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Obiekty i obszary

o szczególnych

walorach

przyrodniczych

prawnie chronione

w województwie

podkarpackim to:

Walory przyrodnicze województwa

Europejska Sieæ Natura 2000 w województwie podkarpackim

Województwo podkarpackie charakteryzuje siê dobrym stanem zachowania œrodowiska przyrodniczego.
Œwiadczy o tym wystêpowanie na jego terenie szeregu gatunków zwierz¹t i roœlin rzadkich. Dobrze te¿ s¹
zachowane ich siedliska, daj¹c w ten sposób pewnego rodzaju bezpieczeñstwo ochrony tych gatunków przed
niekorzystnymi zmianami powstaj¹cymi w œrodowisku, zarówno zwi¹zanymi jak i niezwi¹zanymi z dzia³alnoœci¹
cz³owieka. Taki stan jest wynikiem oddzia³ywania wielu czynników. Niew¹tpliw¹ rolê odegra³o tutaj
zaanga¿owanie instytucji, m.in. s³u¿b ochrony œrodowiska, parków narodowych, administracji Lasów
Pañstwowych, parków krajobrazowych, samorz¹dów terytorialnych, placówek naukowych oraz dzia³aczy
ochrony przyrody zrzeszonych w organizacjach dzia³aj¹cych na rzecz ochrony przyrody. W nastêpnej kolejnoœci
mo¿na mówiæ o lokalnych tradycjach ochrony przyrody, a tak¿e o œrodkach prawnych realizacji tej ochrony.

Obszary prawnie chronione na terenie województwa zajmuj¹ ³¹cznie 851455,9 ha (stan w dniu
31.12.2005 r.), co stanowi 47,7% ogólnej powierzchni województwa i 8,4% ogólnej powierzchni obszarów
o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych w kraju.

Wœród obszarów prawnie chronionych województwa podkarpackiego, najwiêksz¹ powierzchniê zajmuj¹
obszary chronionego krajobrazu (29,0%) i parki krajobrazowe (15,2%).

Do cech wyró¿niaj¹cych istniej¹cy na obszarze województwa system ochrony przyrody zaliczyæ mo¿na:
unikatow¹ w skali Europy i kraju wartoœæ przyrodnicz¹,

to spójna Europejska Sieæ Ekologiczna obszarów chronionych tworzona na terytorium Unii
Europejskiej, obejmuj¹ca:

1) 2 parki narodowe
2) 93 rezerwaty przyrody (w tym 40 leœnych, 26 florystycznych, 12 krajobra-

zowych, 6 torfowiskowych, 6 przyrody nieo¿ywionej i 3 faunistyczne)
3) 10 parków krajobrazowych (w tym 4 czêœciowo po³o¿one na terenach

s¹siednich województw)
4) 19 obszarów chronionego krajobrazu (w tym 3 wprowadzone uchwa³¹

rady gminy, stan w dn. 31 XII 2005)
5) 21 stanowisk dokumentacyjnych
6) 371 u¿ytków ekologicznych
7) 2 zespo³y przyrodniczo-krajobrazowe
8) 1488 pomników przyrody (w tym 444 wprowadzone uchwa³¹ rady gminy)
9) Miêdzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie”
10) obszary Natura 2000 ( wg stanu na dzieñ 17 czerwca 2007):
- 7 obszarów specjalnej ochrony ptaków - OSO ( w tym 2 jedynie czêœæ,

pozosta³a powierzchnia na terenie woj. lubelskiego)
- 12 obszarów ochrony siedlisk - SOO

powierzchnia (ha) % ogólnej powierzchnia (ha) % ogólnej
chni województwa

parki narodowe 317 233,7 1,0 46 636,2 2,6
rezerwaty przyrody 165 244,7 0,5 10 733,1 0,6
parki krajobrazowe 2 603 575,5 8,3 272 819,2 15,2
obszary chronionego krajobrazu 7 130 374,1 22,8 520 215,7 29,0
stanowiska dokumentacyjne 748,6 0,002 2,9 0,0002
u¿ytki ekologiczne 44 516,8 0,1 1 046,5 0,06

Obszary prawnie chronione w Polsce i województwie podkarpackim

Polska Województwo podkarpackie

Wyszczególnienie powierz-
powierzchni kraju

*

Wg stanu na dzieñ 31 XII 2005 r.
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wielkoprzestrzennoœæ - powierzchnia obszarów chronionych przekracza czêsto 50 tys. ha,
powi¹zanie istniej¹cych form ochrony przyrody z pañstwami oœciennymi (Miêdzynarodowy Rezerwat
„Karpaty Wschodnie”) oraz s¹siednimi województwami.

Specjalne Obszary Ochrony (SOO), wyznaczane zgodnie z zapisami Dyrektywy Siedliskowej dla
ochrony siedlisk naturalnych oraz siedlisk gatunków roœlin i zwierz¹t,
Obszary Specjalnej Ochrony (OSO), stworzone w ramach Dyrektywy Ptasiej dla ochrony siedlisk
dzikich ptaków,

Natura 2000
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po³¹czone w miarê mo¿liwoœci fragmentami krajobrazu, zagospodarowanymi
w sposób umo¿liwiaj¹cy migracjê, rozprzestrzenianie i wymianê genetyczn¹
gatunków. Celem tworzenia tej sieci jest zachowanie siedlisk naturalnych oraz
gatunków, bêd¹cych przedmiotem zainteresowania Wspólnot Europejskich,
w stanie sprzyjaj¹cym ochronie w ich naturalnym zasiêgu lub - tam, gdzie to
stosowne - odtworzenie takiego stanu. Wykazy siedlisk naturalnych i gatun-
ków, dla których zostan¹ wyznaczone obiekty sieci , znajduj¹ siê
w za³¹cznikach do obu dyrektyw. Spójny system ochrony gatunków i ich
siedlisk w skali kontynentu, jeœli bêdzie dzia³a³ poprawnie, ma znacznie
wiêksze szanse na zachowanie zasobów przyrody ni¿ osobne dzia³ania
pañstw oraz poszczególnych instytucji i organizacji pozarz¹dowych
zajmuj¹cych siê ochron¹ przyrody.

W tworzeniu sieci bierze udzia³ ka¿de pañstwo cz³onkowskie Unii
Europejskiej, proporcjonalnie do reprezentowanych na jego terytorium
rodzajów siedlisk naturalnych i siedlisk gatunków, bêd¹cych przedmiotem
zainteresowania Wspólnoty. Jeœli kraj nie proponuje w³¹czenia do sieci obsza-
rów, które na to zas³uguj¹, Dyrektywa przewiduje procedurê wymuszenia
ochrony przez Komisjê Europejsk¹. Stan chronionych siedlisk i gatunków,
a tak¿e sytuacja na obszarach wchodz¹cych w sk³ad sieci musz¹ byæ monitorowane.

Realizacja sieci wymaga wdro¿enia odpowiedniego systemu zarz¹dzania, zarówno na po-
ziomie Unii Europejskiej, jak i poszczególnych pañstw cz³onkowskich. W Unii Europejskiej g³ównymi
instytucjami zarz¹dzaj¹cymi sieci¹ s¹: Komisja Europejska i EuropejskaAgencja Ochrony Œrodowiska. Komisja
Europejskiej, w porozumieniu z zainteresowanymi krajami ustala ostateczn¹ listê obszarów o znaczeniu
wspólnotowym, które wejd¹ w sk³ad sieci. Wyznaczaniu obszarów do ochrony, a nastêpnie ustalaniu zasad
ochrony powinny towarzyszyæ konsultacje spo³eczne.

Na przekazanych w maju 2004 roku przez Ministerstwo Œrodowiska do Komisji Europejskiej oficjalnych
listach sieci znalaz³o siê 6 obszarów zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego:

„Bieszczady„ i „Pogórze Przemyskie” znajduj¹ siê w ca³oœci na terenie woj. podkarpackiego, natomiast
pozosta³e obszary jedynie w czêœci. Bieszczady wystêpuj¹ w województwie podkarpackim zarówno jako obszar
ochrony ptaków jak i siedlisk.

Komisja Europejska negatywnie oceni³a zg³oszon¹ propozycjê obszarów siedliskowych i zobowi¹za³a
Polskê do wyznaczenia wiêkszej iloœci obszarów do sieci Natura 2000.

Pozarz¹dowe organizacje ekologiczne w Polsce opracowa³y w³asn¹ koncepcjê sieci Natura 2000, raport
tzw. obejmuj¹c¹ du¿o wiêkszy obszar kraju do w³¹czenia do sieci, w porównaniu do przygo-
towanego przez Ministerstwo Œrodowiska. Komisja Europejska oceni³a ww. listê jako wyj¹tkowo rzeteln¹ i pod-
czas seminarium biogeograficznego w S³owenii w maju 2005 roku uznano za konieczne do w³¹czenia do sieci
Natura 2000 niemal wszystkich propozycji zg³oszonych w . W wyniku dyskusji, jaka mia³a miejsce
pomiêdzy Komisj¹ Europejsk¹ a przedstawicielami Ministerstwa Œrodowiska podczas seminariów biogeogra-
ficznych i póŸniejszych negocjacji, Ministerstwo zaproponowa³o w³¹czenie do oficjalnego zestawu obszarów sie-
ci Natura 2000 wielu dodatkowych obszarów siedliskowych, które zaproponowane by³y w ramach

Nale¿y podkreœliæ, ¿e przygotowywanie tzw. mia³o miejsce te¿ w wielu innych pañstwach
UE, poniewa¿ w ka¿dym demokratycznym pañstwie s¹ ró¿ne grupy interesu i lobby, wœród których s¹ zarówno
mi³oœnicy przyrody jak i tacy, którzy doraŸny interes ekonomiczny przedk³adaj¹ ponad ochronê przyrody.

Minister Œrodowiska, po przeprowadzeniu konsultacji spo³ecznych i zatwierdzeniu przez Radê Ministrów
sukcesywnie przekazuje do Komisji Europejskiej nowe propozycje obszarów do sieci Natura 2000. Wœród zg³o-
szonych znajduj¹ siê równie¿ obszary Natura 2000 po³o¿one na terenie województwa podkarpackiego. Wed³ug
stanu na 9 paŸdziernika 2007 roku proponowana przez Ministerstwo Œrodowiska sieæ Natura 2000 w woj.
podkarpackim objê³a 17 Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk (SOO) oraz 7 Obszarów Specjalnej Ochrony
Ptaków (OSO).

OpóŸnienia w pracach nad stworzeniem pe³nej listy obszarów sieci Natura 2000 stwarzaj¹ wiele pro-
blemów inwestorom i stanowi¹ barierê w planowaniu inwestycji. Wyznaczenie
obszarów i zaakceptowanie ich przez Komisjê Europejsk¹ okreœla ostatecznie
ich status i umo¿liwia rozpoczêcie prac. Jedynym ograniczeniem w realizacji
przedsiêwziêæ pozostaje wtedy przestrzeganie podstawowych zasad
inwestowania na tego rodzaju terenach (np. wykonanie ocen oddzia³ywania na
œrodowisko, analiza wariantów alternatywnych). Na cennych przyrodniczo
obszarach, które spe³niaj¹ kryteria unijnego programu Natura 2000 (

), a nie zosta³y ujête na rz¹dowej liœcie, realizacja du¿ych inwestycji nie-
przyjaznych œrodowisku jest praktycznie niemo¿liwa. Wszystkie te obszary
zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej traktowane s¹ tak, jakby zosta³y

Natura 2000

Natura 2000

Natura 2000

Shadow List

Shadow List

Shadow List
Shadow List

Shadow
List

�

�

4 OSO (obszary specjalnej ochrony ptaków) - „Bieszczady”, „Pogórze Przemyskie”, „Puszcza Solska”,
„Lasy Janowskie”;
2 SOO ( specjalne obszary ochrony siedlisk) - „Ostoja Magurska”, „Bieszczady”.
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£abêdŸ niemy w Korniaktowie

Wrotycz pospolity
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oficjalnie wyznaczone. Wykluczone jest równie¿ wykorzystywanie œrodków unijnych do ich finansowania.
Komisja Europejska ju¿ wielokrotnie wstrzyma³a wielomilionowe dotacje dla inwestycji planowanych w gra-
nicach tego rodzaju obszarów.

Zagro¿eñ œrodowiska przyrodniczego i ró¿norodnoœci biologicznej prawdopodobnie nigdy nie da siê
wyeliminowaæ zupe³nie, ale mo¿na staraæ siê skutecznie je minimalizowaæ. Stanowi¹ one bowiem naturaln¹
cechê dzia³alnoœci cz³owieka. Nasilenie zjawisk niekorzystnych dla przyrody wyst¹pi³o w ostatnich latach wraz
z wprowadzaniem gospodarki rynkowej i rozwojem gospodarczym kraju. W odró¿nieniu od korzystnych trendów
obserwowanych w innych dziedzinach ochrony œrodowiska, przejawiaj¹cych siê m.in. redukcj¹ emisji
szkodliwych zanieczyszczeñ, w ochronie przyrody zauwa¿a siê stopniowy wzrost zagro¿eñ. Zajmowanie
nowych terenów pod inwestycje, rozwój budownictwa i motoryzacji, wzrost konsumpcji, otwarcie granic itp. sta³y
siê Ÿród³em wzrastaj¹cej presji na œrodowisko przyrodnicze. Skutki tej presji nie zawsze s¹ zauwa¿alne
natychmiast, czêsto ujawniaj¹ siê po d³u¿szym czasie. Jeœli jednak nie zostan¹ w porê powstrzymane, to straty
przyrodnicze w postaci ubo¿enia sk³adu gatunkowego, utraty unikalnych siedlisk lub gatunków, degradacji
krajobrazu, bêd¹ niezwykle trudne do naprawienia.

Zagro¿enia œrodowiska przyrodniczego wystêpuj¹ nie tylko na obszarach chronionych, w parkach
narodowych czy rezerwatach. Niekorzystne dla œrodowiska przyrodniczego zjawiska towarzysz¹ rozmaitym
aspektom ¿ycia i aktywnoœci gospodarczej. Znacz¹cy wp³yw na œrodowisko ma np. gospodarka przestrzenna,
okreœlaj¹ca sposoby u¿ytkowania ziemi i kszta³towania krajobrazu. Czêstym przyk³adem niew³aœciwe
prowadzonej gospodarki w tym zakresie jest rozpraszanie zabudowy lub wytyczanie inwestycji transportowych
na terenach o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, fragmentacja siedlisk i ekosystemów
zaburzaj¹ca ich funkcjonowanie, dopuszczanie do powstawania barier ekologicznych utrudniaj¹cych
rozprzestrzenianie siê gatunków.

Rolnictwo jest niew¹tpliwie istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na œrodowisko przyrodnicze. Wynika to
z samej natury tego sektora, który opiera siê na korzystaniu z takich zasobów jak ziemia, woda czy po-
wietrze. Charakter tego wp³ywu jest jednak zró¿nicowany i zale¿y od formy prowadzonej gospodarki rolnej.
Du¿e znaczenie odgrywa w województwie podkarpackim rolnictwo tradycyjne, charakteryzuj¹ce siê gospo-
dark¹ mniej intensywn¹, u¿ytkuje ziemiê w sposób umiarkowany, ograniczaj¹c stosowanie nawozów sztucz-
nych i pestycydów, sprzyjaj¹c zachowaniu ró¿norodnoœci genetycznej przez hodowlê lokalnych ras i odmian
zwierz¹t gospodarskich oraz korzystnie wp³ywaj¹c na strukturê krajobrazu.

Czynników gro¿¹cych ekosystemom jest wiele, wiêc
aby u³atwiæ ich poznawanie podzielono je na grupy,
w zale¿noœci od Ÿród³a zagro¿enia. S¹ wiêc czynniki
abiotyczne, czyli pochodz¹ce od nieo¿ywionej czêœci
przyrody; s¹ biotyczne, czyli zagro¿enie ze strony roœlin,
grzybów i zwierz¹t, i w koñcu czynniki antropogeniczne,
których przyczyn¹ jest cz³owiek

Uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowa woje-
wództwa podkarpackiego sprawia, ¿e specyficzne s¹ tak¿e
zagro¿enia rezerwatów ochrony przyrody na tym obszarze.
Tereny górskie i podgórski o szczególnych walorach przy-
rodniczych decyduj¹ o sposobach prowadzonej tu gospodarki
i dostêpnoœci terenu. Liczne z obszarów górskich s¹ po-
pularnymi terenami turystyki, odwiedzanymi przez turystów
w sezonie letnim i zimowym, przy czym w niektórych rejonach
jak np. Bieszczady, turystyka przybiera formy masowe.

specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO)

Ostoja Magurska (PLH 180001) Lasy Janowskie (PLB 060005)
Bieszczady (PLC 180001) Puszcza Solska (PLB 060008)
Ko³acznia (PLH 180006) Pogórze Przemyskie (PLB 180001)
Fort Salis Soglio (PLH 180008) Beskid Niski (PLB 180002)
Uroczyska Lasów Janowskich (PLH 060031) Roztocze (PLB 060012)

Sztolnie w Wêg³ówce (PLH 180009)
Jasio³ka (PLH 180011)
£ysa Góra (PLH 180015)
Horyniec (PLH 180017)
Bednarka (PLH 120033)
Góry S³onne (PLH 180013)
Ostoja Jaœliska (PLH 180014)
Rzeka San (PLH 180007)
Uroczysko Puszczy Solskiej (PLH 060034)

Rymanów (PLH 180016) Góry S³onne (PLB 180003)
Trzciana (PLH 180018) Puszcza Sandomierska (PLB 180005)
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Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego
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Przeprowadzone analizy naukowe wykaza³y, ¿e przyczyn¹
utraty lub zagro¿enia walorów poszczególnych rezerwatów
w województwie by³y:

Do rezerwatów uznanych za zagro¿one w zwi¹zku
z wzmo¿on¹ antropopresj¹ zwi¹zan¹ z ich po³o¿eniem
w obrêbie lub w pobli¿u miast uznano:

Czêœæ rezerwatów jest zagro¿onych w zwi¹zku z ich zbyt
ma³¹ powierzchni¹, po³o¿eniem na skraju lasu, w otoczeniu
terenów rolniczych czy z powodu braku naturalnej otuliny. Do grupy tej w województwie zaliczono:

Postulowane zadania ochronne dla rezerwatów przyrody dotycz¹ obowi¹zku sporz¹dzania planów
ochronnych dla ka¿dego rezerwatu na okres 20 lat. Zadanie to wymaga d³u¿szego czasu przeznaczonego na
realizacjê, dlatego doraŸnie za konieczne uznano:

Ochrona przyrody, niezale¿nie od swoich form, zawsze realizowana jest w okreœlonym otoczeniu
i kontekœcie spo³ecznym. Powodzenie dzia³añ na rzecz zachowania i odtwarzania zasobów przyrodniczych
w coraz wiêkszym stopniu zale¿y i zale¿eæ bêdzie od uwarunkowañ spo³ecznych. Bez zaanga¿owania
samorz¹dów i spo³ecznoœci lokalnych oraz podniesienia poziomu ich wra¿liwoœci przyrodniczej trudno
skutecznie chroniæ te zasoby, zw³aszcza w sytuacji, gdy potrzeby zwi¹zane z rozwojem gospodarczym
napotykaj¹ na ograniczenia ustanowione w interesie ochrony przyrody. Nie tylko wiedza specjalistów
i kompetencje administracji rz¹dowej, ale uspo³ecznienie dzia³añ ochronnych jest warunkiem zachowania
dziedzictwa przyrodniczego kraju.

Wed³ug opinii naukowców istotnym elementem tworzenia dobrego klimatu wokó³ problemów przyrody na
szczeblu lokalnym by³yby odpowiednie instrumenty ekonomiczne (rekompensaty ekologiczne), zachêcaj¹ce
spo³ecznoœci lokalne do w³¹czania siê do dzia³añ ochronnych.

W lutym 2007 roku Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie rozpocz¹³ realizacjê w polskiej czêœci
Karpat, po³o¿onych na terenie trzech województw (podkarpackiego, ma³opolskiego i œl¹skiego) projektu
„Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównowa¿onego rozwoju w Karpatach”, która
potrwa do kwietnia 2011 roku. Karpaty s¹ obszarem niezwykle cennym przyrodniczo zarówno w skali Polski jak
i ca³ej Europy. Projekt zosta³ dofinansowany w 85% ze œrodków unijnych, natomiast pieni¹dze na pozosta³e
koszty pochodz¹ ze œrodków finansowych Instytutu Ochrony Przyrody PAN oraz Ma³opolskiego i Podkar-
packiego Urzêdu Wojewódzkiego. Ze strony woj. podkarpackiego partnerami projektu s¹:

G³ówny cel projektu to sprawnie funkcjonuj¹ca sieæ Natura 2000
w Karpatach. Projekt zak³ada ochronê w przyrodzie tego, co koniecznie
potrzeba i pomoc mieszkañcom w wykorzystaniu naturalnego potencja³u
Karpat. Realizowany projekt ma wypracowaæ strategiê zarz¹dzania
obszarami Natura 2000 w Karpatach i wdro¿yæ dzia³ania na rzecz aktywnej
ochrony siedlisk przyrodniczych, jak równie¿ upowszechniæ wiedzê
o walorach przyrodniczych i kulturowych Karpat. Zak³ada miêdzy innymi
okreœlenie istniej¹cych i potencjalnych konfliktów miêdzy rozwojem
gospodarczym i ochron¹ przyrody oraz ma wskazaæ sposoby ich
rozwi¹zania z wykorzystaniem mo¿liwoœci rozwojowych regionu. Ponadto w ramach projektu „Natura 2000
w Karpatach” zaplanowano szereg dzia³añ edukacyjnych. Przygotowane zostan¹ programy skierowane m.in.
do uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych, których celem bêdzie upowszechnianie wiedzy o zasobach
przyrodniczych i kulturowych Karpat.

Skuteczna ochrona przyrody to nie tylko obejmowanie prawn¹ ochron¹ kolejnych obszarów, ale przede
wszystkim przemyœlane i w³aœciwie zaplanowane dzia³ania ochronne na obszarach ju¿ istniej¹cych.
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powalenia czêœci drzewostanu przez huragan - w rezerwacie
„Turnica”,
intensywny ruch turystyczny - „Prz¹dki” pod Krosnem.

rezerwat „Jamy” w Przemyœlu,
„Lisi¹ Górê” w Rzeszowie,
„Szwajcariê Ropczyck¹” w Ropczycach.

rezerwat „Ko³acznia” (powierzchnia niewielka, poni¿ej 1ha),
rezerwaty leœne o powierzchni poni¿ej 1ha: „Cisy w Malinówce, „Cisy w Nowej Wsi” oraz rezerwat
„Zmys³ówka”.

powiêkszenie rezerwatów o powierzchni poni¿ej 2ha lub utworzenie wokó³ nich otulin,
prowadzenie zabiegów ochrony czynnej we wszystkich rezerwatach chroni¹cych siedliska nara¿one na
sukcesjê,
po³¹czenie rezerwatów granicz¹cych bezpoœrednio ze sob¹ i dok³adne oznakowanie rozmiarów i ich granic
w terenie.

Bieszczadzki Park Narodowy,
Wojewódzki Konserwator Przyrody w Rzeszowie,
Zespó³ Karpackich Parków Krajobrazowych.

Rezerwat Broduszurki

¯aba wodna


