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Pojęcie i zasady tworzenia sieci Natura 2000 wprowadziła wydana w roku 1992 Dyrektywa w sprawie 
ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (92/43/EWG), nawiązująca do wydanej 

w roku 1979 Dyrektywy w sprawie ochrony dzikich ptaków (79/409/EWG), załączniki obu Dyrektyw 
zawierają spis rodzajów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem ochrony 

Nowa, europejska forma ochrony przyrody – Natura 2000 

Sieć Natura 2000 składa się z dwóch typów obszarów: 

Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk (SOOS) tworzonych na podstawie 
Dyrektywy Siedliskowej dla ochrony siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków 

roślin i zwierząt  

Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSOP) tworzone na podstawie Dyrektywy 
Ptasiej dla ochrony ptaków i ich siedlisk 



Aktualnie na terenie województwa podkarpackiego sieć 
Natura 2000 obejmuje: 
– 7 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) o łącznej 
powierzchni 396 253,9 ha; 
– 55  obszarów  mające  znaczenie  dla  Wspólnoty  (OZW)  o  
łącznej  powierzchni 232 970,7 ha – są to projektowane 
specjalne obszary ochrony siedlisk; 
– 1 obszar będący zarówno obszarem ptasim i obszarem 
mającym znaczenie dla Wspólnoty o powierzchni 111 519,5 
ha. Łącznie  obszarów  Natura  2000  w  województwie  jest  
62,  zaś  ich  powierzchnia  to w  sumie  740  744,1  ha.  
Należy  jednak  zwrócić  uwagę,  że  część  obszarów  ptasich i  
siedliskowych  pokrywa  się.  Ogólna  powierzchnia  obszarów,  
uwzględniając  ich nakładanie się, wynosi 570 860,0 ha, tj. 
około 32% powierzchni województwa. 

Sieć Natura 2000 w województwie podkarpackim 



Rzeki „naturowe” na Podkarpaciu 

• Dolina Dolnego Sanu, 

• Dolna Wisłoka z Dopływami, 

• Dorzecze Górnego Sanu, 

• Jasiołka, 

• Rzeka San, 

• Wisłok Środkowy z Dopływami, 

• Wisłoka z Dopływami. 

 



San- charakterystyka rzeki 
 

Rzeka San jest ostatnim karpackim prawym dopływem 
Wisły, o całkowitej długości 443 km, w tym 54 km jest 
odcinkiem granicznym z Ukrainą. Od źródeł, prawie po 
wylot z Karpat pod Przemyślem, dolina Sanu przebiega 
zakolami; San podcina zbocza doliny, w której odsłaniają się 
pionowo ustawione ławice piaskowców i łupków warstw 
krośnieńskich. Na górnym Sanie spiętrzenie wód zaporami: 
betonową i ziemną (Solińskie, Jezioro, - Myczkowskie, 
Jezioro). Powyżej Jarosławia San w obrębie Doliny Dolnego 
Sanu wielokrotnie zmienia się szerokość doliny Sanu — na 
ogół jest szeroka, wyścielona piaskami, pokryta łąkami, w 
otoczeniu lasów (niegdyś bardzo rozległych) puszcz Solskiej i 
Sandomierskiej; w dnie doliny liczne zakola, mokradła, 
starorzecza; wyprostowany bieg rzeki chronią wały 
przeciwpowodziowe; ujście na wysokości około 140 m 
n.p.m., poniżej Sandomierza, w pobliżu Dąbrówki 
Pniowskiej 



• Powierzchnia: 1374,8 ha 

• Długość rzeki objęta obszarem Natura 2000 Rzeka San- 171 km 

• Status: na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2017 został 
wyznaczony jako specjalny obszar ochrony siedlisk   

• ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE z dnia 31 
lipca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rzeka 
San PLH180007 

• Istniejące formy ochrony przyrody: 

 OSOP Pogórze Przemyskie 

 SOOS Ostoja Przemyska PLH180012 

 Park Krajobrazowy Gór Słonnych 

 Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego 

 Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu 

 Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu 

 

Obszar Natura 2000  
Rzeka San PLH 180007 
 



Sąsiadujące obszary Natura 2000: 

- SOOS PLH180020 Dolina Dolnego Sanu graniczy od południa, 

- SOOS PLH180021 Dorzecze Górnego Sanu graniczy od południa, 

- OSOP PLB180003 Góry Słonne graniczy od wschodu, 

- SOOS PLH180013 Góry Słonne graniczy od wschodu, 

- SOOS PLH180012 Ostoja Przemyska graniczy od zachodu i od wschodu, 

- OSOP PLB180001 Pogórze Przemyskie graniczy od zachodu i od wschodu, 

- SOOS PLH180034 Kościół w Dydni w odległości ok. 2,5 km, 

- SOOS PLH180008 Fort Salis Soglio w odległości ok. 3,5 km, 

- SOOS PLH180045 Sanisko w Bykowcach w odległości ok. 5,5 km, 

- SOOS PLH180025 Nad Husowem w odległości ok. 8 km, 

- SOOS PLH180035 Kościół w Nowosielcach w odległości ok. 8,5 km, 

- SOOS PLH180050 Starodub w Pełkiniach w odległości ok. 9 km. 

 

 

 

Rzeka San PLH 180007 
 





Rzeka San PLH180007 – przedmioty ochrony 



Rzeka San PLH180007 – siedliska stwierdzone 
w obszarze 



Jakie korzyści wynikają lub mogą wynikać z 
przyrodniczych walorów karpackich rzek dla 

lokalnej społeczności i całego społeczeństwa? 



• Renaturyzacja rzek (zwiększenie naturalności 
uregulowanych rzek) zapewnia wymierne korzyści dla 
społeczeństwa. Świadomość tych korzyści rośnie na 
poziomie międzynarodowym, a działania mające na 
celu usunięcie zapór i przywrócenie naturalnych 
procesów w rzekach są podejmowane na całym 
świecie. 



• Korzyści estetyczne/krajobrazowe 

- Zróżnicowany krajobraz 

- Naturalne koryto rzeki 

- Urozmaicony teren doliny rzecznej 

 

Meandrująca przez dolinę zalewową rzeka jest jednym z bardziej 
spektakularnych przykładów naturalnego krajobrazu. Siłą takiego 
krajobrazu jest nieregularność form, zróżnicowanie przestrzeni i 
zmienność jej pokrycia w czasie 

Usługi kulturowe 



• Korzyści turystyczne: 

- Tereny nieprzekształcone przyciągają 
turystów 

- Miejsce rekreacji, odpoczynku 

- Spływy kajakowe np. na odcinku 
Sanok- Tyrawa Solna oraz innych 
odcinkach rzeki San 

 

Spływ kajakowy (http://kajaki-sanok.pl/galeria/nggallery/galeria-tras/sanok-
tyrawa-solna) 



• Rozwój wędkarstwa: 

- Renaturyzowane rzeki są bogatsze 
w większą ilość gatunków ryb, 
zwiększa się zróżnicowanie 
gatunków 

- Brak przeszkód w postaci progów na 
rzece sprzyja pojawianiu się 
gatunków, które odbywają tarło w 
górnym biegu rzeki 

 





Działania związane z ochroną czynną 

 

 



Programy/projekty związane z ochroną czynną 
cennych siedlisk przyrodniczych na obszarach 
Natura 2000 
 Projekt Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we 
współpracy z m.in. Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie nr POIS.02.04.00-00-0191/16-00 
"Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, 
gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie 
Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”. Głównym celem 
projektu jest wyeliminowanie luki w procesie zarządzania 
zasobami przyrodniczymi w kraju poprzez zlikwidowanie 
problemu braku pełnej informacji przyrodniczej oraz 
systemu do gromadzenia, analizowania, udostępniania i 
bieżącej aktualizacji przestrzennych danych przyrodniczych. 



Programy/projekty związane z ochroną czynną 
cennych siedlisk przyrodniczych na obszarach 
Natura 2000 

 



Dziękujemy za uwagę 


