
 

 

Powierzchnia: 2285,5 ha 
 
Status: obszar zatwierdzony decyzj� Komisji Europejskiej 2009/91/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 alpejski region biogeograficzny – 
Dz.U. L 43 z 13.2.2009, str. 21—58). 
 
Poło�enie administracyjne: województwo podkarpackie: powiat kro�nie�ski, miasto i gmina 
Dukla (m.: Dukla, Chyrowa, Iwla, Lipowica, Mszana, Teodorówka, Trzciana, Tylawa). 
 
Istniej�ce formy ochrony: rezerwat przyrody „Igiełki” (27,88 ha, 1989), Obszar 
Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (82 360 ha, 1998); Pustelnia �w. Jana z Dukli 
wpisana jest do Pa�stwowego Rejestru Zabytków. 
 
Opis obszaru: 
Obszar obejmuje Pustelni� �w. Jana z Dukli – murowan�, neogotyck� kaplic� z pocz�tku XX 
wieku na strychu której znajduj� si� kolonie letnie dwóch gatunków nietoperzy z Zał�cznika 
II Dyrektywy Rady 92/43/EWG – oraz okoliczne lasy słu��ce im za teren �erowiskowy. 
Poło�ony jest mi�dzy miejscowo�ciami Iwla i Teodorówka na północy a Tylaw� na południu, 
w pa�mie Magury (695 m n.p.m.) i Kamiennej Góry (673 m n.p.m.), ci�gn�cym si� na 
przestrzeni około 9 km wzdłu� drogi krajowej Dukla-Barwinek. Pod wzgl�dem 
geobotanicznym nale�y do Krainy Karpat Wschodnich, Okr�gu Beskidu Niskiego (Podokr�g 
Beskidu Niskiego �rodkowego „Przeł�cz Dukielska-Dolina Ropy”; Matuszkiewicz 2008).  
 
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 oraz ich teren �erowiskowy, w obr�bie którego wyró�niono pi�� siedlisk 
przyrodniczych z Zał�cznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. S� to: jaskinie nieudost�pnione 
do zwiedzania (kod: 8310), kwa�ne buczyny z podzwi�zku Luzulo-Fagenion (kod: 9110), 
�yzne buczyny z podzwi�zku Dentario glandulosae-Fagenion (kod: 9130), gr�d 
subkontynentalny Tilio-Carpinetum (kod: 9170) oraz ł�gi (Salicetum albo-fragilis, Populetum 
albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy 	rodliskowe; kod 91E0). Spo�ród nich trzy pierwsze 
uznano za przedmioty ochrony (8310, 9110, 9130). 
 



 

 

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.  
 


