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3.1. FORMY OCHRONY PRZYRODY W WOJEWÓDZTWIE
(Ewa Kozak)

Ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu
zasobów, tworów i składników przyrody: dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów; roślin,
zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową; zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia;
siedlisk przyrodniczych; siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków
roślin, zwierząt i grzybów; tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin
i zwierząt; krajobrazu; zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień.

Formami ochrony przyrody są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe,
obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki eko-
logiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz obszary Natura 2000.

Województwo podkarpackie w 45,5% ogólnej powierzchni objęte zostało różnorodnymi
formami ochrony przyrody - w zależności od stanu zachowania biocenoz, różnorodności przyrody
i krajobrazu, nagromadzenia zbiorowisk i gatunków unikatowych. Większość cennych zbiorowisk
i stanowisk roślin chronionych znajduje się na terenie parków narodowych i rezerwatów przyrody.

System ochrony przyrody województwa podkarpackiego tworzony jest przez: 2 parki
narodowe, 94 rezerwaty przyrody, 10 parków krajobrazowych, 13 obszarów chronionego
krajobrazu, 26 stanowisk dokumentacyjnych, 370 użytków ekologicznych oraz 1531 pomniki
przyrody.

Część obszarów chronionych w województwie objęta została ochroną w ramach światowych
sieci obszarów chronionych.

Unikatowe w skali europejskiej walory przyrodnicze Bieszczadów przyczyniły się do
utworzenia na tym terenie Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Powstał
on w 1992 r. pod patronatem UNESCO w ramach programu „Man and Biosphere” (Człowiek
i Biosfera). Rezerwat obejmuje sąsiadujące ze sobą tereny w Polsce i na Słowacji. W 1999 r.
dołączono do nich obszary chronione po stronie ukraińskiej. Aktualnie po polskiej stronie w skład
tego obszaru chronionego wchodzą Bieszczadzki Park Narodowy i będące jego otuliną Parki
Krajobrazowe Ciśniańsko-Wetliński i Doliny Sanu. Na Słowacji do rezerwatu włączono Park
Narodowy „Połoniny” z częścią dawnego obszaru chronionego „Karpaty Wschodnie”. Na Ukrainie
Międzynarodowy Rezerwat Biosfery tworzą Użański Park Narodowy i Nadsański Park Krajo-
brazowy.

Międzynarodowy Rezerwat Biosfery to obszar na którym chroni się nie tylko walory przy-
rodnicze, ale i kulturowe. Obszar Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”
przedstawiono na ryc. 3.1.1.

Ryc. 3.1.1. Międzynarodowy Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie [92]
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3.1.1. PARKI NARODOWE

3.1.2. REZERWATY PRZYRODY

3.1.3. PARKI KRAJOBRAZOWE

3.1.4. OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

3.1.5. POMNIKI PRZYRODY

Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrod-
niczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż
1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe.

W województwie podkarpackim istnieją 2 tego typu obszary chronione: Bieszczadzki Park
Narodowy i Magurski Park Narodowy.

Rezerwat przyrody obejmuje 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, które wyróżniają się szczególnymi
wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

W województwie podkarpackim znajduje się 94 rezerwaty przyrody (florystyczne, faunistycz-
ne, geologiczne, krajobrazowe, leśne, torfowiskowe, kulturowe) charakteryzujące się dużą różno-
rodnością biologiczną.

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na walory krajobrazowe oraz
wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości
w warunkach zrównoważonego rozwoju. Wokół parku krajobrazowego może być utworzona
otulina zabezpieczająca park przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.

W województwie podkarpackim istnieje 10 parków krajobrazowych, w tym 6 w całości i 4 we
fragmentach. W całości na terenie województwa podkarpackiego znajdują się parki krajobrazowe:
Ciśniańsko-Wetliński, Czarnorzecko-Strzyżowski, Jaśliski, Doliny Sanu, Gór Słonnych, Pogórza
Przemyskiego, natomiast w części parki krajobrazowe: Puszczy Solskiej, Południoworoztoczań-
ski, Lasy Janowskie oraz Pasma Brzanki.

Parki krajobrazowe: Doliny Sanu i Ciśniańsko-Wetliński. stanowią otulinę Bieszczadzkiego
Parku Narodowego. Chronią one piękne widokowo i cenne przyrodniczo obszary niższych części
Bieszczadów. Wchodzą także w skład Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty
Wschodnie”.

Obszar chronionego krajobrazu 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 pełniące funkcję korytarzy ekologicznych.

W województwie podkarpackim zajmują one największą powierzchnię terenów objętych
ochroną. Są to tereny atrakcyjne krajobrazowo o zróżnicowanych ekosystemach (często przeobra-
żonych w wyniku gospodarki człowieka), zapewniają zachowanie stanu równowagi ekologicznej
w środowisku przyrodniczym.

W województwie podkarpackim występuje 13 obszarów chronionego krajobrazu.

Pomnikami przyrody są 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. Są to oka-
załych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady,
wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na terenie województwa podkarpackiego ustanowiono 1531 pomników przyrody.
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3.1.6. STANOWISKA DOKUMENTACYJNE

3.1.7. UŻYTKI EKOLOGICZNE

3.1.8. ZESPOŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE

3.1.9. OBSZARY NATURA 2000

Stanowiskami dokumentacyjnymi są nie wyodrębniające 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.

Na terenie województwa podkarpackiego ustanowiono 27 stanowisk dokumentacyjnych.

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających
znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne
i śródleśne oczka wodne, kępy drzew, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności,
starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska
rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub
miejsca sezonowego przebywania.

Na terenie województwa podkarpackiego ustanowionych zostało 370 użytków ekologicznych.

Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturo-
wego, zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.

Na terenie województwa podkarpackiego ustanowiono 8 zespołów przyrodniczo-krajo-
brazowych.

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników
różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 r. w sposób spójny pod
względem metodycznym i organizacyjnym na terenie wszystkich państw członkowskich Unii
Europejskiej. Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zarówno zagrożonych wygi-
nięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali Europy, ale też typowych,
wciąż jeszcze powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych dla 9 re-
gionów biogeograficznych. Dla każdego kraju określa się listę referencyjną siedlisk przyrodniczych
i gatunków, dla których należy utworzyć obszary Natura 2000 w podziale na regiony biogeo-
graficzne.

Celem ochrony obszarowej prowadzonej w ramach sieci Natura 2000 jest utrzymanie
i odtwarzanie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt.

Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000 tworzą, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie
przyrody (2004), 3 typy obszarów:
1. Obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (OSOP) - które zostały wyznaczone dla

gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy 79/409/EWG w sprawie ochrony
dzikich ptaków (1979).

2. Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOOS) - które zostały wyznaczone dla siedlisk
przyrodniczych wymienionych w Załączniku I oraz gatunków zwierząt i roślin wymienionych
w Załączniku II Dyrektywy 92/43/EWG w sprawie siedlisk przyrodniczych (1992).

3. Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW).
Obszary wyznaczone ze względu na występowanie zagrożonych gatunków ptaków

(obszary specjalnej ochrony ptaków) i obszary wyznaczone dla ochrony ginących siedlisk,
gatunków roślin i zwierząt (specjalne obszary ochrony siedlisk) mogą się pokrywać ze sobą, jak
i z innymi krajowymi formami ochrony przyrody.

Dla każdego z powyższych obszarów Natura 2000 sporządzana jest dokumentacja, która
składa się ze Standardowego Formularza Danych (SDF), w którym są zawarte m.in. informacje
o położeniu i powierzchni obszaru, występujących typach siedlisk przyrodniczych i gatunkach
„naturowych”, o ich liczebności lub reprezentatywności w skali kraju, wartości przyrodniczej i zagro-

(Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie)
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żeniach oraz mapy wektorowe GIS w skali 1:100 000. Standardowe Formularze Danych i mapy są
aktualizowane w miarę postępu wiedzy o występowaniu zasobów przyrodniczych w obszarze
Natura 2000, zgodnie z procedurą określoną przez Komisję Europejską.

Proces wdrażania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce trwa od maja 2004
roku. Aktualnie na terenie województwa podkarpackiego wyznaczono/zaproponowano do wyzna-
czenia:
1. Osiem obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (OSOP), wyznaczonych

rozporządzeniem w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (2004) o łącznej
powierzchni 507769,95 ha, co stanowi 28,5% powierzchni województwa podkarpackiego (tab.
3.1.9.1.).

2. Szesnaście obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW), zaakceptowanych przez
Komisję Europejską o łącznej powierzchni 287806,58 ha, co stanowi 15,1% powierzchni
województwa podkarpackiego (tab. 3.1.9.2.).

3. Trzydzieści dziewięć proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty,
przekazanych 29 października 2009 r. do Komisji Europejskiej celem ich akceptacji (tab.
3.1.9.3.).

Tab. 3.1.9.1. Obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 na terenie województwa podkarpackiego [46]

Tab. 3.1.9.2. Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty na terenie województwa podkarpackiego [46]

OCHRONA PRZYRODY

OZW
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Tab. 3.1.9.3. Proponowane obszary mające znaczenie dla Wspólnoty na terenie województwa podkarpackiego [46]

Obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 mogą się częściowo lub w całości
pokrywać z obszarami mającymi znaczenie dla Wspólnoty lub proponowanymi obszarami
mającymi znaczenie dla Wspólnoty. Łączna powierzchnia obszarów Natura 2000 w województwie
podkarpackim wynosi 570 847,93 ha, co stanowi około 32% powierzchni.

Na ryc. 3.1.9.1. i 3.1.9.2. przedstawiono obszary specjalnej ochrony ptaków, specjalnej
ochrony siedlisk oraz proponowane specjalne obszary ochrony siedlisk w ramach Europejskiej
Sieci Ekologicznej Natura 2000 na terenie województwa podkarpackiego.
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Ryc. 3.1.9.1. Mapa rozkładu obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 na terenie województwa
podkarpackiego [46]

OCHRONA PRZYRODY
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Ryc. 3.1.9.2. Mapa rozkładu specjalnych obszarów ochrony siedlisk oraz proponowanych specjalnych obszarów
ochrony siedlisk na terenie województwa podkarpackiego [46]

3.2. BIORÓŻNORODNOŚĆ
(Ewa Kozak)

Bioróżnorodność (różnorodność biologiczna) jest to rozmaitość form życia wraz z całą ich
zmiennością na poziomie genów, gatunków, ekosystemów. Według Konwencji o ochronie
różnorodności biologicznej (1992) przez różnorodność gatunkową należy rozumieć zróżnicowanie
wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi m.in. w ekosystemach lądowych, mor-
skich i innych wodnych, jak też w zespołach ekologicznych, których organizmy te są częścią.
Dotyczy to różnorodności wewnątrzgatunkowej i różnorodności na poziomie ekosystemów.

Różnorodna szata roślinna, a szczególnie rozległe kompleksy leśne i półnaturalne tereny
nieleśne województwa podkarpackiego są miejscem bytowania bogatego świata zwierzęcego.
W regionie występuje wiele rzadkich i zagrożonych gatunków wpisanych do „Polskiej Czerwonej
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Księgi Zwierząt”. Szczególna cecha fauny regionu to udział gatunków wschodnich i południowych.
Duża lesistość terenu decyduje o licznym występowaniu gatunków zwierząt leśnych. Są wśród
nich: sarny, jelenie, żbiki, rysie, wilki, kuny itp. Tereny Bieszczadów i Pogórza obejmują cenne
ostoje ssaków i ptaków drapieżnych.

Według danych Zakładu Badania Ssaków Państwowej Akademii Nauk w Białowieży na te-
renie województwa podkarpackiego występuje:
1. Niedźwiedź brunatny (ok. 60 - 70 osobników).
2. Wilk (ok. 160 - 180 osobników, co stanowi ponad 1/4 całkowitej liczebności w Polsce).
3. Ryś (ok. to 50-70 osobników).

Wilki zamieszkują obszary górskie (Bieszczady, Beskid Niski, Pogórze Przemyskie) oraz
północną część województwa (Puszcza Sandomierska, Lasy Janowskie, Puszcza Solska, Lasy
Roztocza). Na ryc. 3.2.1. przedstawiono miejsca występowania wilków na terenie województwa
podkarpackiego.

Ryc. 3.2.1. Mapa rozkładu obszarów występowania wilków na terenie województwa podkarpackiego [50]

OCHRONA PRZYRODY
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W województwie podkarpackim Bieszczady są główną ostoją niedźwiedzi w Polsce (ok. 70
osobników), natomiast rysie (ok. 50-70 osobników) występują głównie w Karpatach (Bieszczady,
Beskid Niski, Pogórze Przemyskie), a także na Roztoczu. Z kolei liczebność populacji żubrów,
według księgi rodowodowej, wynosi 286 osobników, na terenie województwa podkarpackiego
żubry zamieszkują jedynie Bieszczady; są to żubry linii białowiesko-karpackiej. Na podstawie
corocznej inwentaryzacji zwierzyny w nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Krośnie stwierdzono, że najpotężniejszy spośród zwierzyny płowej łoś żyje w województwie
podkarpackim w liczbie 170 osobników. W lasach żyje obecnie 9,2 tys. jeleni. Populacja sarny
utrzymała się na poziomie 37 tys. Zadowalający jest stan liczebny dzików - ponad 7,5 tys.
W podkarpackich lasach żyje na wolności 190 danieli. Udało się ograniczyć populację lisa (do 10,3
tys.), który jest wrogiem naturalnym drobnej zwierzyny. Nadal liczne są kuny (5,3 tys.) i jenoty (1,5
tys.), zagrażające drobnej zwierzynie. Straty w gospodarstwach rybackich powodują liczne wydry
(2,7 tys.).

Odmienne dane dotyczące liczebności zwierzyny chronionej występującej w lasach
województwa podkarpackiego podaje RDLP w Krośnie, według której na terenie województwa,
oprócz żubrów, występuje 450 wilków, 200 rysi i 120 żbików, natomiast niedźwiedzi jest ponad 120.
Niezwykle ekspansywnych bobrów jest prawie 6 tys. Lasy na terenie województwa podkar-
packiego są jedną z ważnych ostoi licznie występującej dzikiej zwierzyny, ponieważ nigdzie
w Polsce nie występuje tak pełna gama wielkich drapieżników i roślinożerców, łącznie z żubrem,
łosiem i jeleniem.

Czynną ochroną objęte zostały gatunki zwierząt zagrożonych wyginięciem (niedźwiedź,
żubr, ryś, żbik) oraz stanowiska roślin, zwłaszcza na terenach obszarów Natura 2000, parków
narodowych, parków krajobrazowych. Występująca na terenie województwa podkarpackiego
ostoja żbika jest prawdopodobnie ostatnią w Polsce.

Organizmy zmodyfikowane genetycznie GMO (Genetically Modified Organisms) to orga-
nizmy, których materiał genetyczny (DNA lub RNA) został celowo zmieniony za pomocą technik
biologii molekularnej przez człowieka. Według art. 3 ustawy o organizmach genetycznie
zmodyfikowanych (2001) GMO to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał gene-
tyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania
lub naturalnej rekombinacji.

Modyfikacje genetyczne budzące najwięcej kontrowersji to przeważnie wprowadzenie
genów pochodzących z innych gatunków, które nadają modyfikowanemu organizmowi pożądaną
cechę, nie występującą u niego naturalnie.

Modyfikacje roślin uprawnych polegają przede wszystkim na wprowadzeniu lub usunięciu
z nich określonych genów. Modyfikacje mają głównie na celu:
1. Zwiększenie odporności na herbicydy oraz infekcje wirusowe, bakteryjne i grzybowe.
2. Przedłużenie trwałości owoców.
3. Zwiększenie zawartości suchej masy, węglowodorów, karotenoidów i witamin.
4. Usunięcie szkodliwych składników żywieniowych (toksyn, związków utrudniających

przyswajanie składników).
Pomimo zainwestowania znacznych środków finansowych (ponad 350 mld dolarów) do dnia

dzisiejszego nie ma praktycznie żadnych badań, w których przeanalizowano by wpływ GMO na
zdrowie człowieka. Istnieją jedynie badania dotyczące zwierząt laboratoryjnych i są one
niepokojące. Wykazały znaczące zmiany we krwi i nerkach szczurów karmionych modyfikowaną
kukurydzą MON863. Jest to tylko jeden z wielu przykładów potwierdzających, że modyfikacja
genetyczna zmienia metabolizm komórkowy. Skutków tych zmian nie potrafimy przewidzieć.
Obawy związane z wpływem GMO na człowieka wynikają z tego, że geny z takich organizmów
mogą zmieniać funkcjonowanie nas samych.

Urzędem kompetentnym w zakresie żywności genetycznie modyfikowanej w Polsce jest
Główny Inspektorat Sanitarny. Jest również właściwym urzędem krajowym do przyjmowania
wniosków o wprowadzenie do obrotu żywności genetycznie modyfikowanej.

Kontrolę nad przestrzeganiem przepisów prawnych z zakresu żywności genetycznie
modyfikowanej sprawuje w Polsce Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) oraz Inspekcja Jakości

3.3. ORGANIZMY GENETYCZNIE MODYFIKOWANE
(Ewa Kozak)
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Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Kontrola żywności genetycznie modyfikowanej polega
na weryfikacji dokumentacji (treaceability), sprawdzeniu oznakowania, poborze próbek do badań.
W strukturze PIS znajdują się 3 laboratoria badające żywność genetycznie modyfikowaną. Jedno
z nich funkcjonuje na terenie województwa podkarpackiego (m. Tarnobrzeg). Jest to Regionalne
Laboratorium Badań Żywności Genetycznie Zmodyfikowanej, które należy do Europejskiej Sieci
Laboratoriów GMO.

We wrześniu 2004 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął uchwałę nr XXVIII/04
w sprawie stanowiska dotyczącego ogłoszenia strefy wolnej od dopuszczenia do upraw
organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na terenie województwa podkarpackiego.
W uchwale powoływano się na możliwe zagrożenia zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, ryzyko
pozbawienia wielu proekologicznych gospodarstw sprzedaży ich produktów rolnych oraz zapis
w „Strategii rozwoju województwa podkarpackiego”, który mówi o rozwoju w tym rejonie rolnictwa
ekologicznego i ekoturystyki. Ponadto Marszałek Województwa wystosował list informujący
Ministra Rolnictwa o tej decyzji, domagając się od niego działań, które będą skutkowały zakazem
dopuszczenia GMO w kraju, a w szczególności w tych jego rejonach, w których produkcja żywności
ekologicznej jest priorytetem.

Obowiązująca obecnie ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (2001) nie
reguluje kwestii prowadzenia upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych. Nie wprowadza ona
wymagań odnośnie zachowania odpowiedniej izolacji przestrzennej ani powiadamiania organów
właściwych w sprawach GMO. Nie daje to możliwości zdobywania rzetelnych informacji o upra-
wach roślin transgenicznych.

Aktualnie w Polsce trwają prace nad ustawą Prawo o organizmach genetycznie zmody-
fikowanych.
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