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Dąbrowa 
koło Zaklikowa

Zadania dotyczące opracowania Planów Zadań

Ochronnych dla Obszarów Natura 2000 prowadzone

są w ramach realizacji projektu 309/2014/Wn09/OP-

XN-02/D „Opracowanie planów zadań ochronnych

dla obszarów Natura 2000 wraz ze wzmocnieniem

instytucji sprawującej nadzór nad obszarami Natura

2000 w województwie podkarpackim”

współfinansowanego ze środków Programu

Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności

biologicznej i ekosystemów” realizowanego 

w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie

Al. Józefa Piłsudskiego 38
35-001 Rzeszów,

Tel.: 17 78-50-044,
Fax: 17 85-21-109 

www.rzeszow.rdos.gov.pl
e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl

Wydział Spraw Terenowych I 
w Krośnie

ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno 

Tel./Fax: 13 43-72-831

Wydział Spraw Terenowych II 
w Przemyślu 

Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl 

Tel./Fax: 16 67-01-503

www.eog.gov.pl

Całkowita wartość projektu 

wynosi 2 205 000 zł

Beneficjent projektu: 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie

W ramach projektu powstaną plany zadań 

ochronnych dla 17 obszarów Natura 2000.

Świetlista dąbrowa, fot. Adam Rapa

Źródła finansowania

Sprawujący nadzór nad obszarem 
oraz zarządzający 

siecią Natura 2000 
w województwie podkarpackim:



Celem ochrony jest utrzymanie licznej populacji 
dzwonecznika wonnego oraz siedliska przyrodniczego, 
w którym występuje – świetlistej dąbrowy oraz zachowanie
dwóch innych siedlisk przyrodniczych wskazanych jako 
przedmioty ochrony obszaru.

Obszar zajmuje porośnięte lasem wapienne wzgórze
(zwane Kamienną Górą) w miejscowości Dąbrowa (gmina
Zaklików, powiat stalowowolski), znajdujące się w strefie
krawędziowej pomiędzy Wyżyną Lubelską (Wzniesienia
Urzędowskie) i Kotliną Sandomierską.

Obszar otoczony jest przez pola uprawne, młodniki
sosnowe oraz zabudowania wsi Dąbrowa. Osobliwością
florystyczną obszaru jest dzwonecznik wonny
Adenophora liliifolia – gatunek z załącznika II Dyrektywy
Siedliskowej, bardzo nieliczny w naszym kraju i nadal
wymierający. Stanowisko to jest jednym z czterech
najbogatszych w Polsce i jedynym w województwie
podkarpackim (w 2008 r. stwierdzono tu kilkadziesiąt
okazów).

Dzwonecznik rośnie w obrębie świetlistej dąbrowy
Potentillo albae – Quercetum – siedliska przyrodniczego 
z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, również
sukcesywnie zmniejszającego swój udział w szacie
roślinnej Polski. Obok dzwonecznika w runie dąbrowy
występują inne rzadkie rośliny objęte ochroną gatunkową,
m.in.: buławnik czerwony Cephalanthera rubra, powojnik
prosty Clematis recta, pluskwica europejska Cimicifuga
europaea i miodownik melisowaty Melittis melissophyllum.

Przedmiotem ochrony obszaru jest również grąd
subkontynentalny Tilio – Carpinetum, który wskutek braku
użytkowania warunkującego istnienie świetlistej dąbrowy
sukcesywnie powiększa swój areał, oraz wapienne ściany
skalne ze zbiorowiskami z rzędu Potentilletalia
caulescentis. Te niewielkie naskalne zespoły paproci,
głównie z rodzaju zanokcica Asplenium, wykształciły się na
odsłaniających się w przyszczytowych partiach wzgórza
wychodniach skał węglanowych.

Powierzchnia: 5,0 ha

Makroregion: Wyżyna Lubelska

Mezoregion: Wzniesienia Urzędowskie

Położenie administracyjne: województwo 
podkarpackie,
powiat stalowowolski,
gmina Zaklików

Świetlista dąbrowa, fot. Adam Rapa

Dzwonecznik wonny, fot. Adam Rapa

Widok na obszar Natura 2000, fot. Adam Rapa


