cztery 

niemal równoległe pasma przebiegające z 

północnego-zachodu na południowy-wschód, 

coraz wyższe ku wschodowi, oplatane gęstą siecią 
rzek i potoków płynących równolegle do 

grzbietów lub przerzynających je w poprzek. 

Grzbiety są wyraźnie wypiętrzone, około 

dwudziestu ich szczytów to „tysięczniki”, a 

dziewięć przekracza 1100 m n.p.m.  

Osobliwością Karpat Wschodnich jest 

powstanie w wyniku intensywnego wietrzenia i 

erozji powierzchni - szerokich wysokogórskich 

hal, czyli połonin stanowiących ciekawe 

środowisko przyrodnicze i charakterystyczny element tutejszego krajobrazu. Połoniny Parku 

Ciśniańsko-Wetlińskiego są skromniejsze od zlokalizowanych w Bieszczadzkim Parku Narodowym i 

jako niżej położone są bardziej ukryte w lasach, ale są to znakomite, wyniosłe miejsca widokowe.  
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Do głównych walorów przyrodniczych parku należą: piętrowy układ roślinności, w 

większości naturalny charakter zbiorowisk roślinnych, bogaty skład faunistyczny i florystyczny, 

występowanie miejsc przenikania się gatunków. 

 Na obszarze parku występuje około 940 gatunków flory naczyniowej, w tym 170 gatunków 

górskich, wśród nich 33 alpejskie i 43 subalpejskie. Występują również na tym terenie gatunki 

kserotermiczne, a roślinność posiada charakter przejściowy i niejednolity. 

Wśród ciekawych i rzadkich roślin występujących w parku na uwagę zasługują storczyki, 

języcznik zwyczajny, goździk kosmaty, naparstnica wielokwiatowa, lilia złotogłów i goryczka 

orzęsiona. 

Zdecydowanie dominuje górski las bukowy z domieszką jodły, świerka lub jawora. 

Najczęściej występują buczyny w podzespole typowym z żywcem gruczołowatym i żywokostem 

sercowatym. Wilgotne zagłębienia na stokach oraz tereny źródliskowe zajmują drzewostany 

jaworowo-bukowe z miesiącznicą trwałą, natomiast w siedliskach suchych występują buczyny z 

kostrzewą górską. 
 Do najważniejszych osobliwości faunistycznych tego terenu należy występowanie licznych 

przedstawicieli rzadkich gatunków puszczańskich na czele z niedźwiedziem brunatnym, żubrem, 

wilkiem i rysiem. Obszar parku to również miejsce bytowania wielu rzadkich gatunków ptaków 

drapieżnych (m.in. orła przedniego, gadożera, orlika krzykliwego) i sów (m.in. puchacza i puszczyka 

uralskiego). Licznie występuje sarna, jeleń karpacki i kuna leśna. Wśród licznych owadów zwracają 
szczególną uwagę kolorowe motyle, przede wszystkim paź królowej i paź żeglarz oraz rzadki 

chrząszcz nadobnica alpejska. Listę zwierząt chronionych uzupełniają liczne gatunki płazów, gadów i 

ryb. Liczna grupa zwierząt związana jest z obszarami o różnym stopniu antropopresji tj. osiedlami 

wiejskimi, opuszczonymi zabudowaniami (np. nietoperze, kuna domowa, jaskółki). 

Znajdują się tu rezerwaty, chroniące cenne elementy przyrody: „Przełom Osławy pod 

Duszatynem” - dolina rzeki Osławy od Smolnika po Turzańsk, „Zwiozło” - dwa górskie jeziora 

powstałe przez duże osuwiska na zboczach góry Chryszczata, jak również las zatopiony przy ich 

powstaniu, „Gołoborze” - rumowisko skalne, „Cisy na Górze Jawor” - naturalne stanowisko cisa, 

„Woronikówka” - naturalne stanowisko cisa na obszarze Bieszczadów Zachodnich, „Olszyna łęgowa 

w Kalnicy” - górski las łęgowy z udziałem olszy czarnej, „Sine Wiry” - przełomowy odcinek rzeki 

Wetliny wraz z otaczającym go zespołem leśnym, z fragmentami starodrzewu bukowo-jodłowego. 

Jest tutaj również 6 florystycznych pomników przyrody (sosny, jesiony, daglezja i lipa) oraz jeden 

geologiczny (próg skalny). 

 

Park Krajobrazowy Doliny Sanu powstał na mocy rozporządzenia Wojewody 

Krośnieńskiego z 27 marca 1992 roku, jego powierzchnia wynosi 28 718 ha. Stanowi od północnego-

wschodu naturalną otulinę dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego i wraz z nim wchodzi w skład 

Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty 

Wschodnie”. Jest położony na terenie gmin: Czarna, 

Lutowiska, Solina. 

Jak sama nazwa wskazuje, osią parku jest największa 

rzeka regionu – San. Malownicza i urozmaicona dolina tej 

rzeki to w znacznej mierze kraina opuszczonych ludzkich osad, 

którą zawładnęła ponownie przyroda. Jej dopełnieniem są 
zalesione górskie kompleksy. Zwarty osiemnastokilometrowy 

wał Otrytu rysuje się na horyzoncie regularną linią grzbietu 

wznoszącego się stopniowo ku wschodowi. Jego szeroko 

spłaszczoną wierzchowinę i rozłożyste zbocza pocięte siecią 
licznych strumieni porasta las jodłowo-bukowy. 

Cały obszar parku przyciąga urodą i rozmaitością krajobrazów, w połowie naturalnych i w 

15% półnaturalnych oraz bogactwem przyrody. 

Do najcenniejszych elementów tego terenu należą: piętrowy układ roślinności, w większości 

naturalny charakter zbiorowisk roślinnych, bogaty skład flory i fauny, występowanie gatunków fauny 

puszczańskiej, wysoka koncentracja gatunkowa i liczebnościowa rzadkich gatunków ptaków i ssaków, 

silne zróżnicowanie przestrzenne i wysoka różnorodność gatunkowa. 
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 W parku spotykają się i przenikają gatunki wschodnio- i zachodniokarpackie oraz niżowe. 

Flora naczyniowa liczy ponad 800 gatunków w tym 127 gatunków górskich, z czego 38 to 

wysokogórskie (9 alpejskich i 29 subalpejskich), 64 reglowe i 25 ogólnogórskich. 

Roślinność charakteryzuje się osobliwym układem piętrowym. Zasadniczo wyróżnia się tu 

dwa piętra roślinne (pogórze i regiel dolny). Największe powierzchnie leśne zajmuje reglowa, żyzna 

buczyna karpacka w trzech podzespołach (wilgotnym, typowym i suchym). W dolinie Sanu i dolinach 

jego większych dopływów często można spotkać zespół nadrzecznej olszyny górskiej, rzadziej 

bagienną olszynę górską. Tutaj grupuje się większość bieszczadzkich torfowisk. Duże powierzchnie 

dolin rzecznych porastają zbiorowiska łąkowe, zbocza dolin najczęściej porośnięte są przez zarośla 

olszy szarej. 

Do charakterystycznych roślin tu występujących należą m.in.: brzoza niska, dzwonek 

okrągłolistny, turzyca bagienna, borówka bagienna, chaber miękkowłosy, bażyna czarna, goryczka 

wąskolistna, bagno zwyczajne, rdest wężownik.  

 Bieszczady dzięki swoim warunkom przyrodniczym są jedną z niewielu w Europie ostoi 

zwierząt puszczańskich. Żyją tu wszystkie duże ssaki drapieżne (m.in. niedźwiedź brunatny, wilk, ryś) 
i prawie wszystkie krajowe gady, w tym wąż Eskulapa. 

Wśród ponad 130 gatunków awifauny występują ptaki rzadkie, drapieżne, dziuplaki i drobne 

śpiewające. Mają tu swoje żerowiska i miejsca lęgowe m.in. orzeł przedni, orlik krzykliwy, puchacz, 

puszczyk uralski i bocian czarny. San posiada najbogatszą z polskich rzek karpackich faunę wodną. 
Zidentyfikowano tu wiele gatunków bogatego świata owadów, pająków i mięczaków. 

 Występuje tu kilka przepięknych rezerwatów przyrody m.in: „Krywe” – w którym chroni się 
przełomowy fragmentu doliny Sanu pod pasmem Otrytu z wieloma interesującymi zbiorowiskami 

roślinnymi oraz rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt, „Hulskie im. Stefana Myczkowskiego” - 

starodrzew z głównymi zespołami leśnymi, charakterystycznymi dla pasma Otrytu, różnorodnymi 

formami morfologicznymi oraz stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt, 
„Zakole” - zespół pierwotnej roślinności torfowiskowej, „Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku” - 

stanowisko śnieżycy wiosennej oraz zbiorowisk łąkowych z bogatą florą gatunków chronionych. 

Znajdują się tutaj liczne pomniki przyrody (buki, jałowce, lipy, dęby, jodły, jawory, jesiony, ściana 

skalna, część szczytowa góry, wodospad, jaskinia). 

 

Jaśliski Park Krajobrazowy utworzony został rozporządzeniem Wojewody Krośnieńskiego 

z 27 marca 1992 r. dla ochrony wschodniej części Beskidu Niskiego - obszaru źródliskowego Jasiołki 

i Wisłoka. Jego powierzchnia wynosi 25 288 ha. W systemie obszarów chronionych stanowi on 

łącznik pomiędzy Magurskim Parkiem Narodowym, a Ciśniańsko-Wetlińskim Parkiem 

Krajobrazowym i Bieszczadzkim Parkiem Narodowym. Położony jest na terenie gmin: Dukla, 

Komańcza i Krempna. 

Park usytuowany jest we wschodniej, najbardziej urozmaiconej krajobrazowo, części Beskidu 

Niskiego. Przełomowa dolina Jasiołki jest jedną z największych osobliwości parku. Ta kapryśna i 

rwąca rzeka w szerszych miejscach pozostawiła dzikie pozarastane starorzecza i rozlewiska a w 

wąskich przesmykach wyrzeźbiła skalne urwiska i kamienne progi tworzące miejscami małe 

wodospady. Można tu zaobserwować budowę fliszu karpackiego, a szczególnie tzw. „hieroglify” 

jednostki dukielskiej, tym bardziej, że obszerne odsłonięcia skał uzupełniają ciekawe nisze, języki 

osuwiskowe i pola rumowisk skalnych należące do największych w Beskidzie Niskim. 

Obszar parku porastają nieprzebyte, niemal 

pierwotne lasy, w większości typowe buczyny w zwartych 

kompleksach. Mają one kolosalne znaczenie wodochronne i 

retencyjne gdyż na tym obszarze mieści się cała górna 

zlewnia Jasiołki (60% powierzchni parku) oraz część 
górnych zlewni trzech rzek tego regionu: Osławy z Osławicą 
(ok. 21%), Wisłoka (ok. 13%) i Wisłoki (6%). Bilans wodny 

dopełniają rozległe powierzchnie podmokłych łąk, torfowisk 

i bezodpływowych bagien, zwanych tu po łemkowsku 

berezednie. 

Rozległe połacie roślinności w uroczysku Jasiela i 
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dzikim masywie Kamienia to największe i najwyżej położone torfowiska w Beskidzie Niskim 

(podobne do bieszczadzkich) i jedyne rozwinięte na taką skalę w Karpatach. 

 Szata roślinna parku jest zróżnicowana pod względem bogactwa florystycznego oraz stopnia 

naturalności zbiorowisk roślinnych. Roślinność Beskidu Niskiego posiada charakter przejściowy 

pomiędzy zachodniokarpacką florą Beskidu Zachodniego i wschodniokarpacką Beskidu 

Wschodniego. Prawie 76% powierzchni parku stanowią lasy o wysokim stopniu naturalności 

zbiorowisk roślinnych. Dominującym zbiorowiskiem roślinnym parku jest buczyna karpacka 

występująca w kilku podzespołach. Gatunkami charakterystycznymi dla runa leśnego tego 

zbiorowiska są m.in.: żywiec gruczołowaty, żywokost sercowaty, zawilec gajowy, szczyr trwały, 

bluszczyk kosmaty, narecznica samcza, kostrzewa górska. 

Według dotychczasowych badań florystycznych ustalono, że na terenie parku występuje około 

900 gatunków roślin, z tego około 600 to gatunki leśne. Rośliny górskie reprezentowane są przez 82 

gatunki reglowe oraz 7 subalpejskich. Roślinność ma charakter przejściowy i niejednolity. 

Kompleksy leśne w granicach parku charakteryzują się bogactwem gatunkowym fauny. 

Dzięki warunkom przyrodniczym są nielicznymi już ostojami wielu rzadkich gatunków zwierząt. Do 

najważniejszych osobliwości faunistycznych należy występowanie gatunków puszczańskich. Żyją tu 

duże ssaki, jak: niedźwiedź brunatny, wilk i ryś. Na terenie parku stwierdzono występowanie 152 

gatunków ptaków, w tym 114 lęgowych, 6 prawdopodobnie lęgowych, 62 zimujące, 33 przelotne i 6 

zalatujących. Ptaki reprezentują rzadkie w kraju gatunki drapieżne (orzeł przedni, orlik krzykliwy), 

sowy (puchacz, puszczyk uralski) oraz bocian czarny, dzięcioł trójpalczasty i dzięcioł białogrzbiety. 

Przez Przełęcz Dukielską przebiega szlak migracyjny ptaków. Wśród gadów na uwagę zasługuje 

występowanie węża Eskulapa i gniewosza plamistego. Ryby reprezentują m.in.: pstrągi (potokowy, 

tęczowy), lipień, piekielnica, strzebla potokowa i głowacz pręgopłetwy. W parku stwierdzono 10 

gatunków nietoperzy, cenne gatunki bezkręgowców, np. nadobnica alpejska i kozioróg dębosz. 

 Występują tu dwa florystyczne pomniki przyrody oraz rezerwaty przyrody: „Wadernik” – z 

naturalnym stanowiskiem cisa pospolitego, „Modrzyna” - naturalne stanowisko modrzewia polskiego 

występującego w drzewostanach mieszanych z jodłą, „Przełom Jasiołki” – drzewostany o charakterze 

naturalnym, „Źródliska Jasiołki” - naturalne zbiorowiska roślinne obejmujące źródliskowe obszary 

rzek Wisłok i Jasionka, „Kamień nad Jaśliskami” - fragmenty typowej rzeźby Beskidu Niskiego, 

obejmujące szczyt i zbocza góry Kamień wraz z porastającym ją lasem bukowym i bukowo-

jodłowym, interesującymi formami skalnymi i unikalnymi bagniskami.  

 

Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy został utworzony w 1993 roku na 

pograniczu trzech województw na podstawie decyzji wojewodów: krośnieńskiego, rzeszowskiego i 

tarnowskiego. Obecnie znajduje się na terenie województwa podkarpackiego, a jego powierzchnia 

wynosi 25 784 ha. Chroni najcenniejsze fragmenty Pogórza Strzyżowskiego i Dynowskiego na 

obszarze gmin: Korczyna, Wojaszówka, Frysztak, Brzostek, Wielopole Skrzyńskie, Wiśniowa, 

Strzyżów, Niebylec, Jasienica Rosielna i Domaradz leżących w powiatach: krośnieńskim, 

brzozowskim, strzyżowskim, ropczycko-sędziszowskim i dębickim, udostępniając je dla nauki, 

turystyki i wypoczynku. W celu zabezpieczenia parku krajobrazowego przed szkodliwym 

oddziaływaniem czynników zewnętrznych i ochrony wartości estetycznych krajobrazu, wokół parku 

utworzono otulinę czyli strefę ochronną o powierzchni 34 392 ha. 
Obszar Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego znajduje się w prowincji Karpat 

Zachodnich, leży w południowej części Pogórza Strzyżowskiego i oddzielonej od niej doliną Wisłoka 

południowo-zachodniej części Pogórza Synowskiego, stanowi go w większości charakterystyczny pas 

wzniesień. Obszar parku należy do dużej jednostki geologicznej zwanej Karpatami Fliszowymi, które 

uformowały się w okresie orogenezy alpejskiej. W podłożu geologicznym występują skały z okresu 

kredowego (era mezozoiczna) i trzeciorzędowego (era kenozoiczna), które tworzą tzw. flisz karpacki.  

Bogactwo oraz różnorodność gatunkowa świata zwierząt w Czarnorzecko-Strzyżowskim 

Parku Krajobrazowym, zależne są od specyficznego położenia geograficznego, wysokiego stopnia 

naturalności zbiorowisk roślinnych w lasach, występowania łąk i pastwisk oraz od mozaikowatości 

upraw rolniczych z zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi. 

Świat bezkręgowców reprezentują przede wszystkim owady, w tym rzadkie modliszki. 

Naturalny rozród przechodzi tu około 230 gatunków kręgowców, w tym 123 gatunki ptaków, 49 

gatunków ssaków, 35 gatunków ryb, 16 gatunków płazów i 6 gatunków gadów. Spośród ptaków 
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szczególnie cenne są gatunki objęte strefową ochroną gniazd, np. bocian czarny, orlik krzykliwy i 

puchacz. Z ssaków najlepiej zbadano i opisano nietoperze występujące w ilości 9-10 gatunków. 

Obszar parku zamieszkują ponadto: sarna, jeleń, dzik, bóbr, borsuk, wydra, kuna domowa i kuna 

leśna. W Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym dotychczas stwierdzono i 

udokumentowano występowanie 217 gatunków zwierząt prawnie chronionych w Polsce, w tym 134 

gatunki ptaków, 26 gatunków ssaków, 6 gatunków gadów, 16 gatunków płazów i 5 chronionych 

gatunków ryb. 

Flora roślin naczyniowych Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego liczy ponad 

800 gatunków. Gatunki górskie stanowią ok. 7,5% całej flory parku. Stwierdzono w nim także 

występowanie 64 gatunków chronionych, w tym 48 objętych ochroną całkowitą i 16 gatunków 

objętych ochroną częściową. Spośród nich na szczególną uwagę zasługują: obrazki alpejskie, 

pióropusznik strusi, języcznik zwyczajny, róża francuska, cebulica dwulistna, kłokoczka południowa i 

cis pospolity. 

Położenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego przy granicy Karpat Wschodnich i 

Zachodnich oraz znaczne zróżnicowanie warunków klimatycznych determinuje bogactwo i 

różnorodność szaty roślinnej.  

 Na terenie parku znajdują się rezerwaty przyrody: „Herby” - chroniący wychodnie skalne na 

grzbiecie pasma Herbów, porośniętego lasami grabowymi i buczyną, odsłonięte utwory skalne oraz 

malowniczy przełomu Wisłoka-Bramy Frysztackiej, „Góra Chełm” – enklawa lasów bukowych 

porastająca Górę Chełm oraz wspaniałe zespoły źródliskowe, „Prządki” - grupa skał piaskowcowych 

wyróżniających się charakterystycznymi formami, wytworzonymi wskutek erozji eolicznej, a także 

liczne pomniki przyrody ( dęby, daglezje, lipa, skała „Maczuga” oraz liczne grupy skałek). 

 
Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej został utworzony uchwałą nr XXIV/175/88 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Przemyślu z 26 maja 1988r. Powierzchnia parku zajmuje 28978 ha, 

w tym w granicach województwa podkarpackiego 7 675 ha, pozostała powierzchnia leży na obszarze 

województwa lubelskiego. Park położony jest na obszarze gmin: Cieszynów i Narol, w powiecie 

lubaczowskim. Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej reprezentuje nizinny typ krajobrazu. Rzeźbę 
terenu kształtują niewysokie wzniesienia do 320 m npm., równiny, wydmy, liczne bagna i torfowiska. 

Powierzchnia Parku w 85 % pokryta jest lasami. Są to głównie bory sosnowe, buczyna z dużym 

udziałem jodły. Wielkie kompleksy leśne, tereny podmokłe i stawy są ostoją dla wielu gatunków 

roślin i zwierząt podlegających ochronie gatunkowej. Dużą osobliwością geologiczną parku są progi 

tektoniczne zwane „szumami” lub „szypotami” znajdujące się w rezerwacie „Nad Tanwią”. W tym 

oraz w dwóch pozostałych rezerwatach: „Bukowy las” i „Czartowe Pole” urządzone są ścieżki 

dydaktyczno-przyrodnicze. W parku znajdują się także pomniki przyrody – 8 obiektów florystycznych 

oraz użytek ekologiczny „Komań” w gminie Cieszynów. W 

parku zachowało się także kilka cennych obiektów 

historycznych i kultury materialnej. Park jest ponadto częścią 
międzynarodowej sieci NATURA 2000. 

 

Południoworoztoczański Park Krajobrazowy został 

utworzony uchwałą nr VII/40/89 Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Przemyślu z 13 lipca 1989 r. Całkowita 

powierzchnia parku zajmuje 20 256 ha, w tym w granicach 

województwa podkarpackiego 16 237 ha, pozostały obszar 

znajduje się w województwie lubelskim. Park umieszczony jest na terenie gmin: Horyniec-Zdrój i 

Narol, znajdujących się w powiecie lubaczowskim. Południoworoztoczański Park Krajobrazowy 

obejmuje najbardziej wysunięty na wschód w granicach Polski fragment Roztocza. Zróżnicowaną 
rzeźbę reprezentują garby, płaskowyże, pagórki, wąwozy, doliny, kotliny i padoły. Najwyższe 

wzniesienie parku, które stanowi Wielki Dział wynosi 395 m npm. Lasy pokrywają powierzchnię 
parku w 64 % reprezentowane głównie przez drzewostany bukowe i bory mieszane. Obszar parku jest 

jednym z najobfitszych rejonów źródliskowych Polski, stąd bierze początek wiele rzek i potoków. 

Cechuje go również duże bogactwo florystyczne i faunistyczne. Na terenie parku znajdują się 
różnorodne formy ochrony przyrody: rezerwat „Źródła Tanwi” z zespołami torfowiskowymi oraz 

borami bagiennymi i wilgotnymi z licznymi gatunkami roślin chronionych, rezerwat „Sołokija” z 
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naturalnymi skupiskami jałowca pospolitego o zróżnicowanych i osobliwych formach pokrojowych,  

są tu także pomniki przyrody – 8 obiektów florystycznych, stanowisko dokumentacyjne – 1 obiekt 

geologiczny, a także 10 użytków florystycznych. W parku urządzone są również cztery ścieżki 

przyrodniczo-dydaktyczne. Zachowało się w nim także wiele cennych obiektów materialnych kultury 

wschodu i zachodu. 

 

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego został utworzony uchwałą nr 11 Wojewody 

Przemyskiego z 16 grudnia 1991r. Powierzchnia parku 

zajmuje 61 862 ha. Jest on położony na terenie gmin: Bircza, 

Dynów, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, 

Przemyśl oraz miasto Dynów, w powiatach przemyskim i 

rzeszowskim. Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego 

obejmuje wysunięty na zachód fragment Karpat Wschodnich, 

na których niewysokie pogórza o rusztowym układzie 

grzbietów, poprzecinane kratową siecią rzek i potoków 

porośnięte są w 64 % lasami. Najcenniejsze z nich to lasy 

jodłowo-bukowe, grądy oraz łęgi i olsy. Osobliwościami są 
murawy kserotermiczne, torfowisko przejściowe i wysokie. 

Duże kompleksy leśne poprzecinane enklawami użytków zielonych i wodami stwarzają dogodne 

warunki do rozwoju i bytowania dla roślin zielnych i fauny. Park obfituje w różnego rodzaju formy 

ochrony przyrody. Jest tu kilka rezerwatów, m.in.: „Brzoza czarna w Reczpolu” – gdzie znajduje się 
stanowisko brzozy czarnej, „Krępak" – starodrzew jodłowo-bukowy, „Broduszurki” – torfowisko, 

„Przełom Hołubli” – starodrzew lipowy i malownicza dolina Hołubli, „Rebece” – las jodłowy, 

„Turnia” – puszcza jodłowo-bukowa, „Leoncina” – stanowisko kłokoczki południowej, „Kalwaria 

Pacławska” – drzewostan jodłowo-bukowy, „Kopystanka” – murawy kserotermiczne. Występuje tutaj 

119 obiektów florystycznych, uznanych za pomniki przyrody, 16 stanowisk dokumentacyjnych, w 

większości fliszu karpackiego, a także 102 użytki ekologiczne, częściowo łączone w zespoły użytków. 

Jest on również częścią międzynarodowej sieci NATURA 2000. W parku urządzone jest także osiem 

ścieżek dydaktyczno-przyrodniczych. Należy również do najbogatszych w Polsce pod względem 

ilości obiektów zabytkowych. 
 

Park Krajobrazowy Gór Słonnych powstał na mocy uchwały nr 19 Wojewody 

Krośnieńskiego z 27 marca 1992 r. Powierzchnia parku zajmuje obszar 56 032 ha. Jest on usytuowany 

na obszarze gmin: Lesko, Olszanica, Sanok, Tyrawa Wołoska, Ustrzyki Dolne oraz Sanok miasto i 

trzech powiatów: bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego. Park Krajobrazowy Gór Słonnych obejmuje 

północne fragmenty Gór Sanocko-Turczańskich przechodzących w Pogórze Przemyskie. Grzbiety 

górskie (najwyższy Dił 721 m npm.) ułożone są z kierunku 

północnego zachodu na południowy wschód. Przez 

południowo-wschodnią część Parku przechodzi granica 

głównego europejskiego działu wód, oddzielającego zlewiska 

Morza Czarnego i Bałtyku. Osobliwością parku są liczne słone 

źródła oraz złoża roponośne. Park w 73 % pokryty jest lasami, 

które cechuje piętrowość. Roślinność powyżej 500 m npm 

tworzy regiel dolny z lasami jodłowo-bukowymi i bukowymi, 

do 500 m npm – pogórza z grądem wschodniokarpackim, zaś 
w dolinach rzek występują zarośla wiklinowe i nadrzeczna 

olszynka karpacka. Park cechuje duże bogactwo florystyczne i 

faunistyczne. Jest tutaj wyznaczonych kilka rezerwatów przyrody np.: „Buczyna w Wańkowej” – 

gdzie na uwagę zasługują naturalne zbiorowiska i osobliwości dendrologiczne, „Chwaniów” – 

naturalne zbiorowisko buczyny karpackiej, „Cisy w Serednicy” naturalne stanowisko cisa pospolitego, 

„Dyrbek” – wielopiętrowy las mieszany, „Góra Sobień” – grąd lipowo-grabowy, buczyna karpacka, 

ruiny zamku, „Nad Trzciańcem” – naturalne zbiorowisko buczyny karpackiej, „Na Opalonym” - 

naturalne zbiorowisko buczyny karpackiej, „Na Oratyku” – przejściowa forma buczyny karpackiej, 

„Polanki” - naturalne zbiorowisko buczyny karpackiej. Występują tutaj również pomniki przyrody – 

27 obiektów florystycznych i 96 użytków ekologicznych, połączonych w 12 zespołów. W parku 
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urządzone są także trzy ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze oraz zachowanych jest wiele zabytków 

budownictwa sakralnego, szczególnie obrządków wschodnich. 

 
Park Krajobrazowy „Lasy Janowskie” z/s w Janowie Lubelskim został utworzony w 1984 

r. na podstawie uchwały Nr II/12/84 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Tarnobrzegu z dnia 3 

października 1984 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” (Dz. Urz. Woj. 

Tarnobrzeskiego Nr 9, poz. 74).  

W granicach woj. podkarpackiego Park obejmuje obszar o powierzchni 4 055,00 ha, na terenie 

gmin: Pysznica, Zaklików, Radomyśl.  
Park funkcjonuje na podstawie rozporządzeń: Nr 86 Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 

grudnia 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 

Nr 159, poz. 2917) oraz Nr 12 Wojewody Lubelskiego z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie Parku 

Krajobrazowego „Lasy Janowskie” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 108, poz. 2057). 

Park posiada plan ochrony ustanowiony rozporządzeniem Nr 13 Wojewody Lubelskiego z 

dnia 6 maja 2005 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” 

(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 117, poz. 2221). 

Park jest położony na terenie Niziny Sandomierskiej, w środkowej części piaszczystej 

Równiny Biłgorajskiej. Lasy Janowskie są jednym z większych zwartych kompleksów leśnych w 

Polsce, stanowiąc część Puszczy Solskiej. Jest to teren płaski, urozmaicony wzniesieniami 

wydmowymi, lekko nachylony w kierunku południowo-zachodnim. Zachował się tu na znacznych 

powierzchniach unikatowy w skali Europy krajobraz leśny z bogatymi ekosystemami leśnymi, 

wodnymi i bagiennymi o dużym stopniu naturalności i bogactwie gatunkowym. W drzewostanach 

dominują zbiorowiska borowe - bór świeży, bór wilgotny i bór bagienny. Udział sosny w 

drzewostanach wynosi około 90%. Lasy charakteryzuje dobry stan zdrowotny. Najbardziej 

zróżnicowane są zbiorowiska roślinności torfowiskowej i wodnej, związane z bagnami i stawami. 

Park ma duże znaczenie historyczne jako miejsce walk o niepodległość. Obecnie na terenie 

Lasów Janowskich znajduje się wiele miejsc pamięci narodowej z czasów powstań: listopadowego, 

styczniowego oraz z okresu II wojny światowej. 

 
Park Krajobrazowy Pasma Brzanki został utworzony rozporządzeniem Nr 12 Wojewody 

Tarnowskiego z dnia 16 listopada 1995 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Pasma 

Brzanki. Park funkcjonuje na podstawie rozporządzeń: Nr 41 Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 

lipca 2006 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki (Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego Nr 86, poz. 1301) oraz Nr 7 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 maja 2005 r. w 

sprawie ochrony Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 309, poz. 

2240). 

Powierzchnia Parku wynosi 15 278,23 ha, w tym na terenie województwa podkarpackiego w 

obrębie gminy Jodłowa znajduje się 3 086,2 ha powierzchni Parku.  

Park położony jest na Pogórzu Ciężkowickim, w mikroregionie Pasma Brzanki. Obejmuje 

rozciągnięte równoleżnikowo na długości ok. 13 km pasmo wzgórz o wysokości 450-562 m n.p.m., 

ciągnące się od przełomu rzeki Białej, poprzez Górę Brzankę, Górę Liwecką aż do doliny Wisłoki. 

Grzbiet Brzanki-Liwocza cechują płaskie wierzchowiny oraz strome zbocza dolin, z płatami osuwisk. 

Bierze tu początek wiele potoków, których doliny w swych górnych odcinkach mają charakter 

wciosowy, V-kształtny i są głęboko wcięte w zbocza wzgórz. Ponad połowę powierzchni parku 

zajmują lasy. Dominuje tu żyzna buczyna karpacka. W drzewostanie przeważa buk zwyczajny 

z domieszką jodły pospolitej i jaworu. 

 

1.3. Obszary chronionego krajobrazu 
 

(Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie) 

 

Obszar chronionego krajobrazu (OChK), zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody, obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o 

zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb 

związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.  
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Na terenie województwa podkarpackiego wyznaczono, na mocy rozporządzeń wojewody, 17 

obszarów chronionego krajobrazu o łącznej powierzchni około 522 tys. ha. 

Są to: 

 

Wschodniobeskidzki OChK, który funkcjonuje na podstawie rozporządzenia Nr 54 

Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Wschodniobeskidzkiego OChK (Dz. 

Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 80, poz. 1355). Obszar ten o powierzchni 98 595 ha położony jest na 

terenie gmin: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Brzozów, Dydnia, Nozdrzec, Baligród, Lesko, 

Olszanica, Solina, Komańcza, Sanok i Zagórz oraz miasta Ustrzyki Dolne. W granicach obszaru 

znajdują się dwa jeziora: Solińskie i Myczkowieckie, wchodzące w skład Zespołu Elektrowni 

Wodnych Solina-Myczkowce. Malownicze tereny nad Jeziorem Myczkowieckim i rzeką San objęto 

ochroną w rezerwatach przyrody: „Nad Jeziorem Myczkowieckim”, „Przełom Sanu pod 

Grodziskiem”, „Grąd w Średniej Wsi”, „Koziniec”. Na terenie gminy Solina znajduje się miejscowość 
uzdrowiskowa Polańczyk Zdrój. Cenne pod względem przyrodniczym i krajobrazowym tereny zostały 

uznane za rezerwaty przyrody, np. w rezerwacie „Przełom Osławy pod Duszatynem” najpiękniejszy 

przełomowy fragment doliny rzeki Osławy wraz z otaczającym go drzewostanem bukowo-jodłowym, 

a w rezerwacie „Olsza Kosa w Stężnicy” stanowisko olszy zielonej. 

 

Czarnorzecki OChK, który funkcjonuje na podstawie rozporządzenia Nr 55 Wojewody 

Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Czarnorzeckiego OChK (Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego Nr 80, poz. 1356). Obszar ten zajmuje powierzchnię 10 291 ha i położony jest w 

gminach: Brzozów, Domaradz, Haczów, Jasienica Rosielna, Korczyna i Wojaszówka. Obszar jest 

jednocześnie otuliną Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Tutaj dla ochrony 

stanowisk cisa pospolitego ustanowiono rezerwaty przyrody „Kretówki” i „Cisy w Malinówce”. 

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, który funkcjonuje na podstawie 

rozporządzenia Nr 56 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie OChK Beskidu 

Niskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 80, poz. 1357). Obszar ten wyznaczono na powierzchni 

82 360 ha w obrębie gmin: Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Dukla, Rymanów, 

Iwonicz-Zdrój, Miejsce Piastowe, Besko, Bukowsko, Komańcza, Sanok, Zagórz i Zarszyn. W 

granicach obszaru znajdują się jedne z najstarszych w Polsce miejscowości uzdrowiskowe: Iwonicz 

Zdrój i Rymanów Zdrój. Na terenie obszaru istnieją rezerwaty przyrody „Rezerwat Tysiąclecia na 

Cergowej Górze”, „Bukowica”, „Igiełki” i „Cisy w Nowej Wsi”. W dwóch ostatnich zostały poddane 

pod ochronę naturalne stanowiska cisa. 

 
Przemysko-Dynowski OChK, który funkcjonuje na podstawie rozporządzenia Nr 65 

Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie Przemysko-Dynowskiego OChK 

(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 94, poz. 1585). Obszar ten zajmuje powierzchnię 46 976 ha w 

obrębie gmin: Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, 

Przemyśl, Żurawica, Jawornik Polski i Dynów. Znaczną powierzchnię obszaru porastają lasy liściaste 

i mieszane o wysokim stopniu naturalności. Na terenie tym zaznacza się wyraźnie rusztowy układ 

dolin rzecznych i lesistych grzbietów górskich, charakterystycznych dla Karpat Wschodnich. 

Szczególnie piękna jest dolina Sanu i Wiaru. San na odcinku górzystym do Przemyśla meandruje 

wieloma zakolami tworząc liczne przełomy. Najcenniejsze obszary zostały objęte ochroną w formie 

rezerwatu przyrody pn. "Leoncina". 

 

Sieniawski OChK, który funkcjonuje na podstawie rozporządzenia Nr 66 Wojewody 

Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie Sieniawskiego OChK (Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego Nr 94, poz. 1586). Obszar ten wyznaczony został na powierzchni 52 408 ha na terenie 

gmin: Jarosław, Wiązownica, Stary Dzików, Oleszyce, Adamówka, Sieniawa i Tryńcza oraz miasta 

Sieniawa. Obszar w swoich granicach zawiera duży kompleks tzw. Lasów Sieniawskich, 

stanowiących dawniej część Puszczy Solskiej. Na szczególną uwagę zasługuje dolina Sanu, której 

znaczenie dla obszaru wydaje się bardzo istotne. Najcenniejsze obszary drzewostanu mieszanego 

zostały objęte ochroną w formie rezerwatu przyrody pn. "Lupa". 
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Roztoczański OChK, który funkcjonuje na podstawie rozporządzenia nr 67 Wojewody 

Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie Roztoczańskiego OChK (Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego Nr 94, poz. 1587). Obszar ten o powierzchni 31 574 ha położony jest w gminach: 

Cieszanów, Horyniec, Lubaczów i Narol oraz w mieście Narol. Obszar ten cechuje wysoki stopień 

naturalności krajobrazu oraz duża lesistość (ok. 52%). 

W rzeźbie terenu charakterystyczne są odosobnione lesiste wzniesienia, oddzielone od siebie 

malowniczymi dolinami. Jednym z ważnych walorów przyrodniczych jest występowanie w okolicach 

Horyńca-Zdroju leczniczych źródeł siarkowych i borowin. Na terenie Obszaru istnieją dwa rezerwaty 

przyrody: "Minokąt" i "Jedlina". 

 

Brzóźniański OChK, który funkcjonuje na podstawie rozporządzenia Nr 76 Wojewody 

Podkarpackiego z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Brzóźniańskiego OChK (Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego Nr 138, poz. 2102). Powierzchnia tego obszaru wynosi 11 735 ha. Jest on 

zlokalizowany na terenie gmin: Leżajsk, Nowa Sarzyna, Rakszawa, Żołynia i Sokołów Małopolski. 

Dominują tu lasy liściaste, grądowe i mieszane oraz „reliktowe” stanowiska lasów bukowo-

jodłowych. Najcenniejsze przyrodniczo tereny zostały poddane pod ochronę w formie rezerwatów 

przyrody „Wydrze” i „Suchy Łuk”. W pierwszym z nich, przedmiotem ochrony jest fragment 

drzewostanu z dużym udziałem modrzewia polskiego oraz starodrzewu bukowego z wieloma 

gatunkami roślin górskich w runie, a w drugim ekosystem torfowiska wysokiego z bogatą florą i 

fauną. 
 

Hyżnieńsko-Gwoźnicki OChK, który funkcjonuje na podstawie rozporządzenia Nr 77 

Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego 

OChK (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 138, poz. 2103). Obszar ten o powierzchni 24 011 ha 

zlokalizowany jest na terenie gmin: Łańcut, Markowa, Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Lubenia, Tyczyn i 

Niebylec. Zajmuje on południowo-zachodnią część Pogórza Dynowskiego. Rosną tu grądy i buczyna 

karpacka, a w dolinach rzecznych pozostałości lasów łęgowych. W rezerwacie przyrody "Mójka", 

znajdującym się na terenie tego obszaru, przedmiotem ochrony jest las bukowo-jodłowy i stanowisko 

bobra europejskiego. Drugi z rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie obszaru – rezerwat 

przyrody "Wilcze", został utworzony ze względu na kompleks jedliny podgórskiej ze znacznym 

udziałem buka. 

 

Kuryłowski OChK, który funkcjonuje na podstawie rozporządzenia Nr 78 Wojewody 

Podkarpackiego z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Kuryłowskiego OChK (Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego Nr 138, poz. 2104). Obszar ten został wyznaczony na powierzchni 13 500 ha w 

obrębie gmin: Kuryłówka i Leżajsk. Występują tu bory mieszane świeże i suche oraz fragmenty 

borów mieszanych i zubożałych grądów oraz łęgi. Nielicznie występują tu torfowiska niskie oraz łąki 

trzęślicowe i pastwiska. Łąki świeże z rajgrasem występują wzdłuż dolin rzecznych. W rezerwacie 

przyrody "Brzyska Wola" poddany jest pod ochronę fragment lasu, pozostałość dawnej Puszczy 

Sandomierskiej. Osobliwością przyrodniczą z okresu zlodowacenia krakowskiego jest jeziorko 

polodowcowe znajdujące się w Kolonii Polskiej koło Cieplic. 

 

Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski OChK, który funkcjonuje na podstawie rozporządzenia 

Nr 79 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Mielecko-Kolbuszowsko-

Głogowskiego OChK (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 138, poz. 2105). Obszar ten zajmuje 

powierzchnię 50 099 ha na terenie gmin: Cmolas, Kolbuszowa, Niwiska, Mielec, Przecław, Tuszów 

Narodowy, Ostrów, Sędziszów Małopolski, Głogów Małopolski i Świlcza. Na jego terenie występuje 

duża mozaikowość środowisk od piaszczystych wydm do bagien, torfowisk oraz wód otwartych. Na 

terenie obszaru, w celu zachowania naturalnych zbiorowisk roślinnych dawnej Puszczy 

Sandomierskiej, z licznie tu występującymi gatunkami roślin rzadkich i chronionych oraz ochrony 

stanowisk lęgowych rzadkich gatunków ornitofauny, został utworzony rezerwat przyrody „Zabłocie”. 

Na terenie tego obszaru istnieją jeszcze trzy inne rezerwaty przyrody: „Buczyna w Cyrance na 

Płaskowyżu Kolbuszowskim”, „Pateraki” i „Jaźwiana Góra”, w których poddane ochronie są różnego 

typu zbiorowiska leśne. 
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Sokołowsko-Wilczowolski OChK, który funkcjonuje na podstawie rozporządzenia Nr 80 

Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Sokołowsko-Wilczowolskiego 

OChK (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 138, poz. 2106). Zajmuje on powierzchnię 24 240 ha i 

zlokalizowany jest na terenie gmin: Cmolas, Kolbuszowa, Raniżów, Stary Dzikowiec, Głogów 

Małopolski, Kamień i Sokołów Małopolski. Rosną tu bory mieszane, fragmenty grądów i buczyny 

karpackiej, stanowiące pozostałość dawnej Puszczy Sandomierskiej. 

 

Strzyżowsko-Sędziszowski OChK, który funkcjonuje na podstawie rozporządzenia Nr 81 

Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Strzyżowsko-Sędziszowskiego 

OChK (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 138, poz. 2107). Obszar ten zajmuje powierzchnię 14 312 

ha w obrębie gmin: Iwierzyce, Sędziszów Małopolski, Wielopole Skrzyńskie, Boguchwała, Czudec i 

Strzyżów. Charakterystyczną cechą tego obszaru jest obecność pokrywy lessowej w jego północnej 

części oraz strefy przejściowej do pokrywy z utworów fliszowych w południowej części. Spotyka się 
tu wilgotne łąki z ostrożeniem oraz z rajgrasem wyniosłym. Kompleks leśny z licznym udziałem 

starodrzewia bukowego jest chroniony w rezerwacie przyrody "Wielki Las". 

 

Zmysłowski OChK, który funkcjonuje na podstawie rozporządzenia Nr 82 Wojewody 

Podkarpackiego z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Zmysłowskiego OChK (Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego Nr 138, poz. 2108). Zajmuje on powierzchnię 6 310 ha na terenie gmin: Grodzisko 

Dolne, Leżajsk, Białobrzegi i Żołynia. Obszar ten obejmuje południowo-wschodnią część Płaskowyżu 

Kolbuszowskiego i fragment doliny Wisłoka. Istniejący na terenie obszaru rezerwat przyrody 

"Zmysłówka", został utworzony w celu zachowania lasu mieszanego oraz stanowiska modrzewia 

polskiego. 

 

Na terenie województwa podkarpackiego znajdują się także obszary chronionego krajobrazu 

utworzone rozporządzeniem Nr 23/96 Wojewody Tarnowskiego z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie 

wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu województwa tarnowskiego (Dz. Urz. Woj. 

Tarnowskiego Nr 10, poz. 60).  

Są to: 

 
Przecławski OChK o powierzchni 4734 ha, który leży w części gmin: Radomyś1 Wielki, 

Wadowice Górne, Żyraków. Część obszaru obejmuje Mikroregion Wysoczyzny Radgoszczańskiej. W 

jej skład wchodzą dwa większe kompleksy leśne w rejonie Nagoszyna i Wadowice Górne. Największy 

udział w tych lasach ma zbiorowisko boru mieszanego, ponadto buduje je zespół boru wilgotnego, 

rzadziej świeżego. W celu ochrony naturalnych zbiorowisk roślinności torfowiskowej został 

utworzony rezerwat przyrody "Bagno Przecławskie". 

 

Jastrząbsko-Żdżarski OChK o powierzchni 19329 ha, który leży w części gmin: Czarna, 

Radomyśl Wielki, Wadowice Górne, Żyraków i Pilzno. Obszar obejmuje fragment Wysoczyzny 

Radgoszczańskiej. Znaczną część obszaru pokrywają kompleksy leśne budowane w północnej części 

przez zespół grądu oraz sosnowo-dębowego boru mieszanego, a w części południowej przez bory 

świeże. Do najcenniejszych zbiorowisk roślinnych należą torfowiska przejściowe i bory bagienne, 

chronione m.in. w rezerwacie "Torfy". Osobliwością florystyczną jest stanowisko pióropusznika 

strusiego w Podlesiu Machowskim, chronione w rezerwacie "Słotwina". Wysokie wartości 

przyrodnicze prezentują dwa stawy śródleśne w miejscowościach Lipiny i Machowa. 

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego o powierzchni 11 939,6 ha 

położony na terenie gmin: Brzostek, Jodłowa, Pilzno. Obejmuje on teren Pogórza Ciężkowickiego 

położony między dolinami Dunajca i Wisłoki. Dominują tu żyzne lasy bukowe tworzące podgórską 
formę buczyny karpackiej oraz grądy. Kompleks leśny okolic Dęborzyna stanowi cenny obiekt 

florystyczny ze względu na występowanie tu wielu rzadkich roślin, m.in. kłokoczki południowej oraz 

pióropusznika strusiego. 

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego o powierzchni 20 004 ha 

położony jest w części gmin: Dębica, Brzostek, Pilzno i w mieście Dębica. Charakteryzuje się on 
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bardzo dużym urozmaiceniem rzeźby terenu, co decyduje o jego wysokich wartościach 

krajobrazowych. Około 36% powierzchni obszaru stanowią lasy. Przeważają zbiorowiska siedlisk 

żyznych - głównie buczyny i grądy. W północnej części znajdują się płaty muraw kserotermicznych. 

Na terenie obszaru, w rezerwacie przyrody "Kamera" chronione są naturalne skupiska kłokoczki 

południowej oraz dobrze wykształcone zbiorowiska żyznej buczyny karpackiej. 

 

Z uwagi na fakt, że rozporządzenie Nr 23/96 Wojewody Tarnowskiego z dnia 28 sierpnia 

1996 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu województwa tarnowskiego nie 

znalazło się w obwieszczeniu Wojewody Podkarpackiego w sprawie wykazu aktów prawa 

miejscowego, akt ten obecnie nie ma mocy prawnej. Prowadzona jest procedura aktualizująca 

przedmiotowe obszary chronionego krajobrazu. 

 

1.4. Rezerwaty przyrody 
 

(Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie) 

 

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody, 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. 

Aktualnie na terenie województwa podkarpackiego uznano 93 rezerwaty przyrody, zajmujące 

łącznie 10733,10 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, zauważalna na 

każdym poziomie jej organizacji. Mając na względzie rodzaje rezerwatów, 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 rzadkie typy siedlisk przyrodniczych. W podkarpackich rezerwatach 

występują gatunki mające jedyne naturalne stanowiska w Polsce (np. różanecznik żółty Rhododendron 

luteum – rezerwat „Kołacznia”, len austriacki Linum austriacum – rezerwat „Jamy”), mające 

ograniczony zasięg w Polsce, a na Podkarpaciu posiadające naturalne, historycznie udokumentowane 

stanowiska (np. szachownica kostkowata Fritillaria meleagros - „Szachownica w Kównikach” i 

„Szachownica kostkowata w Stubnie”, wiśnia karłowata Prunus fruticosa - „Winna Góra”) oraz wiele 

innych gatunków rzadko występujących we florze i faunie Polski. Chroniona jest tutaj m.in. 

przeważająca część występującej na Podkarpaciu populacji cisa pospolitego Taxus baccata, znaczna 

część populacji modrzewia polskiego Larix decidua subsp. polonica, kłokoczki południowej Staphylea 

pinnata i języcznika zwyczajnego Phyllitis scolopendrium, jedno z nielicznych na terenie 

województwa stanowisk lepnicy gajowej Silene nemoralis („Koziniec”) oraz wiele innych stanowisk 

roślin, w tym gatunków górskich i wschodniokarpackich.  

Substancję przyrodniczą rezerwatów stanowią również chronione siedliska przyrodnicze: 

oprócz przeważającej żyznej buczyny karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum występuje m.in.: 

grąd subkontynentalny Tilio-Carpinetum, kwaśna buczyna górska Luzulo luzuloidis-Fagetum, 

jaworzyna górska z języcznikiem zwyczajnym Phyllitido-Aceretum, łęg jesionowo-olszowy Fraxino-

Alnetum, nadrzeczna olszyna górska Alnetum incanae a także łęg jesionowo-wiązowy Ficario-

Ulmetum minoris (rzadkie, dobrze zachowane stanowisko siedliska na Podkarpaciu - „Starzawa”) i 

świetlista dąbrowa Potentillo albae-Quercetum (jedyne dotąd stwierdzone stanowisko siedliska w 

województwie -„Kamienne”).  

Ekosystemy rezerwatowe to głównie lasy, rzadziej łąki o różnym charakterze, torfowiska, 

ekosystemy wodne (rzeki, potoki, małe jeziora, źródła i źródliska), a sporadycznie murawy i zarośla 

kserotermiczne. Ponadto w rezerwatach znajdują się fragmenty odsłonięć skalnych i inne elementy 

przyrody nieożywionej. Rezerwaty chronią malownicze, przełomowe doliny rzek górskich (m.in. 

„Przełom Osławy pod Mokrem”, „Przełom Sanu pod Grodziskiem”, „Przełom Osławy pod 
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Tabela 9.1. Rejestr rezerwatów przyrody województwa podkarpackiego stan na dzień 09.05.2004r ( aktualizacja- 24.02.2006r.) 
 
 

Typ rezerwatu Położenie administracyjne 

Lp 
Data 

utworzenia 
Nazwa 

rezerwatu 
Rodzaj 

rezerwatu 

wg 
głównego 

przedmiotu 
ochrony 

wg 
głównego 

środowiska 
chronionego 

Położenie 
geograficzne 
(mezoregion) obręb ewid. gmina powiat 

Powierzchnia 
[ha] wg aktu 

powołującego 

Formy 
własności, 

rodzaj gruntów 

Przedmiot ochrony 
(wg aktu powołującego) 

Akt powołujący 
formę ochrony 

przyrody 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 

1. 

09.04.53 r. Lupa leśny PFi.zl EL.lmn Płaskowyż 
Tarnogrodzki 

Lechmany Sieniawa przeworski 4,23 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Sieniawa 
oddział: 118c 

fragment leśny z 
charakterystycznym dla tej 
dzielnicy drzewostanem 
mieszanym, posiadającym 
cechy zespołu 
naturalnego 

Zarz. nr 87 MLiPD. 
z dn. 19 III 1953 r. 
(M.P. 1953.A-
30.387) 

2. 

20.09.53 r. Zmysłówka florystyczny PFl.kd EL.lni Płaskowyż 
Kolbuszowski 

Zmysłówka Grodzisko 
Dolne 

leżajski 2,44 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Leżajsk oddział 
106l 

fragment lasu mieszanego 
z udziałem modrzewia 
polskiego, o cechach 
zespołu naturalnego 

Zarz. MLiPD. z dn. 
25 VIII 1953 r. 
(M.P. 1953.A-
84.999) 

3. 

20.09.53 r. Modrzyna florystyczny PFl.kd EL.lgp Beskid Niski Barwinek Dukla krośnieński 14,46 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Dukla oddział: 
152f,g 

naturalne stanowisko 
modrzewia polskiego 
występującego tu w 
drzewostanach 
mieszanych  z jodłą 

Zarz. MLiPD. z dn. 
25 VIII 1953 r.  
M.P. 1953.A-
84.1000, (Zarz. Nr 
237 ML z dn. 8 VIII 
1959 r M.P. 
1959.66.342) 

4. 

02.12.53 r. Las Klasztorny leśny PFi.zl EL.bmn Płaskowyż 
Kolbuszowski 

Jelna Leżajsk leżajski 39,49 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Leżajsk oddział: 
94d,f-m 

fragment lasu mieszanego 
o cechach zespołu 
naturalnego z bogatą i 
ciekawą florą, 
charakteryzującą stosunki 
przyrodnicze, jakie 
panowały w dawnej 
Puszczy Sandomierskiej 

Zarz. MLiPD. z dn. 
5 XI 1953 r  M.P. 
1953.107.1437, 
(Zarz. Nr 237 ML z 
dn. 8 VII 1959 r 
M.P. 1959.66.343) 

5. 

22.12.54 r. Winna Góra florystyczny PFl.kd EŁ.zk Dolina 
Dolnego Sanu 

Przemyśl Przemyśl m. przemyski 0,11 SP – 
Państwowa 
Rada Ochrony 
Przyrody 
działka nr 5, 9 

naturalne stanowisko 
wisienki karłowatej, 
krzewu rzadko u nas 
występującego 

Zarz. Nr 263 ML z 
dn. 20 XI 1954 r. 
M.P. 
1954.119.1684  
(Rozp. Woj.. Podk. 
z dn. 9 IX 2003 r. 
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Dz. Urz. Woj. Podk. 
03.110.1679) 

6. 

23.04.56 r. Pniów („Jezioro 
Pniów”) 

florystyczny PFl.rzk EW.jm Dolina 
Dolnego Sanu 

Orzechów Radomyśl stalowowolski 4,15 SP – UG w 
Radomyślu nr 
działek: 129/1 i 
1202 

stanowisko chronionego 
gatunku rośliny wodnej - 
kotewki orzecha wodnego 

Zarz. ML z dn. 20 
III 1956 r. (M.P. 
1956.32.408) 

7. 

07.02.57 r. Zwiezło geologiczny PGg.te EW.jm Bieszczady 
Zachodnie 

Duszatyn Komańcza sanocki 2,20 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Komańcza 
oddziały: 41h, 
52b 

dwa górskie jeziora 
powstałe przez znaczne 
osuwiska na zboczach 
góry „Chryszczata”, jak 
również lasu zatopionego 
przy ich powstaniu 

Zarz. MLiPD z dn. 
22 I 1957 r. (M.P. 
1957.10.75) 

8. 
16.03.57 r. Kołacznia florystyczny PFl.kd EŁ.zk Płaskowyż 

Kolbuszowski 
Wola 
Żarczycka 

Nowa 
Sarzyna 

leżajski 0,10 SP- UG Nowa 
Sarzyna nr 
działki: 3125 

jedyne w Polsce naturalne 
stanowisko różanecznika 
żółtego 

Zarz. MLiPD z dn. 
14 II 1957 r. (M.P. 
1957.18.142) 

9. 

16.03.57 r. Prządki geologiczny PGg.te EL.lmg Pogórze 
Dynowskie 

Czarnorzeki, 
Korczyna 

Korczyna krośnieński 13,62 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Dukla oddział: 
108c 

grupa skał piaskowcowych 
wyróżniających się 
charakterystycznymi 
formami wytworzonymi 
wskutek erozji eolicznej 

Zarz. Nr 70 MLiPD 
z dn. 14 II 1957 r. 
(M.P. 1957.18.143) 

10. 

16.03.57 r. Cisy na Górze 
Jawor 

florystyczny PFl.kd EL.lgp Bieszczady 
Zachodnie 

Bystre Baligród   leski 3,02 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Baligród 
oddział: 48b 

naturalne stanowisko cisa Zarz. Nr 71 MLiPD 
z dn. 14 II 1957 r. 
(M.P. 1957.18.144) 

11. 

25.03.57 r. Cisy w Nowej 
Wsi 

florystyczny PFl.kd EL.lgp Beskid Niski Nowa Wieś Dukla   krośnieński 2,18 Własność 
Prywatna - nr 
działki 238-241, 
304, 305, 635 

naturalne stanowisko cisa Zarz. MLiPD z dn. 
28 II 1957 r. (M.P. 
1957.22.163) 

12. 

03.04.57 r. Cisy  w 
Malinówce 

florystyczny PFl.kd EL.lgp Pogórze 
Dynowskie 

Malinówka Haczów brzozowski 4,02 Własność 
Prywatna - nr 
działki 44/1, 
45/3 

naturalne stanowisko cisa Zarz. Nr 105 
MLiPD z dn. 28 II 
1957 r. (M.P. 
1957.26.180) 
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13. 

09.06.59 r. Kretówki florystyczny PFl.kd EL.lgp Pogórze 
Dynowskie 

Jabłonica, 
Orzechówka 

Haczów, 
Jasienica 
Rosielna 

brzozowski 95,27 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Dukla oddziały: 
120b-d,f, 121a-
d,f, 122h, 
124a,b,125a,d,f-
h  

naturalne stanowisko cisa  
w wielogatunkowym lesie 
mieszanym 

Zarz. MLiPD z dn. 
5 V 1959 r. M.P. 
1959.51.245  (Zarz. 
MLiPD z dn. 10 XI 
1960 r. M.P. 
1960.89.402) 

14. 

29.10.59 r. Jastkowice leśny PFi.zl EL.lmn Dolina 
Dolnego Sanu 

Jastkowice, 
Lipowiec 

Pysznica stalowowolski 45,68 SP – RDLP 
Lublin 
Nadleśnictwo 
Janów Lubelski 
oddziały: 59d 

wielogatunkowy las 
mieszany stanowiący 
resztkę Puszczy 
Sandomierskiej 

Zarz. MLiPD z dn. 
19 IX 1959 r. (M.P. 
1959.89.482) 

15. 

01.12.59 r. Jaźwiana Góra leśny PFi.zl EL.bmn Płaskowyż 
Kolbuszowski 

Ostrowy 
Baranowskie 

Cmolas kolbuszowski 3,94 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Kolbuszowa 
oddział: 
220n,n1 

fragment lasu obrazujący 
różne stadia regeneracji 
naturalnego drzewostanu 
jodłowo-bukowego, 
posiadający szczególne 
znaczenie przyrodnicze i 
krajobrazowe w otoczeniu 
mało urozmaiconych 
drzewostanów sosnowych 

Zarz. MLiPD z dn. 
31 X 1959 r. 
(M.P.1959.97.522) 

16. 

23.05.60 r. Buczyna w 
Cyrance na 
Płaskowyżu 

Kolbuszowskim 

leśny PFi.zl EL.lni Płaskowyż 
Kolbuszowski 

Cyranka Mielec mielecki 20,08 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Tuszyma 
oddziały: 68h, 
83a, 84a 

zbiorowisko leśne typu 
przejściowego między 
ubogą formą buczyny 
karpackiej a lasem 
dębowo-grabowym 

Zarz. MLiPD z dn. 
6 IV 1960 r. (M.P. 
1960.43.211) 

17. 

26.02.63 r. Rezerwat 
Tysiąclecia na 

Cergowej 
Górze 

leśny PFi.zl EL.lgp Beskid Niski Cergowa, 
Jasionka 

Dukla   krośnieński 61,35 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Dukla oddziały: 
46a-c, 47a-d, 
48a-d, 49a,b, 
50a, 51a 

fragment lasu mieszanego 
o cechach zespołu 
naturalnego z bogatą i 
ciekawą florą 

Zarz. MLiPD z dn. 
14 I 1963 r. (M.P. 
1963.15.90) 

18. 

10.01.70 r. Gołoborze geologiczny PGg.te ESk.si Bieszczady 
Zachodnie 

Huczwice Baligród leski 13,90 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Baligród 
oddział: 130a-c 

gołoborze stopniowo 
opanowywane przez las 

Zarz. MLiPD z dn. 
20 XI 1969 r. (M.P. 
1969.51.398) 
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19. 

09.09.70 r. Brzoza Czarna 
w Reczpolu 

florystyczny PFl.kd EL.lgp Pogórze 
Przemyskie 

Rzeczpol Krzywcza przemyski 2,66 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Krasiczyn 
oddział: 132d 

stanowisko brzozy czarnej Zarz. Nr 114 
MLiPD z dn. 15 VII 
1970 r. (M.P. 
1970.25.211) 

20. 

06.02.70 r. Góra Sobień leśny PFi.zl EL.lgp Góry Sanocko-
Turczańskie 

Manasterzec Lesko leski 5,34 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Lesko oddziały: 
20d,f-h 

fragment lasu mieszanego 
z chronionymi gatunkami 
roślin zielnych w runie 
oraz występującą na tym 
terenie rzadką fauną 
kserotermiczną 

Zarz. MLiPD z dn. 
10 XII 1970 r. (M.P. 
1971.1.3) 

21. 

16.01.71 r. Zakole torfowiskowy PBf.bp. ET.tw Bieszczady 
Zachodnie 

Żurawin Lutowiska   bieszczadzki 5,25 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Stuposiany 
oddział: 1d 

zespół pierwotnej 
roślinności torfowiskowej 

Zarz. MLiPD z dn. 
10 XII 1970 r. (M.P. 
1971.3.20) 

22. 

17.11.71 r. Olszyna 
Łęgowa w 
Kalnicy 

leśny PFi.zl EL.lgp Bieszczady 
Zachodnie 

Łukowe Cisna   leski 13,69 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Wetlina oddział: 
55a,b,f 

fragment górskiego lasu 
łęgowego z udziałem olszy 
czarnej 

Zarz. MLiPD z dn. 
13 X 1971 r. (M.P. 
1971.53.346) 

23. 

04.07.74 r. Olsza kosa w 
Stężnicy 

florystyczny PFl.kd EŁ.łm Bieszczady 
Zachodnie 

Stężnica Baligród leski 1,79 SP – Agencja 
Własności 
Rolnej Skarbu 
Państwa nr 
działki 243 

stanowisko olszy zielonej Zarz. MLiPD z dn. 
21 V 1974 r. (M.P. 
1974.20.121) 

24. 

01.10.74 r. Szachownica w 
Krównikach 

florystyczny PFl.rzk EŁ.łh Pradolina 
Podkarpacka 

Krówniki Przemyśl przemyski 16,67 SP – UG w 
Przemyślu nr 
działek: 419, 
886, 887, WP- 
420-425, 428-
430, 432, 433,  

stanowisko rzadkiej rośliny 
szachownicy kostkowatej 

Zarz. MLiPD z dn. 
16 IX 1974 r. (M.P. 
1974.32.194) 

25. 

15.12.76 r. Przełom 
Jasiołki 

krajobrazowy PKr.kn EL.lgp Beskid Niski Daliowa Dukla   krośnieński 123,41 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Dukla oddziały: 
40d, 41h, 61a-c, 
63a-d, f, g, 64a-
d, 65a-d, f-h 

drzewostany o 
charakterze naturalnym 

Zarz. Nr 206 
MLiPD z dn. 10 XI 
1976 r. (M.P. 
1976.42.206) 
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26. 

10.05.79 r. Bagno 
Przecławskie 

torfowiskowy PFi.zn EE.lt Dolina Dolnej 
Wisłoki 

Przecław Przecław mielecki 25,56 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Tuszyma 
oddział: 115 

liczne zbiorowiska, 
zwłaszcza roślinności 
torfowiskowej, 
charakterystyczne dla 
Kotliny Sandomierskiej 

Zarz. MLiPD z dn. 
19 IV 1979 r.(M.P. 
1979.13.77) 

27. 

01.06.83 r. Wydrze florystyczny PFl.kd EL.lni Płaskowyż 
Kolbuszowski 

Wydrze Rakszawa łańcucki 14,64 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Leżajsk oddział 
35d, f, g, h, 44b, 
c, 45a, b, c 

fragment drzewostanu z 
dużym udziałem 
modrzewia polskiego oraz 
starodrzewu bukowego z 
wieloma gatunkami roślin 
górskich w runie 

Zarz. MLiPD z dn. 
22 IV 1983 r. (M.P. 
1983.16.91) 

28. 

01.01.84 r. Hulskie im. 
Stefana 

Myczkowskiego 

leśny PFi.zl EL.lgp Bieszczady 
Zachodnie 

Hulskie, 
Sękowiec 

Lutowiska bieszczadzki 189,87 SP – RDLP 
Kraków 
Nadleśnictwo 
Lutowiska 
oddziały: 
145Aa, 146a, 
146Aa,b, 
147a,b, 148a,b 

fragment starodrzewu z 
głównymi zespołami 
leśnymi, 
charakterystycznymi dla 
pasma Otrytu, różnorodne 
formy morfologiczne oraz 
stanowiska rzadkich i 
chronionych gatunków 
roślin i zwierząt 

Zarz. MLiPD z dn. 
24 XI 1983 r. (M.P. 
1983.39.230) 

29. 

30.09.87 r. Torfy torfowiskowy PFl.rzk ET.tw Płaskowyż 
Tarnowski 

Chotowa Czarna 
Tarnowska 

dębicki 11,66 SP – RDLP 
Kraków 
Nadleśnictwo 
Dębica 
oddziały: 29g, h, 
40c, d 

stanowisko rosiczki 
okrągłolistnej oraz innych 
gatunków roślin 
związanych  z biotopem 
torfowiska i boru 
bagiennego,  a także 
miejsca lęgowe i ostoje 
rzadkich gatunków 
ptactwa wodno-błotnego 

Zarz. MOŚiZN z 
dn. 12 VIII 1987 r. 
(M.P. 1987.28.222) 

30. 

30.09.87 r. Słotwina florystyczny PFl.rz EL.lgp Płaskowyż 
Tarnowski 

Podlesie Pilzno dębicki 3,30 SP – RDLP 
Kraków 
Nadleśnictwo 
Dębica oddział 
177g, h, j 

naturalne stanowisko 
pióropusznika strusiego 

Zarz. MOŚiZN z 
dn. 12 VIII 1987 r. 
(M.P. 1987.28.222) 
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31. 

15.02.88 r. Sine Wiry krajobrazowy PKr.kn EL.lgp Bieszczady 
Zachodnie 

Jaworzec, 
Łuh, Zawój, 
Tworylne, 
Polanki, 
Studenne 

Cisna, 
Czarna, 
Solina 

leski 450,49 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Baligród 
oddziały 66b-i, 
67g-j, 70A, 71a, 
c, h, 150a, b 
Nadleśnictwo 
Wetlina oddziały 
2h, i, 3d-i, 4b-d, 
5, 6, 7, 8c, 11a, 
12a,b, 14f,g, 
43a-l, 44a, 45a, 
49a-c, 52a,53a-
d, 54a, b, 55a 
ODGW w 
Krakowie 

przełomowy odcinek rzeki  
Wetliny  wraz z 
otaczającym ją zespołem 
leśnym, z fragmentami 
starodrzewu bukowo-
jodłowego 

Zarz. MOŚiZN z 
dn. 29 XII 1987 r. 
(M.P. 1988.5.47) 

32. 

15.02.88 r. Imielty Ług torfowiskowy Pfi.zn ET.tw Równina 
Biłgorajska 

 Modliborzyce, 
Janów 
Lubelski 

stalowowolski 70,00 SP – RDLP 
Lublin Janów 
Lubelski 
oddziały: 
635a,c,d,f, 
648d,i-l, 649b-
d,f, 650, 664a-j, 
665-667, 694-
697, 711-715, 
956b-l, 
957a,b,d-g, 
964a-c,i-n, 
1746, 1764,  

charakterystyczne dla 
Puszczy Solskiej obszary 
rozległych bagien, 
zarastających zbiorników 
wodnych z rzadką i 
chronioną roślinnością, 
stanowiących ostoję 
ptactwa 

Zarz. MOŚiZN z 
dn. 18 I 1988 r. 
(M.P. 1988.5.48) 

33. 

15.01.90 r. Sołokija florystyczny PFl.kd EŁ.zk Roztocze 
Wschodnie 

Dziewięcież Horyniec lubaczowski 7,43 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Lubaczów 
działka nr 66/2 

naturalne skupiska 
jałowca pospolitego  o 
zróżnicowanych, 
osobliwych formach 

Zarz. MOŚiZN z 
dn. 8 XII 1989 r. 
(M.P. 1989.44.357) 

34. 

15.01.90 r. Igiełki florystyczny PFl.kd EL.lgp Beskid Niski Mszana Dukla krośnieński 27,88 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Dukla oddziały: 
75c,d, 76d 

naturalne stanowisko cisa 
pospolitego na terenie 
Beskidu Niskiego 

Zarz. MOŚiZN z 
dn. 8 XII 1989 r. 
(M.P. 1989.44.357) 
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35. 

15.01.90 r. Woronikówka florystyczny PFl.kd EL.lgp Bieszczady 
Zachodnie 

Jabłonki Baligród leski 14,84 SP – 
Nadleśnictwo 
Baligród oddział 
52b 

naturalne stanowisko cisa 
na obszarze Bieszczadów 
Zachodnich 

Zarz. MOŚiZN z 
dn. 8 XII 1989 r. 
(M.P. 1989.44.357) 

36. 

15.01.90 r. Wadernik florystyczny PFl.kd EL.lgp Beskid Niski Mszana, 
Ropianka 

Dukla krośnieński 10,72 SP – 
Nadleśnictwo 
Dukla oddział: 
123d, h 

naturalne stanowisko cisa 
pospolitego  na terenie 
Beskidu Niskiego 

Zarz. MOŚiZN z 
dn. 8 XII 1989 r. 
(M.P. 1989.44.357) 

37. 

05.01.91 r. Suchy Łuk torfowiskowy BPf.bp. EE.lt Płaskowyż 
Kolbuszowski 

Brzóza 
Królewska, 
Giedlarowa 

Leżajsk leżajski 9,97 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Leżajsk oddział: 
133k, 134f, g, h, 
136b, c, d, 
137a, b, c 

ekosystem torfowiska 
wysokiego z bogatą  i 
różnorodna florą i fauną 

Zarz. MOŚZNiL z 
dn. 26 XI 1990 r. 
(M.P. 1990.48.336) 

38. 

21.08.91 r. Krępak leśny PFi.zl EL.lgp Pogórze 
Przemyskie 

Korzeniec Bircza przemyski 138,46 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Bircza oddział: 
188a-d,f, 189a-
d, 190a,b, 
191a,b 

las jodłowo-bukowy 
naturalnego pochodzenia,  
z runem 
charakterystycznym dla 
podgórskiej formy buczyny 
karpackiej oraz ciekawe 
elementy rzeźby terenu i 
osobliwości geologiczne 

Zarz. MOŚZNiL z 
dn. 8 VII 1991 r. 
(M.P. 1991.25.172) 

39. 

21.08.91 r. Krywe krajobrazowy PKr.kn EE.me Bieszczady 
Zachodnie 

 Krywe, 
Hulskie, 
Tworylne 

Czarna, 
Lutowiska 

bieszczadzki 511,73 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Lutowiska nr 
działek: 1-4, 9, 
10/2, 24/4, 25, 
32/1, 32/3, 
146A/1, 150, 
151, 151A, 152, 
153, 154/1, 
KRP w Dębicy 
działki nr: 3, 8, 
10/1,13, 23/1, 
24/7, 32/2, 33/2, 
ODGW w 
Krakowie działki 
nr: 19, 20, 50  

przełomowy fragment 
doliny Sanu pod pasmem 
Otrytu z wieloma 
interesującymi 
zbiorowiskami roślinnymi 
oraz rzadkimi gatunkami 
roślin  i zwierząt 

Zarz. MOŚZNiL z 
dn. 8 VII 1991 r. 
(M.P. 1991.25.172) 
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40. 

05.11.91 r. Skarpa 
Jaksmanicka 

faunistyczny PFn.pt EE.me Płaskowyż 
Sańsko-
Dniestrzański 

Jaskmanice Medyka przemyski 1,93 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Krasiczyn 
oddział: 46h, 
DOKP nr 
działki:179 

miejsca lęgowe żołny Zarz. MOŚZNiL z 
dn. 9 X 1991 r. 
(M.P. 1991.38.273) 

41. 

15.02.94 r. Źródliska 
Jasiółki 

krajobrazowy PKr.kn EE.me Beskid Niski Jasiel, 
Rudawka 
Jaśliska, 
Wisłok Wielki 

Komańcza   sanocki 1585,01 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Komańcza 
oddziały: 165, 
166, 168b-d,f, 
169b,c, 170, 
173f, 174 
Nadleśnictwo 
Rymanów 
oddziały: 81, 83, 
310A-310I, 312-
315, 327-332, 
347, 350, 362b 

naturalne zbiorowiska 
roślinne obejmujące 
źródliskowe obszary rzek: 
Wisłok i Jasiołka 

Zarz. MOŚZNiL z 
dn. 31 XII 1993 r. 
(M.P. 1994.5.46) 

42. 

07.10.94 r. Bobry w 
Uhercach 

faunistyczny PFn.ss EE.me Góry 
Sanocko-
Turczańskie 

Uherce, 
Myczkowce 

Olszanica, 
Solina 

bieszczadzki 27,12 SP – UG Solina 
427/2, ODGW 
Kraków nr 
działki 352, 
399/6, 425/2, 
ZEW Solina 
276/4, 276/8, 
294, 295/1, 
295/2 WP - 695 

siedlisko bobra 
europejskiego 

Zarz. MOŚZNiL z 
dn. 12 IX 1994 r. 
(M.P. 1994.51.432) 

43. 

19.02.95 r. Husówka florystyczny PFl.kd EL.lgp Pogórze 
Dynowskie 

Sieterz Kańczuga przeworski 71,96 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Kańczuga 
oddziały: 16a-
d,f,g,k,n, 
21d,j,k,l  

naturalne stanowisko 
kłokoczki południowej 

Zarz. MOŚZNiL z 
dn. 25 I 1995 r. 
(M.P. 1995.5.78) 

44. 

19.02.95 r. Jamy florystyczny PFl.rzk EŁ.mk Podgórze 
Rzeszowskie 

Przemyśl Przemyśl przemyski 2,01 SP – UG w 
Przemyślu 
obręb 10, nr 
działki: 1(cz.) 

stanowisko lnu 
austriackiego 

Zarz. MOŚZNiL z 
dn. 25 I 1995 r. 
(M.P. 1995.5.79) 
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45. 

19.02.95 r. Jedlina leśny PFi.zl EL.lni Płaskowyż 
Tarnogrodzki 

Nowe Sioło, 
Nowe Brusno 

Cieszanów lubaczowski 66,97 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Lubaczów 
oddziały: 
237c,d,f,  238a-
c, 239b-d 

starodrzew jodłowy Zarz. MOŚZNiL z 
dn. 25 I 1995 r. 
(M.P. 1995.5.80) 

46. 

19.02.95 r. Kamera florystyczny PFl.kd EL.lgp Pogórze 
Strzyżowskie 

Smarżowa Brzostek dębicki 38,01 SP – RDLP 
Kraków 
Nadleśnictwo 
Dębica 
oddziały: 180a-
c, 181a, 183a 

naturalne skupisko 
kłokoczki południowej  
oraz dobrze wykształcone 
zbiorowisko żyznej 
buczyny karpackiej 

Zarz. MOŚZNiL z 
dn. 25 I 1995 r. 
(M.P. 1995.5.82) 

47. 

25.01.96 r. Broduszurki torfowiskowy PBf.bp. ET.tw Pogórze 
Dynowskie 

Bachórzec Dubiecko przemyski 25,91 SP – UG w 
Dubiecku nr 
działki: 2026, 
2030, 2059/1 

dobrze wykształcone 
zbiorowiska torfowiskowe  
z dużą ilością roślin 
chronionych 

Zarz. MOŚZNiL z 
dn. 11 XII 1995 r. 
(M.P. 1996.2.22) 

48. 

07.02.96 r. Minokąt leśny PFi.zl EL.lni Roztocze 
Środkowe 

Kadłubiska Narol   lubaczowski 23,47 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Narol oddziały: 
29a, 30a 

las jodłowo-bukowy z 
charakterystycznym 
runem buczyny karpackiej 

Zarz. MOŚZNiL z 
dn. 11 XII 1995 r. 
(M.P. 1996.5.48) 

49. 

07.02.96 r. Przełom Hołubli leśny PFi.zl EL.lgp Pogórze 
Dynowskie 

Korytniki, 
Wapowce 

Krasiczyn, 
Przemyśl 

przemyski 46,42 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Krasiczyn 
oddział: 94d, f, 
95c, 107a-d, 
108a 

fragment starodrzewu 
lipowego oraz malownicza 
dolina Hołubli 

Zarz. MOŚZNiL z 
dn. 11 XII 1995 r. 
(M.P. 1996.5.53) 

50. 

07.02.96 r. Reberce leśny PFi.zl EL.lgp Pogórze 
Przemyskie 

Wola 
Korzenicka, 
Krajna, 
Łomna 

Bircza przemyski 190,96 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Bircza oddział: 
143a, b, 144a, 
b, 152a, 153a, 
154a, b, d, 156a 

fragment lasu jodłowego 
posiadającego cechy lasu 
naturalnego 

Zarz. MOŚZNiL z 
dn. 11 XII 1995 r. 
(M.P. 1996.5.55) 
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51. 

07.02.96 r. Turnica leśny PFi.zl EL.lgp Góry 
Sanocko-
Turczańskie 

Makowa Fredropol przemyski 151,5 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Bircza oddział: 
181a-c, 184a, b, 
185a-c, 186a, 
187a-c 

fragment puszczy bukowo-
jodłowej 

Zarz. MOŚZNiL z 
dn. 11 XII 1995 r. 
Rozp. Woj.. Podk. 
z dn. 9 IX 2003 r. 
(M.P. 1996.5.59 
Dz. Urz. Woj. 
Podkarpackiego 
03.110.1682) 

52. 

14.07.96 r. Bór leśny BPf.bp. EL.bmn Płaskowyż 
Kolbuszowski 

Rudna Mała, 
Głogów Młp., 
Jasionka, 
Tajęcina 

Głogów Młp., 
Trzebownisko 

rzeszowski 368,67 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Głogów oddział: 
166c,d,f,g, 
168f,g,h, 169a-
d,f-k, 170a,b, 
171a-d,f,g, 
172a-d,f,g, 
173a-d, 175b, 
176a-d,f,g, 
177a-d,f,g,j, 
181a,b, 182a-
d,f,g, 183a-d,f, 
184a,b, 185h, 
186g, 189a, 
190a,f, 191a, 
192a,b 

kompleks leśny dawnej 
Puszczy Sandomierskiej 

Zarz. MOŚZNiL z 
dn. 14 VI 1996 r. 
(M.P. 1996.39.386) 

53. 

20.07.96 r. Góra Chełm leśny BPf.bp. EL.lgp Pogórze 
Strzyżowskie 

Jaszczurowa, 
Stępina 

Frysztak, 
Wiśniowa 

strzyżowski 155,40 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Strzyżów 
oddział: 61d,f-k, 
62a-d,f,g, 63a-
d, 64a-d, 65a, 
66a-d,f-h, 67a,b 

enklawa lasów bukowych 
porastających Górę Chełm 
oraz wspaniałe zespoły 
źródliskowe 

Zarz. MOŚZNiL z 
dn. 14 VI 1996 r. 
(M.P. 1996.41.399) 
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54. 

26.07.96 r. Polanki leśny PFi.zl EL.lgp Góry 
Sanocko-
Turczańskie 

Bykowce Sanok sanocki 191,94 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Brzozów działki 
nr 201/372, 
202/373, 
208/375, 
209/376, 
203/1/374/1 

naturalne zbiorowiska 
leśne buczyny karpackiej 

Zarz. MOŚZNiL z 
dn. 14 VI 1996 r. 
(M.P. 1996.42.410) 

55. 

24.12.96 r. Bukowica leśny PBf.bp. EL.lgp Beskid Niski Darów Komańcza sanocki 292,92 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Rymanów 
oddziały: 257-
262 

starodrzew bukowo-
jodłowy o charakterze 
puszczańskim 

Zarz. MOŚZNiL z 
dn. 12 XI 1996 r. 
(M.P. 1996.75.674) 

56. 

24.12.96 r. Chwaniów leśny PFi.zl EL.lgp Góry 
Sanocko-
Turczańskie 

Wojtkówka, 
Jureczkowa 

Ustrzyki Dolne bieszczadzki 354,71 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Bircza oddziały: 
246a-c, 247a, 
248a,b, 249a-c, 
250a, 251a, 
252a,b, 253a, 
254a 

wspaniale wykształcona 
reglowa buczyna karpacka 

Zarz. MOŚZNiL z 
dn. 12 XI 1996 r., 
Rozp. Woj.. Podk. 
z dn. 9 IX 2003 r. 
(M.P. 1996.75.675 
Dz. Urz. Woj. 
Podkarpackiego 
03.110.1680) 

57. 

24.12.96 r. Dyrbek leśny PFi.zl EL.lgp Góry 
Sanocko-
Turczańskie 

Olszanica, 
Rudenka, 
Bezmiechowa 
Górna 

Lesko, 
Olszanica 

leski 130,88 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Lesko oddziały: 
34-37 

naturalne zbiorowisko 
buczyny karpackiej 

Zarz. MOŚZNiL z 
dn. 12 XI 1996 r. 
(M.P. 1996.75.678) 

58. 

24.12.96 r. Na Opalonym leśny PBf.bp EL.lgp Góry 
Sanocko-
Turczańskie 

Jureczkowa, 
Wojtkówka 

Ustrzyki Dolne bieszczadzki 217,13 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Bircza oddziały: 
105-107, 114-
117 

naturalne zbiorowisko 
buczyny karpackiej 
porastającej zbocze 
poprzecinane licznymi 
potokami 

Zarz. nr 687 
MOŚZNiL z dn. 12 
XI 1996 r., Rozp. 
Woj.. Podk. z dn. 9 
IX 2003 r. (M.P. 
1996.75.687, Dz. 
Urz. Woj. 
Podkarpackiego 
03.110.1681) 
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59. 

23.09.97 r. Brzyska Wola leśny PFi.zl EL.bmn Płaskowyż 
Tarnogrodzki 

Brzyska Wola Kuryłówka leżajski 154,93 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Leżajsk 
oddziały: 84a-
d,f, 85a-d,f-k, 
86a,d, 89c,d,f,g, 
90j 

fragment lasu o 
charakterze dawnej 
Puszczy Sandomierskiej 

Zarz. MOŚZNiL z 
dn. 25 VII 1997 r. 
(M.P. 1997.56.530) 

60. 

23.09.97 r. Mójka leśny PFi.zl EL.lgp Pogórze 
Dynowskie 

Kąkolówka, 
Futoma 

Błażowa rzeszowski 285,56 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Strzyzów 
oddziały: 81-89 

las bukowo-jodłowy oraz 
osiedlony  w 
zbiorowiskach wodno-
błotnych bóbr 

Zarz. MOŚZNiL z 
dn. 25 VII 1997 r. 
(M.P. 1997.56.542) 

61. 

09.09.97 r. Wielki Las leśny PFi.zl EL.lgp Pogórze 
Strzyżowskie 

Pstrągowa Czudec rzeszowski 70,75 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Strzyzów 
oddziały: 61, 
62h, 66a-d, h-j, 
67a-d, f 

kompleks leśny z licznym 
udziałem starodrzewia 
bukowego 

Zarz. MOŚZNiL z 
dn. 25 VI 1990 r, 
.Zarz. MOŚZNiL z 
dn. 25 VII 1997 r. 
(M.P. 1990.31.248, 
M.P. 1997.56.547) 

62. 

23.09.97 r. Wilcze leśny PFi.zl EL.lgp Pogórze 
Dynowskie 

Białka, 
Kąkolówka, 
Białka 

Błażowa rzeszowski 342,33 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Strzyzów 
oddziały: 106, 
109-115, 119-
121 

kompleks jedlin 
podgórskich  ze znacznym 
udziałem buka 

Zarz. MOŚZNiL z 
dn. 25 VII 1997 r. 
(M.P. 1997.56.548) 

63. 

29.12.98 r. Bukowy Las leśny PFi.zl EL.lni Roztocze 
Środkowe 

Ruda 
Różaniecka 

Narol lubaczowski 86,29 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Narol oddziały: 
89, 89A, 90, 
90Aa-c 

kompleks lasów bukowych 
o wysokim stopniu 
naturalności 

Rozp. MOŚZNiL z 
dn. 21 XII 1998 r. 
(Dz.U.98.161.1083) 

64. 

29.12.98 r. Łęka leśny PFi.zl EL.lni Równina 
Biłgorajska 

Gielnia, 
Goliszowiec 

Zaklików stalowowolski 377,35 SP – RDLP 
Lublin 
Nadleśnictwo 
Janów Luibelski 
oddziały: 120g, 
121-124, 132-
136, 144-148, 
156, 157 

wielogatunkowe 
drzewostany o cechach 
naturalnych, stanowiące 
fragment Lasów 
Janowskich 

Rozp. MOŚZNiL z 
dn. 21 XII 1998 r. 
(Dz.U.98.161.1094) 
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65. 

29.12.98 r. Źródła Tanwi leśny PBf.bp EE.me Roztocze 
Wschodnie 

Huta Złomy Narol lubaczowski 186,54 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Narol oddziały: 
206, 216a, b, f-i, 
m-p, 217, 218, 
219b, d, f-j, 
220a, b, d, f-l, 
m, 233a-d, f, g, 
234a-d, 236a, b  

naturalne zespoły 
torfowiskowe oraz bory 
bagienne i wilgotne z 
licznymi gatunkami 
chronionych roślin 
zielnych 

Rozp. MOŚZNiL z 
dn. 21 XII 1998 r. 
(Dz.U.98.161.1105) 

66. 

31.12.98 r. Lisia Góra leśny PNu.sd EL.lni Pradolina 
Podkarpacka 

Rzeszów Rzeszów rzeszowski 8,11 SP – MZDiZ w 
Rzeszowie, 
CWKS Resovia 
nr działek: 
331/1, 331/2, 
339/2, 534, 535 

starodrzew dębowy z 
licznymi, sędziwymi,  o 
okazałych rozmiarach 
dębami szypułkowymi 

Zarz. Woj. Podk. z 
dn. 23 XII 1998 r. 
(Dz.U.98.166.1223) 

67. 

30.09.99 r. Herby geologiczny PGg.te EL.lgp Pogórze 
Dynowskie 

Jazowa, 
Podlesie 

Frysztak, 
Wiśniowa 

strzyżowski 145,85 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Strzyzów. 
oddziały: 
85a,c,f, 95a-d, 
96a-d,f-h, 97a-
c, 98a-d,f,g,  

oryginalne wychodnie 
skalne zlokalizowane na 
grzbiecie pasma Herbów, 
porośnięte lasami 
grabowymi i buczyną, 
odsłonięte utwory skalne 
oraz malowniczy przełom 
Wisłoka – „Brama 
Frysztacka” 

Rozp. nr 64/99 
Woj. Podk. z dn. 31 
VIII 1999 r. (Dz. 
Urz. Woj. 
Podkarpackiego 
99.20.1085) 

68. 

07.12.99 r. Zabłocie faunistyczny PFn.pt EE.lw Płaskowyż 
Kolbuszowski 

Poręby 
Kupieckie, 
Budy 
Głogowskie, 
Bratkowice, 
Czarna 
Sędziszowska 

Głogów Młp., 
Kolbuszowa, 
Sędziszów 
Młp., Świlcza 

rzeszowski, 
ropczycko-
sędziszowski, 
kolbuszowski 

539,81 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Głogów Młp. 
oddziały: 23, 24, 
44,  46-55, 58, 
59, 73, 75-79, 
81-83, 102, 103, 
107-110 SP - 
Nadleśnictwo 
Głogów Młp 
WZIR Rzeszów 
i Własn. 
Prywatna nr 
działek: 739-
816, 820-835 

stanowiska lęgowe 
rzadkich gatunków 
ornitofauny; naturalne 
zbiorowiska roślinne 
dawnej Puszczy 
Sandomierskiej, z licznie 
tu występującymi 
gatunkami roślin 
chronionych  i rzadkich 

Rozp. nr 75/99 
Woj. Podk. z dn. 12 
X 1999 r. (Dz. Urz. 
Woj. 
Podkarpackiego 
99.26.1178) 
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69. 

27.01.00 r. Szwajcaria 
Ropczycka 

geologiczny PGg.te EL.lni Pogórze 
Strzyżowskie 

Ropczyce Ropczyce ropczycko-
sędziszowski 

2,59 SP- UG 
Ropczyce nr 
działek: 
2351/253, 255, 
6,  618/19, 
633/5, WP- 
611/35, 37, 61, 
63, 618/24, 
633/8 

procesy geologiczne 
zachodzące w podłożu 
lessowym i powstały na tej 
drodze osobliwy krajobraz; 
zbiorowiska roślin i 
zwierząt posiadające 
charakter naturalny w 
środowisku miejskim 

Rozp. nr 116/99 
Woj. Podk. z dn. 30 
XII 1999 r. (Dz. 
Urz. Woj. 
Podkarpackiego 
00.02.11) 

70. 

25.04.00 r. Buczyna  w 
Wańkowej 

leśny PFi.zl EL.lgp Góry 
Sanocko-
Turczańskie 

Wańkowa Olszanica bieszczadzki 98,68 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Brzegi Dolne 
oddziały: 101a-
d, 102a, 103b, 
104a,b 

naturalne zbiorowiska 
roślinne  z szeregiem 
gatunków roślin rzadkich  i 
chronionych oraz liczne 
osobliwości 
dendrologiczne 

Rozp. nr 69/00 
Woj. Podk. z dn. 27 
III 2000 r. (Dz. Urz. 
Woj. 
Podkarpackiego 
00.24.195) 

71. 

25.04.00 r. Na Oratyku leśny PFi.zl EL.lgp Góry 
Sanocko-
Turczańskie 

Krościenko Ustrzyki Dolne bieszczadzki 233,15 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Brzegi Dolne 
oddziały: 56a-c, 
57a, d, 58a-d, 
59a, 60a-d, 61a, 
b, 70a,b, 71a-d 

dobrze wykształcony 
zespół buczyny karpackiej 
w strefie przejścia piętra 
pogórza  w regiel dolny 
wraz z cennym 
drzewostanem  i 
stanowiskami licznych 
gatunków roślin rzadkich i 
chronionych 

Rozp. nr 71/00 
Woj. Podk. z dn. 27 
III 2000 r. (Dz. Urz. 
Woj. 
Podkarpackiego 
00.24.197) 

72. 

25.04.00 r. Przełom 
Osławy pod 
Duszatynem 

krajobrazowy PKr.kn EL.lgp Beskid Niski Duszatyn, 
Komańcza 

Komańcza sanocki 322,45 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Komańcza 
oddziały: 
48f,g,i,j, 93A, 
93, 97, 98, 99, 
100 

najpiękniejszy fragment 
doliny rzeki Osławy  od 
Smolnika po Turzańsk 

Rozp. nr 72/00 
Woj. Podk. z dn. 28 
III 2000 r. (Dz. Urz. 
Woj. 
Podkarpackiego 
00.24.198) 

73. 

27.05.00 r. Nad 
Trzciańcem 

leśny PFi.zl EL.lgp Góry 
Sanocko-
Turczańskie 

Trzcianiec Ustrzyki Dolne bieszczadzki 182,13 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Bircza oddziały: 
231b-d, 232a-c, 
233a-c, 234b-d, 
235c, d, f, 236c, 
d 

dobrze wykształcone 
zbiorowisko buczyny 
karpackiej w formie 
reglowej z występującym  
w jego runie szeregiem 
gatunków roślin 
chronionych oraz licznych 
osobliwości 
dendrologicznych 

Rozp. nr 84/00 
Woj. Podk. z dn. 10 
IV 2000 r. (Dz. Urz. 
Woj. 
Podkarpackiego 
00.29.242) 
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74. 

27.05.00 r. Kamień nad 
Jaśliskami 

krajobrazowy PKr.kn EL.lgp Beskid Niski Wola Niżna, 
Lipowiec, 
Posada 
Jaśliska 

Dukla krośnieński 302,32 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Rymanów 
oddziały: 109, 
118-122, 129-
131 

fragmenty typowej rzeźby 
Beskidu Niskiego, 
obejmującej szczyt i 
zbocza góry Kamień 
(857m npm.) wraz z 
porastającymi ją lasem 
bukowym i bukowo - 
jodłowym, interesującymi 
formami skalnymi i 
unikalnymi bagniskami 
zwanymi przez miejscową 
ludność "berezedniami" 

Rozp. nr 97/00 
Woj. Podk. z dn. 25 
IV 2000 r. (Dz. Urz. 
Woj. 
Podkarpackiego 
00.29.255) 

75. 

14.01.01 r. Golesz geologiczny PGg.te EL.lgp Pogórze 
Strzyżowskie 

Krajowice Kołaczyce jasielski 27,45 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Kołaczyce 
oddziały: 89a,b 

wychodnie skał piaskowca 
ciężkowickiego wraz z 
otaczającym lasem 
grądowym, ze 
stanowiskami rzadkich i 
chronionych gatunków 
roślin w runie,  a także 
śladami grodziska 
wczesnośredniowiecznego 
i ruinami 
średniowiecznego zamku 
obronnego. 

Rozp. Woj. Podk. 
nr 268/00 z dn. 22 
XII 2000 r. (Dz. 
Urz. Woj. 
Podkarpackiego 
00.87.934) 

76. 

15.06.01 r. Leoncina florystyczny PFl.kd EL.lgp Pogórze 
Przemyskie 

Tarnawka Krasiczyn przemyski 8,67 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Krasiczyn 
oddział: 1g 

stanowisko kłokoczki 
południowej 

Rozp. Woj. Podk. z 
dn. 15 V 2001 r. 
(Dz. Urz. Woj. 
Podkarpackiego 
01.38.641) 

77. 

15.06.01 r. Szachownica 
kostkowata  w 

Stubnie 

florystyczny PFl.rzk EŁ.łh Dolina 
Dolnego Sanu 

Stubno Stubno przemyski 13,63 WP - Rolna 
Grupa 
Inwestycyjna nr 
działek: 1622, 
1623/2 1977 

stanowisko szachownicy 
kostkowatej 

Rozp. Woj. Podk. z 
dn. 15 V 2001 r. 
(Dz. Urz. Woj. 
Podkarpackiego 
01.38.642) 

78. 

15.06.01 r. Kalwaria 
Pacławska 

krajobrazowy PKr.kn EE.lł Góry 
Sanocko-
Turczańskie 

Huwniki, 
Nowosiółki 
Dydyńskie 

Fredropol przemyski 173,18 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Bircza oddziały: 
28a,b, 29a-d,f, 
30a-d,f,g, 31a-
d, 32a-d,f-j, 
33a-d 

drzewostan bukowo - 
jodłowy oraz elementy 
krajobrazu kulturowego 

Rozp. Woj. Podk. z 
dn. 15 V 2001 r. 
(Dz. Urz. Woj. 
Podkarpackiego 
01.38.643) 
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79. 

27.09.01 r. Śnieżyca 
wiosenna  w 
Dwerniczku 

florystyczny PFl.rzk EŁ.łh Bieszczady 
Zachodnie 

Dwernik Lutowiska bieszczadzki 4,94 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Lutowiskach 
oddział 124w 

stanowisko śnieżycy 
wiosennej oraz 
zbiorowiska łąkowe z 
bogatą florą gatunków 
chronionych i rzadkich 

Rozp. nr 346/01 
Woj. Podk. z dn. 21 
VIII 2001 r (Dz. 
Urz. Woj. 
Podkarpackiego 
01.67.1185) 

80. 

20.11.01 r. Kopystanka krajobrazowy PKr.kn EE.lł Pogórze 
Przemyskie 

Kopystno, 
Posada 
Rybotycka 

Fredropol przemyski 188,67 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Bircza oddziały: 
49a-d,f, 50a-
d,f,g, 51a-c, 
ZZPK w 
Przemyślu nr 
działki 3/1 

stanowisko ostrożenia 
siedmiogrodzkiego, 
zbiorowiska roślinności 
kserotermicznej góry 
Kopystanka oraz 
drzewostany wykształcone  
w formie podgórskiej 
buczyny karpackiej 

Rozp. nr 382 Woj. 
Podk. z dn. 11 X 
2001 r. (Dz. Urz. 
Woj. 
Podkarpackiego 
01.83.1458) 

81. 

01.02.02 r. Pateraki leśny PFi.zl EL.lni Równina 
Tarnobrzeska 

Czajkowa Tuszów 
Narodowy 

mielecki 58,40 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Mielec oddziały: 
52f, 53a-i, 94d, 
h, f, 95a, b, 
121b-d,f 

fitocenozy grądu 
subkontynentalnego  o 
wysokim stopniu 
wewnętrznego 
zróżnicowania 

Rozp. nr 3/02 Woj. 
Podk. z dn. 8 I 
2002 r. (Dz. Urz. 
Woj. 
Podkarpackiego 
02.2.5) 

82. 

01.02.02 r. Cisy w 
Serednicy 

florystyczny PFl.kd EL.lgp Góry 
Sanocko-
Turczańskie 

Wola 
Romanowa 

Olszanica bieszczadzki 14,48 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Brzegi Dolne  
oddział: 243Ac 

stanowisko cisa 
pospolitego 

Rozp. nr 4/02 Woj. 
Podk. z dn. 8 I 
2002 r. (Dz. Urz. 
Woj. 
Podkarpackiego 
02.2.6) 

83. 

21.08.03 r. Starzawa leśny PFi.zl EL.lni Dolina 
Dolnego Sanu 

Starzawa Stubno przemyski 196,56 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Radymno 
oddziały: 274b-
d, 275a-f, 276a, 
f-j, 279-282, 284 

fragment lasów łęgowych, 
a w szczególności rzadki 
na terenie Pradoliny 
Podkarpackiej, dobrze 
wykształcony zespół łęgu 
wiązowo-jesionowego ze 
stanowiskiem 
szachownicy kostkowanej 
w runie i okazałymi 
egzemplarzami wiązów 

Rozp. Woj. Podk. z 
dn. 5 VIII 2003 r. 
(Dz. Urz. Woj. 
Podkarpackiego 
03.83.1463) 
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84. 

21.08.03 r. Grąd w 
Średniej Wsi 

leśny PFi.zl EL.lgp Bieszczady 
Zachodnie 

Średnia Wieś Lesko leski 58,19 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Lesko oddział 
107a-c, 108a-d 

fragmenty 
subkontynentalnego grądu 
o wysokim stopniu 
naturalności, 
występującego w piętrze 
pogórza 

Rozp. Woj. Podk. z 
dn. 5 VIII 2003 r. 
(Dz. Urz. Woj. 
Podkarpackiego 
03.83.1464) 

85. 

04.09.03 r. Nad Jeziorem 
Myczkowieckim 

krajobrazowy PKr.kn EL.lgp Bieszczady 
Zachodnie 

Bereznica 
Niżna, 
Myczkowce, 
Solina 

Solina leski 164,17 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Lesko oddział 
140a-c, 141a,b, 
142a-c, 143a-c, 
144a-d, 145a,b 

grzbiet górski Berdo 
położony nad Jeziorem 
Myczkowieckim i 
porastające go lasy  z 
licznymi stanowiskami 
roślin chronionych  i 
rzadkich w runie 

Rozp. Woj. Podk. z 
dn. 18 VIII 2003 r. 
(Dz. Urz. Woj. 
Podkarpackiego 
03.90.1538) 

86. 

04.09.03 r. Przełom Sanu 
pod 

Grodziskiem 

krajobrazowy PKr.kn EL.lgp Bieszczady 
Zachodnie 

Średnia Wieś, 
Bereźnica 
Niżna, 
Zwierzyń 

Lesko, 
Olszanica, 
Solina 

leski 100,24 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Lesko oddziały: 
102, 102A, 159, 
166, 167, 168 

część doliny Sanu wraz ze 
wzgórzem Grodzisko i 
porastające go lasy z 
licznymi gatunkami roślin 
chronionych i rzadkich w 
runie 

Rozp. Woj. Podk. z 
dn. 18 VIII 2003 r. 
(Dz. Urz. Woj. 
Podkarpackiego 
03.90.1539) 

87. 

04.09.03 r. Łysa Góra leśny BPf.bp EL.lgp Beskid Niski Łysa Góra, 
Żmigród Stary 

Nowy Żmigród jasielski 160,74 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Dukla oddziały: 
146a,b, 147a,b, 
148a-d,f, 149a-
c, 150a-d, 151a 

ekosystemy leśne 
porastające pasmo Łysej 
Góry w Beskidzie Niskim, 
stanowiące siedliska 
przyrodnicze dla licznych 
chronionych roślin 

Rozp. Woj. Podk. z 
dn. 18 VIII 2003 r. 
(Dz. Urz. Woj. 
Podkarpackiego 
03.90.1540) 

88. 

09.09.03 r. Przełom 
Osławy pod 

Mokrem 

krajobrazowy PKr.kn EL.lgp Pogórze 
Bukowskie 

Wysoczany, 
Mokre 

Komańcza, 
Zagórz 

sanocki 142,79 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Lesko oddział 
102a, c, 103a-
c,f,g, 104a, b, 
109a-d,f-h, 
113a-d,f, 123a-c 

przełomowy odcinek rzeki 
Osławy oraz zbiorowiska 
leśne z licznymi 
stanowiskami roślin 
chronionych i rzadkich w 
runie 

Rozp. Woj. Podk. z 
dn. 20 VIII 2003 r. 
(Dz. Urz. Woj. 
Podkarpackiego 
03.93.1558) 

89. 

09.05.04 r. Liwocz leśny PFi.zl EL.lgp Pogórze 
Ciężkowickie 

Lipnica 
Górna, 
Lipnica Dolna 

Brzyska, 
Skołyszyn 

jasielski 84,23 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Kołaczyce 
oddziały: 
106a,b,d,f,  
110a,b, 111a-d, 
SP - RZGW w 

zbiorowiska roślinne 
typowe dla wyższych partii 
Pogórza Ciężkowickiego 
oraz stanowiska roślin  i 
zwierząt chronionych 

Rozp. Woj. Podk. z 
dn. 19 IV 2004 r. 
(Dz. Urz. Woj. 
Podkarpackiego 
04.42.443) 
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Krakowie 

90. 

09.05.04 r. Moczary florystyczny PFl.rzk EL.lni Płaskowyż 
Tarnogrodzki 

Kobylnica 
Ruska, 
Łukawiec 

Wielkie Oczy lubaczowski 12,25 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Lubaczów 
oddziały: 
354c,d,h, 
355a,d 

stanowisko czosnku 
siatkowatego 
występującego w runie 
grądu subkontynentalnego 

Rozp. Woj. Podk. z 
dn. 19 IV 2004 r. 
(Dz. Urz. Woj. 
Podkarpackiego 
04.42.444) 

91. 

09.05.04 r. Koziniec krajobrazowy PKr.kn EL.lgp Góry 
Sanocko-
Turczańskie 

Bóbrka, 
Orelec 

Solina bieszczadzki 28,68 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Brzegi Dolne 
oddział: 210g 

fragment zalesionego 
zbocze góry Koziniec  z 
licznymi odsłonięciami 
skalnymi oraz 
stanowiskami rzadkich 
gatunków roślin  i 
zbiorowisk 
kserotermicznych 

Rozp. Woj. Podk. z 
dn. 19 IV 2004 r. 
(Dz. Urz. Woj. 
Podkarpackiego 
04.42.445) 

92. 

09.05.04 r. Końskie Błota leśny PFi.zl EL.lni Płaskowyż 
Kolbuszowski 

Rzemień Przecław mielecki 20,20 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Tuszyma 
oddziały: 
113b,d,f 

zbiorowiska roślin 
torfowych i wodnych  wraz 
z interesującym układem 
siedlisk leśnych oraz 
stanowiska roślin i 
zwierząt chronionych 

Rozp. Woj. Podk. z 
dn. 19 IV 2004 r. 
(Dz. Urz. Woj. 
Podkarpackiego 
04.42.446) 

93. 

09.05.04 r. Kamienne leśny PFi.zl EL.lni Płaskowyż 
Tarnogrodzki 

Opaka Lubaczów lubaczowski 8,27 SP – RDLP 
Krosno 
Nadleśnictwo 
Lubaczów 
oddziały: 156i, 
157j 

zespół świetlistej dąbrowy 
z licznymi chronionymi i 
rzadkimi roślinami w runie 

Rozp. Woj. Podk. z 
dn. 19 IV 2004 r. 
(Dz. Urz. Woj. 
Podkarpackiego 
04.42.447) 

          10733,1    
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Duszatynem”, „Przełom Jasiołki”, „Krywe”, „Sine Wiry”) oraz wyraźnie zaznaczone w krajobrazie 

szczyty i pasma górskie, niejednokrotnie z obszarami źródliskowymi rzek i potoków (m.in. 

„Bukowica”, „Źródliska Jasiołki”, „Nad Jeziorem Myczkowieckim”, „Rezerwat Tysiąclecia na 

Cergowej Górze”, „Góra Chełm”, „Kopystanka”, „Liwocz”). Znaleźć można tu również dobrze 

zachowane fragmenty lasów karpackich (m.in. „Chwaniów”, „Kamień nad Jaśliskami”, „Hulskie im. 

Stefana Myczkowskiego”, „Polanki”, „Dyrbek”), partie dawnej Puszczy Sandomierskiej (m.in. „Las 

Klasztorny”, „Bór”, „Pateraki”, „Zabłocie”, „Buczyna w Cyrance na Płaskowyżu Kolbuszowskim”) 

oraz Lasów Janowskich („Łęka”). Rezerwaty chronią również grupy skał piaskowcowych („Prządki”), 

interesujące wychodnie skalne („Herby”, „Golesz”), jeziora powstałe wskutek osuwisk („Zwiezło”, 

Jezioro Szmaragdowe w „Sinych Wirach”) a nawet rumowiska skalne („Gołoborze”). Odnaleźć 
można tu również liczną grupę torfowisk (m.in. „Bagno Przecławskie”, „Zakole”, „Torfy”, „Źródła 

Tanwi”). 

W granice rezerwatów przyrody ujęto również elementy powiązane z historią człowieka: 

grodziska wczesnośredniowieczne („Łysa Góra”, „Golesz”), pozostałości średniowiecznych zamków 

(„Golesz”, „Góra Sobień”), fortyfikacje obronne („Jamy”) oraz miejsca martyrologii narodu polskiego 

i żydowskiego („Bór”). Natrafić tu można również na ślady dawnych beskidzkich i bieszczadzkich 

wsi, wysiedlonych podczas II wojny światowej – największa z nich to Jasiel („Źródliska Jasiołki”), 

inne to Zawój („Sine Wiry”), Krywe i Tworylne („Krywe”). W obiekcie „Kalwaria Pacławska” 

chroniony jest z kolei zespół drewnianych i murowanych kaplic i kapliczek kalwaryjskich (tzw. dróżki 

kalwaryjskie), dla których otaczające, podgórskie lasy stanowią o ich specyficznym uroku. 

 
1.5. Pomniki przyrody 
 

(Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie) 

 

Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o 

szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz 

odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych 

rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, 

skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. 

Wśród 1042 ustanowionych na terenie województwa podkarpackiego pomników przyrody 

dominują obiekty chroniące przyrodę żywą. Największą liczbę pomników przyrody stanowią 
pojedyncze drzewa (769) oraz ich grupy (229), dalej aleje (13), głazy narzutowe (13), skałki (6) i inne, 

w tym wodospady i źródła (12). W formie pomników przyrody objęte ochroną są liczne gatunki drzew 

rodzimych (m.in. dęby szypułkowe, lipy drobnolistne, jesiony wyniosłe, buki zwyczajne, olsze czarne, 

topole czarne) oraz obcych geograficznie (m.in. tulipanowce amerykańskie, dęby czerwone, sosny 

wejmutki, platany klonolistne). Najwięcej pomników przyrody utworzono w gminach: Krasiczyn (54), 

Fredropol (40) i Tarnobrzeg (36). 

Wiele z pomników przyrody jest poważnie uszkodzonych, dlatego Wojewoda Podkarpacki, 

przy znacznym zaangażowaniu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, prowadził systematyczną ich konserwację. Ponadto trwa 

weryfikacja terenowa pomników przyrody zmierzająca do ustalenia aktualnego stanu poszczególnych 

obiektów. 

 
1.6. Inne formy ochrony przyrody 
 

(Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie) 

 

Ustawa o ochronie przyrody wprowadza kolejne formy ochrony przyrody. Są to: użytki 

ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. 

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających 

znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i 

śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej 

roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska 
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rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania 

lub miejsca sezonowego przebywania. 

Stanowiskami dokumentacyjnymi są niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do 

wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji 

geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska 

podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk 

powierzchniowych i podziemnych. Stanowiskami dokumentacyjnymi mogą być także miejsca 

występowania kopalnych szczątków roślin lub zwierząt. 
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe to fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego 

zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne. 

 

Do tej pory, na terenie województwa podkarpackiego, zostało powołanych, na mocy 

rozporządzenia wojewody i uchwały rady gminy, 439 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 

1179 ha, 24 stanowisk dokumentacyjnych o powierzchni 18,8 ha oraz 8 zespołów przyrodniczo-

krajobrazowych. 

 

2. Projekt Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 na terenie województwa 

podkarpackiego 
 

(Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie) 

 
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest programem ochrony przyrody wspólnie 

realizowanym przez kraje Unii Europejskiej (UE) i polegającym na stworzeniu sieci obszarów 

chronionych na terenie całej UE. Program ten stanowi realizację ustaleń międzynarodowej Konwencji 

o Bioróżnorodności z Rio de Janeiro (1992). Nadrzędnym celem istnienia sieci obszarów chronionych 

Natura 2000 jest skuteczna ochrona różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, 

realizowana poprzez aktywne działania na rzecz najbardziej zagrożonych siedlisk i gatunków 

wskazanych w Dyrektywach: Ptasiej i Siedliskowej. Bezpośrednim celem ochrony obszarowej 

prowadzonej w ramach sieci Natura 2000 jest utrzymanie lub odtworzenie tzw. korzystnego statusu 

ochronnego (nazywanego też właściwym stanem ochrony) gatunków i siedlisk, dla których ochrony 

wyznaczony został dany obszar. We wszystkich krajach UE w odniesieniu do obszarów Natura 2000 

obowiązuje jedna zasada – kraje członkowskie podejmą odpowiednie działania mające na celu 

uniknięcie na obszarach Natura 2000 pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, 

dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000. 

Typy obszarów Natura 2000 i prawne podstawy ich wyznaczania: 

� obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) – wyznaczane na podstawie Dyrektywy 79/409/EWG 

z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków (tzw. Dyrektywy Ptasiej) - 

nakładającej na państwa członkowskie obowiązek ochrony wszystkich dziko żyjących ptaków 

oraz najważniejszych ich siedlisk – w szczególności gatunków ptaków wymienionych w 

załączniku I do tej Dyrektywy; 

� specjalne obszary ochrony siedlisk (SOOS) – wyznaczane na podstawie Dyrektywy 92/43/EWG z 

dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 

(tzw. Dyrektywy Siedliskowej) - zobowiązującej kraje członkowskie UE do ochrony siedlisk 

przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz gatunków roślin i zwierząt wymienionych w 

załączniku II do Dyrektywy. 

Oba typy obszarów mogą się pokrywać terytorialnie. 

 

2.1. Wyznaczanie obszarów wchodzących w skład sieci Natura 2000 

 
Obszary chronione w ramach sieci Natura 2000 są wyznaczane wyłącznie w oparciu o kryteria 

biologiczne, tj. w oparciu o naukowe rozpoznanie rozmieszczenia, stanu zachowania i liczebności 

gatunków i siedlisk zagrożonych wyginięciem w granicach Europy. Wytypowanie danego obszaru do 

objęcia ochroną jako OSOP lub SOOS wymaga spełnienia trzech zasadniczych warunków: 

� występowanie wskazanych w załącznikach do Dyrektywy Ptasiej lub Dyrektywy Siedliskowej 

gatunków zwierząt, roślin lub siedlisk przyrodniczych; 
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� dobry stan zachowania lokalnych populacji tychże gatunków lub płatów siedlisk, oceniany w 

oparciu o ścisłe, ilościowe kryteria; 

� konieczność zapewnienia ochrony cennych gatunków i siedlisk na całości obszaru ich naturalnego 

zasięgu. 

Kryteria ekonomiczne i społeczne nie są brane pod uwagę przy identyfikacji obszarów 

kwalifikujących się do ochrony w ramach sieci Natura 2000. Lokalne uwarunkowania gospodarcze i 

społeczne muszą jednak zostać uwzględnione przy formułowaniu planów ochrony poszczególnych 

obszarów Natura 2000. 

Poszczególne kraje członkowskie zobowiązane są do wyznaczenia na swoim obszarze i 

zgłoszenia do Komisji Europejskiej (KE) miejsc spełniających kryteria OSOP i SOOS. W odniesieniu 

do OSOP propozycje są akceptowane automatycznie, jeśli lista obszarów jest wyznaczona w oparciu o 

ścisłe kryteria ilościowe („C”) stosowane przez Międzynarodową Organizację Ochrony Ptaków 

(BirdLife International). W przypadku wyznaczania SOOS, procedura jest bardziej skomplikowana - 

lista proponowanych do objęcia ochroną obszarów, zwanych na tym etapie Obszarami o Znaczeniu 

Wspólnotowym (OZW), jest weryfikowana przez KE. Po akceptacji KE, poszczególne obszary 

obejmowane są ochroną przez rządy krajów członkowskich, jako ostateczne SOOS. 

Sieć Natura 2000 tworzy się w 3 etapach: 

� każdy kraj opracowuje krajową listę obszarów Natura 2000; 

� dla każdego regionu biogeograficznego (9 – w Europie, 2 – w Polsce) organizowane są seminaria 

biogeograficzne, w trakcie których dokonuje się oceny poprawności wyznaczania sieci Natura 

2000; 

� uzupełnienie obszarów w sposób zapewniający dobrą reprezentację w sieci siedlisk i gatunków 

danej strefy. 

Zakończenie procesu tworzenia sieci Natura 2000 przewiduje się na 2007/2008 r. 

2.2. Podstawy prawne funkcjonowania sieci Natura 2000 w Polsce i proces jej tworzenia 

 
W Polsce zapisy Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej zostały transponowane do ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.) i stanowią podstawę 
wyznaczania oraz funkcjonowania sieci Natura 2000 w Polsce. 

Na terenie Polski występują 2 regiony biogeograficzne: kontynentalny i alpejski. 

Zasoby siedlisk i gatunków w Polsce, dla których wyznacza się obszary Natura 2000: 

� 267 gatunków ptaków (w tym 2 podgatunki) – wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313); 

� 76 typów siedlisk przyrodniczych (w tym 14 priorytetowych) 

� 46 gatunków roślin (w tym 10 priorytetowych) 

� 88 gatunków zwierząt (w tym 13 priorytetowych) 

- określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia 

obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795). 

 

Ministerstwo Środowiska w maju 2004 r. przekazało Komisji Europejskiej 2 oficjalne krajowe 

listy obszarów Natura 2000: 72 OSOP - o łącznej pow. 2 414 205 ha (7,8 % pow. kraju) i 184 SOOS – 

1 135 327 ha (3,7 %). Razem 256 obszarów stanowiących 9,3 % pow. kraju i w 62 % pokrywających 

się z istniejącymi obszarami chronionymi. 

Rozporządzeniem z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 Minister Środowiska wyznaczył 72 OSOP. 

W odpowiedzi na rządową listę obszarów Natura 2000 pozarządowe organizacje ekologiczne 

przygotowały i przekazały Komisji Europejskiej w grudniu 2004 r. własny projekt sieci Natura 2000 

w Polsce tzw. „Shadow List”, który uzupełnia propozycję rządową o dodatkowych 152 SOOS i 69 

OSOP oraz proponuje korektę granic 15 SOOS i 25 OSOP. 

Przedstawiciele Komisji Europejskiej na spotkaniu w Ministerstwie Środowiska w dniu 19 

stycznia 2005 r. przedstawili stanowisko, potwierdzone orzeczeniami Europejskiego Trybunału 

Sprawiedliwości, z którego wynikało, że obszary spełniające kryteria naukowe - określone w 
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Dyrektywie Siedliskowej i Dyrektywie Ptasiej i zapewniające właściwy stan ochrony siedlisk i 

gatunków ważnych dla wspólnoty w ramach sieci Natura 2000, jako obszary Natura 2000, winny być 
objęte ochroną do czasu ostatecznego zatwierdzenia listy krajowej, zgodnie z zasadą ostrożności 

wynikającą z art. 174 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W związku ze stanowiskiem 

Komisji Europejskiej, w dniu 10 maja 2005 r., na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska 

zostały zamieszczone dodatkowe listy potencjalnych obszarów Natura 2000, które zawierają 
wszystkie obszary zaproponowane w „Shadow List”. Ministerstwo Środowiska zobowiązało organy 

prowadzące postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, by w trakcie ich 

prowadzenia obszary potencjalne były w nim uwzględniane. 

Po przesłaniu rządowych list obszarów Natura 2000 Ministerstwo Środowiska podjęło dalsze 

prace nad tworzeniem sieci Natura 2000 w Polsce w oparciu o wyniki seminarium biogeograficznego 

zorganizowanego dla regionu alpejskiego, które odbyło się w dniu 30 maja 2005 r. Wyniki 

seminarium zobowiązały Polskę (podobnie jak Słowenię i Słowację) do wprowadzenia dodatkowych 

obszarów w strefie alpejskiej (nowych w stosunku do obszarów zgłoszonych na listach krajowych). 

Proces powiększania sieci obszarów Natura 2000 w regionie alpejskim rozpoczęto od propozycji 

wyznaczenia 9 dodatkowych SOOS, które zostały zatwierdzone 20 grudnia 2005 r. przez Radę 
Ministrów i przesłane w styczniu 2006 r. do Komisji Europejskiej. Jednocześnie Polska zobowiązała 

się wobec KE do uzupełnienia listy SOOS z 2004 r. przed planowanym seminarium biogeograficznym 

dla regionu kontynentalnego (26-28 kwietnia 2006 r.). W tym celu Ministerstwo Środowiska 

opracowało listę 98 nowych SOOS – wytypowanych w oparciu o listę potencjalnych obszarów Natura 

2000. W momencie, gdy lista ta zostanie zatwierdzona przez Radę Ministrów i przesłana do Komisji 

Europejskiej obszary te również będą prawnie funkcjonować w Polsce na podstawie ustawy o 

ochronie przyrody. 

Prace nad wyznaczaniem sieci Natura 2000 w Polsce nadal trwają i będą uzależnione od 

wyników seminariów biogeograficznych oraz spotkań bilateralnych z Komisją Europejską. Obszary z 

listy potencjalnych obszarów Natura 2000 będą sukcesywnie wyznaczane i zatwierdzane przez Radę 
Ministrów. Do tego czasu wszystkie obszary, które nie zostaną oficjalnie zgłoszone przez Rząd RP 

posiadają status obszarów potencjalnych i w odniesieniu do nich należy prowadzić procedurę oceny 

oddziaływania na środowisko. 

W wyniku prac przeprowadzonych w 2005 r. przez koalicję organizacji pozarządowych (Klub 

Przyrodników, PTOP „Salamandra”, WWF) powstała aktualizacja „Shadow List” dotycząca SOOS, 

którą w dniu 10 marca 2006 r. przesłano w formie listu do KE. Według organizacji pozarządowych 

część siedliskowa sieci Natura 2000 w Polsce powinna zawierać co najmniej 466 obszarów o łącznej 

pow. 32 468 km
2
 (9,54% terytorium lądowego Polski), czyli o 130 więcej obszarów niż w „Shadow 

List” z grudnia 2004 r.  

 

2.3. Wyznaczone, projektowane i potencjalne obszary Natura 2000 w województwie 
podkarpackim 
 

Na przekazanych (V 2004 r.) do KE przez Ministerstwo Środowiska oficjalnych listach 

znalazło się 6 obszarów zlokalizowanych na terenie woj. podkarpackiego: 

� 4 OSOP: „Bieszczady”, „Pogórze Przemyskie”, „Puszcza Solska” i „Lasy Janowskie” 

� 2 SOOS: „Ostoja Magurska” (20 084,5 ha)) i „Bieszczady” (111 519,45 ha) 

z których „Bieszczady” i „Pogórze Przemyskie” znajdują się w całości na terenie woj. 

podkarpackiego. 

Rozporządzeniem z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 Minister Środowiska wyznaczył 72 OSOP, w tym 4 położone na terenie woj. 

podkarpackiego: 

 

Lp. 
Kod 

Natura 
Nazwa 
ostoi 

Powierzchnia 
(ha) 

Położenie administracyjne 
(w granicach woj. podkarpackiego) 

1. 
PLB 

060005 

Lasy 

Janowskie 

26 835,5 (pozostała 

część na terenie woj. 

lubelskiego) 

gminy: Jarocin (144,7 ha), Pysznica (6 272,3 

ha), Radomyśl nad Sanem (7 088,0 ha) i 

Zaklików (13 330,5 ha) 



 336 

2. 
PLB 

060008 

Puszcza 

Solska 

11 028,9 (pozostała 

część na terenie woj. 

lubelskiego) 

gminy: Cieszanów (2 728 ha), Harasiuki  

(9,5 ha) i Narol (8290,6 ha) 

3. 
PLB 

180001 

Pogórze 

Przemyskie 
64 074,7 

gminy: Ustrzyki Dolne (133,4 ha), Rokietnica  

(1 693,3 ha), Roźwienica (118,2 ha), Bircza 

(16 857,3 ha), Dubiecko (7 963,4 ha), 

Fredropol (12 072,9 ha), Krasiczyn (11 772,2 

ha), Krzywcza (58 354 ha), Przemyśl (2 731,0 

ha), Żurawica (517,1 ha), Dynów - gmina 

wiejska (3 390,9 ha), Dynów - gmina miejska 

(973,4 ha) i Przemyśl - miasto (16,2 ha) 

4. 

PLC 

180001 

 

Bieszczady 
107 317,9 

 

gminy: Czarna (6 470,5 ha), Lutowiska  

(44 155,6 ha), Komańcza (13 516,6 ha), 

Zagórz (1 119,7 ha), Baligród (8 371,5 ha), 

Cisna (28 576,7 ha) i Solina (5 107,3 ha) 

 

Na opracowanej w grudniu 2004 r. przez organizacje pozarządowe „Shadow List” znalazły się 
następujące obszary Natura 2000 zlokalizowane na terenie woj. podkarpackiego: 

� 7 OSOP, z czego 3 nieujęte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 21 lipca 2004 r.: „Beskid 

Niski” (85 884,0 ha, pozostała część w woj. małopolskim), „Góry Słonne” (56 255,9 ha) i 

„Roztocze” (21 279,9 ha, pozostała część na terenie woj. lubelskiego) 

� 11 SOOS: „Bieszczady”, „Ostoja Magurska”, „Ostoja Jaśliska” (29 909,3 ha), „Góry Słonne” (56 

255,9 ha), „Ostoja Przemyska” (42 173,1 ha), „Kołacznia” (0,1 ha), „Sztolnie w Węglówce” (0,1 

ha), „Fort Salis Soglio” (0,1 ha), „Klasztor w Horyńcu Zdroju” (0,1 ha), „Uroczyska Puszczy 

Solskiej” (2 455,2 ha, pozostała część w woj. lubelskim) i „Uroczyska Lasów Janowskich” (70,0 

ha, pozostała część w woj. lubelskim). 

Wśród 9 dodatkowych obszarów SOOS w regionie alpejskim, które zostały zatwierdzone 20 

grudnia 2005 r. przez Radę Ministrów i przesłane w styczniu 2006 r. do KE znalazł się 1 obszar 

położony w woj. podkarpackim - „Ostoja Magurska”. 

Wśród 98 dodatkowych obszarów SOOS w regionie alpejskim poddanych konsultacjom 

społecznym przez Ministerstwo Środowiska wiosną 2006 r. znalazło się 6 obszarów położonych w 

woj. podkarpackim: „Fort Salis Soglio”, „Kołacznia”, „Rzeka San” (1157,4 ha - odcinek między 

Sanokiem a Jarosławiem), „Sztolnie w Węglówce”, „Uroczyska Puszczy Solskiej” i „Uroczyska 

Lasów Janowskich”. 

W opracowanej w 2005 r. przez organizacje pozarządowe aktualizacji „Shadow List” 

(dotyczącej wyłącznie SOOS) i przekazanej w marcu 2006 r. do KE znalazły się następujące nowe 

potencjalne obszary położone w woj. podkarpackim: „Dolina Dolnej Tanwi” (część z 11 857,75 ha), 

„Dolny San i Wisłok” (1677,98 ha), „Wisłok Środkowy z Dopływami” (380,19 ha), „Dorzecze 

Górnego Sanu” (681,06 ha), „Jasiołka” (768,07 ha), „Wisłoka z dopływami” (część z 553,23 ha), 

„Czerniawka” (3,31 ha), „Kościół w Rymanowie” (0,78 ha), „Ostoja nad Wisłokiem” (1509,65 ha) i 

„Pustelnia Św. Jana z Dukli w Trzcianej” (0,78 ha). 

 

3. Stan zasobów leśnych 
 

(Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie) 

 

Lasy są dobrem społecznym coraz pilniej pożądanym, a leśnictwo działem produkcji materialnej o 

znacznie szerszej i głębszej ważności niż inne branże dostarczające wyłącznie dóbr konsumpcyjnych. Dobra 

wytwarzane przez leśnictwo to nie tylko odnawialne źródła surowców, głównie drewna. Tkwią one również w 

ochronie i współtworzeniu powszechnie dostępnych „dóbr wolnych” – powietrza, wody, gleby oraz w 

tworzeniu warunków do wypoczynku, rekreacji, poprawy zdrowia, itp.  

Trwająca destrukcja środowiska powodowana nagromadzeniem w powietrzu, glebie i wodzie 

ubocznych, często toksycznych, produktów gospodarczych oraz niepokój z powodu prawdopodobnych zmian 

globalnych ukierunkowuje działalność gospodarczą w Lasach Państwowych na minimalizację oddziaływania 

obecnych i przyszłych zagrożeń. Wymaga to prowadzenia działań zgodnych z naturalnymi prawami rozwoju 
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ekosystemów leśnych, jak i kształtowania odpowiedniej świadomości i zachowań społeczeństwa wobec lasu. 

Modelowym obszarem w tym zakresie jest Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Birczańskie” o powierzchni 

29.553 ha. Leśny Kompleks Promocyjny jest obszarem funkcjonalnym o znaczeniu ekologicznym, 

edukacyjnym i społecznym, a celem jego działania jest wprowadzanie do praktyki zasad sterowania 

gospodarką leśną w warunkach pełnego rozpoznania wymogów ochrony przyrody. Wypracowane 

rozwiązania upowszechniane są na cały obszar działania Lasów Państwowych.  

Ze względu na wielostronne funkcje lasów w zagospodarowaniu przestrzennym w rozumieniu 

lokalnym, krajowym i globalnym działalność gospodarcza w Lasach Państwowych prowadzona jest z 

uwzględnieniem kryteriów i wskaźników zrównoważonego rozwoju lasów i leśnictwa zmierzających m. in. 

do: zachowania biologicznej różnorodności lasów, utrzymania produkcyjnej zasobności lasów, utrzymania 

zdrowia i żywotności ekosystemów leśnych, ochrony zasobów glebowych, zachowania i wzmagania udziału 

lasów w globalnym bilansie węgla oraz utrzymania i wzmacniania długofalowych i wielostronnych korzyści 

społeczno-ekonomicznych. 

Całość lasów regionu podkarpackiego pełni funkcje ekologiczne, produkcyjne i społeczne. Celem 

nieprzerwanego wypełniania przez lasy województwa tych funkcji nadano im różne kategorie ochronności. Do 

lasów ochronnych zaliczona została powierzchnia 326,8 tys. ha, co stanowi 82,3% powierzchni lasów 

będących w zarządzie RDLP. Dominującą kategorią ochronności, obejmującą powierzchnię 231,8 tys. ha są 
lasy wodochronne. Kolejne pozycje zajmują: lasy uszkodzone przez przemysł – 39,2 tys. ha, glebochronne – 

23,1 tys. ha, położone w miastach i wokół miast o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys. – 16,7 tys. ha, 

rezerwaty 7,0 tys. ha, cenne przyrodniczo – 6,0 tys. ha, ostoje zwierząt chronionych –5,4 tys. ha, uzdrowiskowe 

– 2,4 tys. ha, na stałych powierzchniach badawczych –1,3 tys. ha i drzewostany nasienne – 0,8 tys. ha. 

 

3.1.Charakterystyka stanu zasobów leśnych w województwie 
 

Lasy w regionie podkarpackim zajmują 493 tys. ha, z tego: 

• 405 tys. ha (82% powierzchni leśnej) to lasy państwowe, 

• 88 tys. ha (18% powierzchni leśnej) to lasy należące do: 

o osób fizycznych  - 81,2 tys. ha (92%), 

o wspólnot gruntowych  - 4,4 tys. ha (5%), 

o spółdzielni  - 0,8 tys. ha (1%), 

o innych form własności  - 1,6 tys. ha (2%). 

 

Lasami własności Skarbu Państwa (za wyjątkiem lasów będących w zarządzie Parków 

Narodowych, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, oddanych w 

użytkowanie wieczyste), zarządza 26 nadleśnictw: Baligród, Bircza, Brzegi Dolne, Brzozów, Cisna, 

Dukla, Dynów, Głogów Małopolski, Kańczuga, Kolbuszowa, Komańcza, Krasiczyn, Lesko, 

Leżajsk, Lubaczów, Lutowiska, Mielec, Narol, Oleszyce, Radymno, Rymanów, Sieniawa, Strzyżów, 

Stuposiany, Tuszyma, Wetlina. 

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawują 
starostowie, którzy na mocy przepisów prawa leśnego w zasadzie powierzają sprawowanie tego 

nadzoru właściwym terytorialnie nadleśniczym w formie zadań zleconych finansowanych przez 

budżet państwa. 

Region podkarpacki charakteryzuje się dużą lesistością (35%). Duże i zwarte kompleksy leśne 

znajdują się w południowej i wschodniej części regionu — Beskid Niski, Bieszczady, Pogórze 

oraz na północy - fragmenty Puszczy Solskiej i Puszczy Sandomierskiej. Na pozostałym obszarze w 

przewadze lasy występują w niewielkich kompleksach o bardzo zróżnicowanej powierzchni (0,5-50 

ha) tworząc enklawy wśród gruntów rolnych. 

Lesistość poszczególnych gmin jest bardzo zróżnicowana. Są gminy, których lesistość jest 

wysoka np.: Cisna (87,2%), Lutowiska (82,1%), a także gminy gdzie ilość lasów jest znikoma a 

dominującym sposobem gospodarczego wykorzystania gruntów było i jest rolnicze ich użytkowanie 

np.: Gać (0%), Jawornik Polski (0,2%), Medyka (0,8%), Borowa (1,1%). Wyróżniającą się częścią 
regionu są Bieszczady, których lesistość szacuje się na 65%. 

Zmienność uwarunkowań klimatycznych i geologicznych, kształtujących warunki 

przyrodnicze dla rozwoju lasu, odzwierciedla szeroki wachlarz siedlisk: począwszy od niżowych 
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(32%) poprzez wyżowe (23%) aż do siedlisk górskich zajmujących największy udział (44%). 

Pod względem troficznym zdecydowanie dominują (85%) żyzne siedliska lasowe  

Pomimo, że siedliska borowe występują na 15% ogólnej powierzchni, drzewostany z 

panującą sosną zajmują prawie 40% tej powierzchni. Drzewostany z panującym bukiem 

zajmują 24,3%, jodłowe 16,5%, olchowe 7,8%, a dębowe 5,2% powierzchni. 

Przestrzenne zróżnicowanie składu gatunkowego drzewostanów związane jest przede 

wszystkim z odmiennymi warunkami przyrodniczymi występującymi w poszczególnych krainach i 

dzielnicach przyrodniczo-leśnych. Region podkarpacki znajduje się w zasięgu dwóch krain 

przyrodniczo-leśnych: część północna leży w VI Krainie Małopolskiej, część południowa w VIII 

Krainie Karpackiej. 

Drzewostany Krainy Małopolskiej wykazują cechy typowe dla całego pasa Wyżyn 

Środkowopolskich gdzie ponad 50% powierzchni leśnej zajmują siedliska borowe i około 

40% siedliska lasowe. Na ubogich i średnio żyznych siedliskach świeżych i wilgotnych 

występują w przewadze bory sosnowe. Ok. 10% powierzchni zajmują siedliska wilgotne i bagienne 

tworząc lasy łęgowe i olsy. Podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna (ok. 

70%), a następnie jodła pospolita (10%). Pozostałe gatunki lasotwórcze tj.: dąb, buk, olcha, brzoza 

występują najczęściej w postaci domieszek. 

Na obszarach leśnych Karpackiej Krainy przyrodniczo-leśnej przeważają siedliska: lasu 

wyżynnego (50%), lasu górskiego (47%). Najliczniej występującymi gatunkami są: buk (30%), 

jodła pospolita (ponad 20%) oraz dąb, brzoza, jawor, klon, olcha.  

Największą różnorodnością gatunkową charakteryzują się lasy pogórza, czemu sprzyja 

łagodny klimat i żyzne siedliska lasu wyżowego. Głównymi gatunkami lasów bieszczadzkich są: 
buk (36%), jodła (21%), sosna (16%), olcha szara (16%) zajmujące dominujący typ siedliskowy lasu 

górskiego. 

Korzystne warunki przyrodnicze, dominujący udział bardzo żyznych siedlisk lasowych 

stwarzają bardzo dobre warunki do rozwoju zasobnych, wielogatunkowych oraz 

wielogeneracyjnych lasów. Jednak w ocenie stopnia zgodności istniejących składów gatunkowych 

drzewostanów z potencjalnymi wynikającymi z żyzności i wilgotności siedlisk leśnych stwierdza 

się występowanie znacznych obszarów lasów tworzących monokultury sosnowe (ok. 70% w VI 

Krainie) i olszowe (ok. 20% w VIII Krainie). Stan ten wynika z dwóch przyczyn: 

• istniejących na początku wieku preferencji dla sosny kształtowanych przez przemysł drzewny, 

• akcji zalesiania w latach 50. znacznych obszarów zdegradowanych w wyniku działalności 

wojennej, a także z naturalnych procesów zalesiania gruntów opuszczonych przez rolnictwo 

gatunkami lekko nasiennymi (olsza szara, brzoza). 

Proces zajmowania gruntów nie użytkowanych rolniczo, w drodze sukcesji naturalnej trwa 

również obecnie.  

Lasy regionu Podkarpacia cechuje wysoka średnia zasobność 246 m3/1 ha na tle lasów całej 

Polski o średniej zasobności 229 m
3
/ ha.  

Do najbardziej zasobnych należą drzewostany bukowe - 298 m
3
/ha oraz jodłowe -289 

m3/ha co wiąże się zarówno z biologicznymi właściwościami tych gatunków jak również dużym 

udziałem drzewostanów starszych. Do najmniej zasobnych należą drzewostany: świerkowe - 139 

m3/ha, olchowe - 146 m3/ha oraz brzozowe 175 m3/ha. Pod względem struktury wiekowej 

największy udział (23,7%) stanowią drzewostany III klasy wieku (41-60 lat). W paśmie Beskidu 

Niskiego i Bieszczadów znaczny udział stanowią drzewostany V i starszych klas wieku (powyżej 

80 lat). W strukturze klas wieku znaczny udział (17,5%) stanowią drzewostany w klasie 

odnowienia i o strukturze przerębowej. Średni wiek drzewostanów jest wysoki i wynosi 72 lata. 

Całkowity zapas drzewostanów zarządzanych przez RDLP w Krośnie wynosi 96995,7 tys. 

m
3
 grubizny. 

W lasach niepaństwowych w strukturze siedlisk większy udział zajmują siedliska nizinne - 

42% (w tym siedliska borowe 26%) i wyżynne 31%, a mniej przypada na siedliska górskie (27%). 

W składzie gatunkowym przeważają drzewostany iglaste (65%). Drzewostany w lasach prywatnych 

są znacznie młodsze (średni wiek 48 lat) niż w lasach państwowych. W strukturze klas wieku 

dominują (34%) drzewostany III klasy wieku (41-60 lat), znaczny udział (28%) zajmują 
drzewostany II klasy (21-40 lat). Mało natomiast jest drzewostanów starszych - drzewostany o 
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wieku powyżej 80 lat zajmują 10% ogólnej powierzchni, dla porównania udział takich 

drzewostanów w lasach państwowych wynosi 40%. 

Rozdrobniona struktura lasów własności prywatnej,  brak pełnych informacji o 

wielkości zasobów, wykonanych czynnościach gospodarczych, niska aktywność gospodarcza 

właścicieli uniemożliwiają właściwą ocenę zasobów w tym segmencie, a także stwarzają 
potrzebę zasadniczych rozwiązań stwarzających warunki do prawidłowego prowadzenia gospodarki 

leśnej. 
 
3.2. Zagrożenia, stan sanitarny i zdrowotny lasów 
 

Zagrożenia środowiska leśnego w regionie podkarpackim wynikające z oddziaływania 

czynników stresowych są w dużym stopniu zróżnicowane. Wynika to z istniejących warunków 

przyrodniczych (dwie krainy przyrodniczo-leśne), a co za tym idzie zasadniczego zróżnicowania 

naturalnych cech odporności na negatywnie oddziaływujące czynniki. W ogólnej ocenie obszary leśne 

regionu zaliczają się do niskiego stopnia zagrożenia w skali kraju. 

 Podstawowymi czynnikami niekorzystnie wpływającymi na środowisko leśne, a 

grupowanymi w trzech kategoriach są:  
 a/ abiotyczne, wśród których do najczęściej występujących należą anomalie temperatury, 

niedobór opadów atmosferycznych w okresie wegetacji, szadź, wiatry huraganowe, a także duży 

udział gruntów porolnych; 

 b/ biotyczne, jak niekorzystna struktura drzewostanów z dominacją gatunków iglastych, 

występujące niezgodności składów gatunkowych z siedliskiem zwłaszcza na gruntach porolnych, 

szkodniki owadzie i grzybowe choroby infekcyjne;  

c/ antropogeniczne, do których zalicza się: zanieczyszczenia powietrza, zakwaszanie gleb i 

opadów atmosferycznych oraz pożary leśne. Czynniki antropogeniczne należą do najsłabiej 

oddziaływujących na terenie regionu podkarpackiego. 

Głównym źródłem informacji o stanie środowiska leśnego i stanie zdrowotnym drzewostanów 

są badania prowadzone w ramach monitoringu lasów, a także informacje gromadzone w 

sprawozdawczości Lasów Państwowych. 

Jednym z programów monitoringu lasów realizowanym w województwie jest corocznie 

przeprowadzana ocena stanu zdrowotnego drzew na stałych powierzchniach obserwacyjnych 

zlokalizowanych w drzewostanach sosnowych, jodłowych, świerkowych, bukowych, dębowych i 

brzozowych w wieku powyżej 20 lat. Szczególną wagę przywiązuje się do stopnia defoliacji i 

odbarwienia aparatu asymilacyjnego. Poziom defoliacji drzewa, czyli redukcja jego powierzchni 

asymilacyjnej świadczy o kondycji zdrowotnej drzewa. Kombinacje klas defoliacji i klas odbarwienia 

stanowią podstawę wyróżnienia klas uszkodzeń drzewostanów. 

Porównując uszkodzenie drzewostanów poszczególnych gatunków drzew stwierdzono, że w 

latach 2001 –2003 najwyższym uszkodzeniem charakteryzowały się drzewostany jodłowe. W 2004 r. 

ich uszkodzenie było nadal wysokie, ale w 2005 r. stwierdzono wyraźny jego spadek. W 2004 r. do 

grupy drzewostanów silnie uszkodzonych dołączyły drzewostany dębowe, które w latach 2001 –2003 

były zbliżone pod względem uszkodzenia do drzewostanów świerkowych. Z kolei najmniej 

uszkodzonymi w badanym pięcioleciu okazały się drzewostany bukowe.  

Wyraźnie lepszy jest stan zdrowotny drzewostanów, młodszych klas wieku – do 40 lat, 

wszystkich gatunków, w porównaniu do drzewostanów starszych. 

Analizując zmiany kondycji drzewostanów wszystkich gatunków monitorowanych razem, w 

porównaniu do innych regionów w kraju można stwierdzić, że w regionie podkarpackim drzewostany 

należy zaliczyć do silnie uszkodzonych, ale jednocześnie wykazujących wyraźną tendencję poprawy. 

Wyraża się to również w ogólnym niskim rozmiarze cięć sanitarnych. 

Tendencja poprawy stanu zdrowotnego drzewostanów w 2005 r. zbiegła się ze wzrostem 

wielkości opadów atmosferycznych w okresie wegetacyjnym tego roku w porównaniu do lat 2003 – 

2004. Deficyt wody miał istotny wpływ na ogólne pogorszenie się kondycji zdrowotnej 

drzewostanów. Zarówno wskaźnik defoliacji jak i udział drzew uszkodzonych w drzewostanach w 

tych latach były najwyższe w całym pięcioleciu. 

Istotnym czynnikiem abiotycznym oddziaływującym na stan zdrowotny drzewostanów jest 

poziom zanieczyszczeń atmosferycznych i wielkość depozytu zanieczyszczeń na terenach leśnych. Do 
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2002 r. notowano wolny ale stały spadek średnich rocznych stężeń SO2 w kraju. Spadek ten dotyczył 

w większym stopniu Polski południowej. Rok 2003 wykazał jednak wzrost średniego stężenia SO2 jak 

i dalszy wzrost stężenia NO2, rozpoczęty w 2002 r. Odnotowywane wartości są niskie i nie 

przekraczają obowiązujących norm, jednak nastąpiło odwrócenie dotychczas dominującego trendu. W 

konsekwencji wzrostu stężeń SO2 i NO2 odnotowano również wyraźny wzrost kwasowości opadów. 

Tendencje te, jeśli będą kontynuowane i ulegną wzmocnieniu mogą niekorzystnie wpłynąć na 

kondycję drzewostanów w regionie. Wzrósł także depozyt jonów kwasogennych i eutrofizujących. 

Zjawisko to prowadzi do wzrostu żyzności siedlisk i przyspieszeniu przyrostu drzew. Z punktu 

widzenia zdrowotności drzewostanów nie zawsze jest korzystne. Najczęściej wiąże się ze 

zmniejszeniem odporności drzewostanów na stresy biotyczne i abiotyczne. 

Poziom oddziaływania czynników biotycznych na drzewostany jest raczej niski. Zagrożenia 

od owadów dotyczą głównie centralnej i północnej części województwa. Największe szkody są 
wyrządzane przez owady żerujące na korzeniach drzew i krzewów, zwłaszcza przez pędraki 

chrabąszcza majowego i kasztanowca, doprowadzając do zupełnego zniszczenia nowo zakładanych 

upraw leśnych w północno-wschodniej części regionu. Owady dorosłe tych szkodników objadają w 

czasie żeru uzupełniającego niemal doszczętnie liście, głównie buka, dębu i brzozy. 

Występowanie infekcyjnych chorób grzybowych na obszarach leśnych województwa należy 

do dość powszechnych. Powierzchnie, na których pojedynczo lub grupowo występują drzewa 

porażone stanowi ok. 8% powierzchni leśnej. Porażone drzewa występują najczęściej w starszych 

drzewostanach. Wśród chorób infekcyjnych najpoważniejszymi są choroby kłód i strzał, powodowane 

przez różne patogeny wywołujące zgnilizny wewnętrzne drewna. 

Znacząca jest również choroba systemów korzeniowych drzew iglastych, obejmująca ok. 

18% obszaru występowania chorób infekcyjnych. Ma to związek ze znacznym udziałem 

drzewostanów na gruntach porolnych (powyżej 25%). 

Pożarami lasu najbardziej zagrożone są drzewostany iglaste w wieku do 60 lat. Okresy 

bezdeszczowe, wysokie temperatury powodują narastanie i długotrwałość okresów zagrożenia. 

Głównymi przyczynami pożarów są podpalenia, przerzuty z gruntów nieleśnych (wypalanie traw), 

nieostrożność dorosłych. W porównaniu do innych regionów kraju, ich częstotliwość i rozmiar nie 

stanowią wysokiego stopnia ryzyka.  

 


