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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.

Jaćmierz, fot. Dorota Rogała

Źródła finansowania

Sprawujący nadzór nad obszarem 
oraz zarządzający 

siecią Natura 2000 
w województwie podkarpackim:



Celem ochrony jest utrzymanie powierzchni 
i składu gatunkowego ekstensywnie użytkowanych łąk 
oraz cennej lepidopterofauny.

Obszar został powołany w celu ochrony łąk kośnych
położonych nad Pielnicą – prawym dopływem Wisłoka.
Zasięgiem obejmują część płaskiej terasy Wisłoka,
zmeliorowanej i  zagospodarowanej rolniczo. Łąki są
koszone dwa lub trzy razy w roku, nienawożone lub słabo
nawożone. 

Łąki z okolic Jaćmierza w przeszłości miały charakter
łąk podmokłych, jednak kilka lat przed II wojną światową
zostały zmeliorowane, co zmieniło ich skład gatunkowy.
Obecnie są to wilgotniejsze postacie łąk rajgrasowych
z udziałem niektórych gatunków łąk wilgotnych.

W obszarze zdiagnozowano jeden z największych
płatów tradycyjnie użytkowanych i bogatych w gatunki łąk
w łuku Karpat (rodzaj siedliska z załącznika I Dyrektywy
Siedliskowej 6510). Przetrwanie tego siedliska możliwe
będzie jednak pod warunkiem utrzymania ekstensywnej
gospodarki (wykaszanie).

Na uwagę w obszarze zasługuje także bogata populacja
zimowita jesiennego Colchicum autumnale, jak i liczne
występowanie rzadkich gatunków motyli z  załącznika 
II Dyrektywy Siedliskowej: czerwończyka nieparka
Lycaena dispar, modraszek telejus Maculinea teleius oraz
modraszek nausitous Maculinea nausithous.

Powierzchnia: 174,4 ha

Makroregion: Pogórze Środkowobeskidzkie

Mezoregion: Kotlina Jasielsko-Krośnieńska

Położenie administracyjne: województwo 
podkarpackie,
powiat sanocki,
gmina Zarszyn
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Modraszek telejus, fot. Konrad Kata
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