
 

 

Powierzchnia: 5241,0 ha. 
 
Status: obszar zatwierdzony decyzj� Komisji Europejskiej 2009/93/WE jako obszar maj�cy 
znaczenie dla Wspólnoty (decyzja Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2008 r. 
przyjmuj�ca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów 
maj�cych znaczenie dla Wspólnoty składaj�cych si� na kontynentalny region biogeograficzny 
– Dz.U. L 43 z 13.2.2009, str. 63—244), powi�kszenie zatwierdzone decyzj� Komisji 
Europejskiej 2011/64/UE (decyzja Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznie 2011 r. w sprawie 
przyj�cia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu 
terenów maj�cych znaczenie dla Wspólnoty składaj�cych si� na kontynentalny region 
biogeograficzny – Dz.U. L 33 z 8.2.2011, str. 146-411). 
 
Poło�enie administracyjne: województwo podkarpackie: powiat kro�nie�ski, miasto i gmina 
Iwonicz Zdrój, gmina Rymanów (m.: Bałucianka, Deszno, Gł�bokie, Klimkówka, Królik 
Polski, Posada Górna, Puławy, Rudawka Rymanowska, Rymanów Zdrój, Sieniawa, 
Tarnawka, Wólka, Wisłoczek, Wołtuszowa), powiat sanocki, gminy: Bukowsko (m. Wola 
S�kowa), Zarszyn (m. Odrzechowa). 
 
Istniej�ce formy ochrony: Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (82 360 ha, 
1998). Ko�ciół p.w. Matki Boskiej Cz�stochowskiej w Sieniawie wpisany jest do 
Pa�stwowego Rejestru Zabytków.  
 
Opis obszaru: 
Obszar rozci�ga si� pomi�dzy Iwoniczem Zdrojem na zachodzie, a Wol� S�kow� na 
wschodzie. Pod wzgl�dem geobotanicznym nale�y do Krainy Karpat Wschodnich, Okr�gu 
Beskidu Niskiego (Podokr�g Beskidu Niskiego Wschodniego „Przeł�cz Łupkowska-Przeł�cz 
Dukielska”). Niewielkie fragmenty w północnej i zachodniej cz��ci Obszaru nale�� do 
Okr�gu Dołów Jasielsko-Sanockich, Podokr�gu Dukielskiego (Matuszkiewicz 2008).  
Wyznaczony został dla ochrony kolonii rozrodczych nietoperzy mieszcz�cych si� w dwóch 
obiektach sakralnych: ko�ciele p.w. �w. Stanisława Biskupa M�czennika w Rymanowie 
Zdroju (murowany ko�ciół z 1926 r. poło�ony nad brzegiem rzeki Tabor w s�siedztwie Parku 
Miejskiego i ruchliwej drogi wojewódzkiej nr 889) oraz ko�ciele p.w. Matki Boskiej 
Cz�stochowskiej w Sieniawie (drewniana cerkiew z 1874 roku, stoj�ca nad brzegiem jeziora 
zaporowego w Sieniawie). Obejmuje równie� obszar �erowiskowy obu kolonii.  
 
Przedmioty ochrony obszaru: 
Głównym przedmiotem ochrony Obszaru s� kolonie rozrodcze nocka du�ego Myotis myotis  
i podkowca małego Rhinolophus hipposideros – gatunków z Zał�cznika II Dyrektywy Rady 
92/43/EWG, ulokowane na strychach ko�ciołów w Rymanowie Zdroju i Sieniawie. Obszar 
obejmuje równie� ich teren �erowiskowy, w obr�bie którego wyró�niono dwa siedliska 
przyrodnicze z Zał�cznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG: �yzne buczyny z podzwi�zku 
Dentario glandulosae-Fagenion (kod: 9130) oraz ł�gi (Salicetum albo-fragilis, Populetum 
albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy �rodliskowe; kod 91E0). Oba uznane zostały za 
przedmioty ochrony. 
 



 

 

Zało�enia: 
1. Plan zada� ochronnych dotyczy� b�dzie całego obszaru Natura 2000 – nie 

stwierdzono by zachodziły przesłanki okre�lone w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 
przyrody; 

2. Jego głównym celem b�dzie okre�lenie działa� i sformułowanie zapisów 
pozwalaj�cych na skuteczn� ochron� siedlisk i gatunków wskazanych jako przedmioty 
ochrony; wykonane zostan� równie� ekspertyzy słu��ce uzupełnieniu informacji o 
Obszarze;  

3. Lista przedmiotów ochrony mo�e ulec zmianie w toku prac nad projektem planu. 
 
Obowi�zek sporz�dzenia planu zada� ochronnych dla obszaru Natura 2000 wynika z art. 28 
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2009 r. Nr 151 poz. 
1220, z pó�n. zm.).  
Projekt sporz�dza sprawuj�cy nadzór nad obszarem – Regionalny Dyrektor Ochrony 
�rodowiska w Rzeszowie.  
 


