Horyniec PLH180017
Powierzchnia: 11 633,0 ha.
Status: obszar zatwierdzony jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty decyzją Komisji
Europejskiej 2009/93/WE z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmującą na mocy dyrektywy Rady
92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty
składających się na kontynentalny region biogeograficzny (Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej L 43/63 z 13.02.2009); powiększony do obecnej powierzchni decyzją Komisji
Europejskiej 2011/64/UE (decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na
mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających
znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny; Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej L 33/146 z 08.02.2011).

Stanowisko czosnku niedźwiedziego w pobliżu Nowin Horynieckich (fot. Grzegorz Szafran)

Położenie administracyjne: województwo podkarpackie, powiat lubaczowski, gmina
Cieszanów (m. Chotylub), gmina Horyniec-Zdrój (m.: Brusno Nowe, Brusno Stare,
Dziewięcierz, Horyniec, Krzywe, Nowiny Horynieckie, Podemszczyzna, Polanka, Radruż,
Wólka Horyniecka, Werchrata), gmina Lubaczów (m.: Basznia Dolna, Basznia Górna,
Podlesie, Sieniawka, Tymce), gmina Narol (m.: Huta Złomy, Łówcza).
Istniejące formy ochrony: rezerwaty przyrody: „Sołokija” (7,43 ha, 1989), „Źródła Tanwi”
(186,54 ha, 1998); Południoworoztoczański Park Krajobrazowy (16 237ha, 1988);
Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu (31 574 ha, 1987); PLB060012 Roztocze;

klasztor oo. Franciszkanów w Horyńcu-Zdroju wpisany jest do Państwowego Rejestru
Zabytków.
*Opis obszaru:
Obszar obejmuje tereny położone przy granicy z Ukrainą, na północ i na zachód od
niewielkiej miejscowości uzdrowiskowej – Horyńca-Zdroju. Jest to pogranicze dwóch
mezoregionów: Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i Roztocza Wschodniego, co warunkuje dużą
zmienność rzeźby terenu – równinnej w części południowo-zachodniej, po typową dla wyżyn
w części północno-wschodniej. W szacie roślinnej przeważają lasy, choć znaczącą
powierzchnię mają również ekosystemy nieleśne, często występujące w postaci rozległych
śródleśnych enklaw. Stopień zurbanizowania jest niewielki – dotyczy głównie części
południowej, położonej w sąsiedztwie Horyńca-Zdroju.
Pierwotnym celem utworzenia Obszaru była ochrona kolonii rozrodczej nocka dużego
ulokowanej na strychu klasztoru oo. franciszkanów w Horyńcu Zdroju oraz jej terenu
żerowiskowego. Ostoja zajmowała wówczas 5630,29 ha i składa się z dwóch odrębnych
enklaw rozdzielonych obszarem zabudowy uzdrowiska i miejscowości sąsiednich. W 2008
roku zaproponowano powiększenie obejmujące grunty leżące na północ i zachód od
ówczesnego zasięgu. Dzięki temu w granicach Obszaru znalazła się część rozległych
kompleksów leśnych Roztocza służących za ostoję dla wilka, wilgotne łąki z bogatą fauną
rzadkich motyli oraz cenne zimowiska nietoperzy znajdujące się w bunkrach z okresu II
wojny światowej (tzw. Linia Mołotowa). W styczniu 2011 roku propozycja została
zaakceptowana przez Komisję Europejską.
*Przedmioty ochrony obszaru:
Jednym z głównych walorów przyrodniczych Obszaru jest kolonia rozrodcza nocka dużego
Myotis myotis**, zlokalizowana na strychu klasztoru oo. franciszkanów w Horyńcu-Zdroju.
Znajduje się ona na granicy zasięgu gatunku i z tego względu jest szczególnie ważna dla
zachowania zróżnicowania morfologiczno-genetycznego całej populacji. Liczy około 100-120
dorosłych samic i kilkadziesiąt młodych osobników, które rodzą się w czerwcu i do jesieni
przebywają w kolonii. W niektórych latach na strychu schronienie znajduje również niewielka
(ok. 30 os.) kolonia mroczków późnych Eptesicus serotinus.
Obok kolonii letniej nocka ważnym elementem obszaru są zimowiska nietoperzy. Znajdują
się one w schronach bojowych Linii Mołotowa, a dokładniej Rawsko-Ruskiego Rejonu
Umocnionego, w skład którego wchodzi – położony w granicach Obszaru – punkt oporu
Brusno Nowe i Stare. W ostatnich latach stwierdzono tu osiem gatunków nietoperzy z których
trzy ujęte są w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Prócz nocka dużego to: mopek
Barbastella barbastellus i bardzo rzadki, umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze
Zwierząt, nocek łydkowłosy Myotis dasycneme.
Obszar jest także cenną ostoją wilka Canis lupus. Warunkuje to zróżnicowana rzeźba terenu,
urozmaicona struktura gatunkowa lasów, liczne cieki wodne oraz bogactwo zwierząt
kopytnych: jelenia, sarny, dzika i łosia. Ze względu na małą – jak na wymagania tego gatunku
– powierzchnię lasów wchodzących w skład Ostoi, bytuje tu tylko jedna wataha licząca około
5-6 osobników. Grupa ta przetrwała dzięki korytarzom ekologicznym łączącym ją z watahami
zamieszkującymi pobliską Puszczę Solską, Roztocze i Lasy Sieniawskie, a także kompleksy
leśne leżące poza granicą państwa, na Ukrainie. Horynieckie lasy są również miejscem
bytowania niewielkiej populacji rysia (1-2 osobniki).
Istotnym walorem obszaru są również stanowiska rzadkiego motyla – przeplatki aurinii
Euphydryas aurinia, gatunku silnie zagrożonego w skali całej Europy. Populacje znajdujące

się w Obszarze, wraz ze zlokalizowanymi w sąsiednim Łukawiec PLH180024, zostały uznane
za najsilniejsze w województwie podkarpackim i kluczowe dla zachowania gatunku w skali
kraju.
Bogactwo lepidopterofauny obszaru nie kończy się na przeplatce aurinii. Spotkać tu można
tak rzadkie gatunki jak: dostojka eunomia Boloria eunomia, strzępotek hero Coenonympha
hero, modraszek alkon Maculinea alcon, niepylak mnemozyna Parnassius mnemosyne czy
osadnik wielkooki Lopinga achine, a także nieco częstszego strzępotka soplaczka
Coenonympha tullia i czerwończyka nieparka Lycaena dispar. Szczególnie pod tym
względem uprzywilejowana jest dolina Papierni w sąsiedztwie Wólki Horynieckiej, obfitująca
w wiele cennych taksonów.
Obszar to również cenne siedliska przyrodnicze z załącznika I Dyrektywy siedliskowej.
Ochronie podlegają tu: łąki świeże użytkowane ekstensywnie ze związku Arhenatherion
elatioris, żyzne buczyny ze związku Fagion, grąd subkontynentalny Tilio-Carpinetum,
łęgi, a także jaskinie nieudostępnione do zwiedzania. Największa z nich, nazwana Jaskinią
Chmielną ma 14 m długości.
**pogrubieniem wskazano przedmioty ochrony obszaru wg SDF

Założenia:
1. Plan zadań ochronnych dotyczyć będzie całego obszaru Natura 2000 – nie
stwierdzono by zachodziły przesłanki określone w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie
przyrody;
2. Jego głównym celem będzie określenie działań i sformułowanie zapisów
pozwalających na skuteczną ochronę siedlisk i gatunków wskazanych jako przedmioty
ochrony; wykonane zostaną również ekspertyzy służące uzupełnieniu informacji
o obszarze;
3. Lista przedmiotów ochrony może ulec zmianie w toku prac nad projektem planu.
Projekt sporządza sprawujący nadzór nad obszarem, którym w przypadku obszaru jest
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Plan zadań ochronnych (PZO) jest narzędziem ochrony siedlisk i gatunków stanowiących
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000. Ustalenia planu mogą jednak dotyczyć również
terenów znajdujących się poza granicami obszaru, jeśli są istotne dla zachowania lub
przywrócenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony oraz zachowania spójności
sieci Natura 2000, w tym utrzymania korytarzy migracyjnych. Podstawowym celem
opracowania projektu PZO jest szybkie podjęcie działań, niezbędnych do zachowania
przedmiotów ochrony. Obowiązek sporządzenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura
2000 wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (DzU
z 2009 r.; Nr 151; poz. 1220, z późn. zm.). Szczegółowy zakres dokumentu określa
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania
projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (DzU z 2010 r.; Nr 34; poz.186 z
późn. zm.).
Zakres prac koniecznych dla sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru
obejmuje:
− opisanie granic obszaru w formie wektorowej warstwy informacyjnej;
− zgromadzenie, zweryfikowanie i uzupełnienie informacji o obszarze i przedmiotach

ochrony, istotnych dla ich ochrony;
ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony;
ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń;
ustalenie celów działań ochronnych;
ustalenie działań ochronnych wynikających z ustalonych celów działań ochronnych;
ustalenie koniecznych zmian obowiązujących studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego;
− ocenę potrzeby sporządzenia planu ochrony dla części lub całości obszaru oraz terminu
jego sporządzenia;
− sporządzenie dokumentacji projektu planu zadań ochronnych w formie elektronicznej,
opracowanej w formie opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych, przedstawień
graficznych, map, baz danych, w tym cyfrowych warstw informacyjnych.

−
−
−
−
−

PZO sporządza się w oparciu o istniejącą i możliwą do szybkiego zebrania wiedzę na temat
obszaru Natura 2000. W ramach procesu planistycznego należy przeprowadzić niezbędne
badania terenowe i ustalić czy szczegółowe inwentaryzacje są potrzebne do właściwego
określenia działań ochronnych.
Plan zadań ochronnych sporządza się na okres 10 lat. Jest on ustanawiany zarządzeniem
regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
Skutki ustanowionego PZO dla obszaru Natura 2000 to między innymi:
− określenie zakresu rzeczowego i kosztów działań niezbędnych dla ochrony obszaru wraz
z ich harmonogramem, umożliwiającym występowanie o środki na ich wykonanie;
− ustanowienie formalnych podstaw występowania o środki na wykonanie niezbędnych
prac;
− podsumowanie wiedzy o obszarze i przedmiotach ochrony, służącej do późniejszego
śledzenia zmian oraz określenie w jakim zakresie wymaga uzupełnienia;
− ustalenie systemu monitorowania stanu przedmiotów ochrony, w tym skutków
prowadzonych działań ochronnych;
− ułatwienie kwalifikowania przedsięwzięć/działań pod kątem możliwości wywierania
negatywnego wpływu na obszar, z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie/działania nie ujęte
w planie jako zagrożenia należy traktować jako mogące potencjalnie znacząco
negatywnie oddziaływać na obszar;
− określenie „założeń ochrony obszaru” i celów planu zadań ochronnych jako „punktu
odniesienia” dla ocen oddziaływania przedsięwzięć/działań na obszar Natura 2000 oraz
dla strategicznych ocen oddziaływania innych planów;
− wskazanie ryzykownych/niewłaściwych zapisów w istniejących studiach i planach
z punktu widzenia ochrony obszaru;
− jest podstawą do zastosowania w razie potrzeby art. 37 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody
(„jeżeli działania na obszarze Natura 2000 zostały podjęte niezgodnie z ustaleniami planu
zadań ochronnych lub planu ochrony, regionalny dyrektor ochrony środowiska (…)
nakazuje ich natychmiastowe wstrzymanie i podjęcie w wyznaczonym terminie
niezbędnych czynności w celu przywrócenia poprzedniego stanu danego obszaru, jego
części lub chronionych na nim gatunków”);
− uregulowanie zasad wdrażania programów rolnośrodowiskowych, które muszą być
zgodne z zapisami PZO;

− opisanie nowo znalezionych gatunków lub siedlisk, które powinny być przedmiotami
ochrony w obszarze (umożliwia to m.in. stosowanie wobec nich art. 6(4) Dyrektywy
siedliskowej);
− określenie konieczności sporządzenia planu ochrony oraz zmian/modyfikacji
SDF/granicy obszaru.
PZO nie jest sposobem na zwolnienie jakichkolwiek działań z obowiązujących procedur, np.
PZO nie zastąpi, w stosunku do żadnych planów ani przedsięwzięć, procedury oceny
oddziaływania na obszar Natura 2000.
W celu zapewnienia udziału społeczeństwa oraz wszystkich zainteresowanych podmiotów
prowadzących działalność w obszarze Natura 2000 lub w inny sposób z nim związanych,
przygotowanie projektu PZO będzie jawne na wszystkich etapach prac. Zainteresowane osoby
i instytucje będą mogły aktywnie uczestniczyć w procesie planowania jako członkowie
Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW). Udział przedstawicieli różnych instytucji, grup
społecznych i profesji pozwoli zoptymalizować proces planowania PZO. Skład ZLW będzie
mógł być w dowolnym etapie prac poszerzony o osoby lub instytucje pragnące wziąć udział
w procesie przygotowania projektu PZO. W pracach nad projektem PZO przewidziano
3 spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy, których celem będzie przedstawienie oraz
przedyskutowanie zagadnień dotyczących projektu PZO.
Informacja o postępie prac, prowadzonych spotkaniach i dokonywanych uzgodnieniach
będzie zamieszczana na stronie internetowej RDOŚ w Rzeszowie. Kontakt z członkami ZLW
będzie utrzymywany także przez pocztę elektroniczną oraz telefonicznie. Za pośrednictwem
dostępnych kanałów teleinformatycznych będzie można zapoznawać się z bieżącym stanem
prac nad projektem Planu i zgłaszać uwagi i wnioski podczas procesu planistycznego.
Koordynatorem
prac
nad
projektem
PZO
jest
Pan
Dominik
Wróbel
(e-mail: pterido@interia.pl, tel. 503765895). Kwestiami związanymi z projektem zajmują się
również planiści regionalni: Pan Maciej Ciuła, (e-mail: maciej.ciula.rzeszow@rdoś.gov.pl,
tel. 177850044 – sprawy finansowe) i Pani Dorota Rogała, e-mail: dorota.rogala@yahoo.pl,
tel. 783921780 – sprawy merytoryczne).

*W opisach wykorzystano tekst zawarty w publikacji „Obszary Natura 2000 na Podkarpaciu” wydanej przez
RDOŚ w Rzeszowie w 2011 r. (autorzy: Dorota Rogała, Sabina Nowak, Adam Warecki, Tomasz Mleczek,
Michał Piskorski)

