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Łąki 
w Komborni

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.

Łąka w Komborni, fot. Hubert Fedyń

Źródła finansowania

Sprawujący nadzór nad obszarem 
oraz zarządzający 

siecią Natura 2000 
w województwie podkarpackim:



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

Obszar „Łąki w Komorni” położony jest w okolicach
Krosna, pomiędzy Krościenkiem Wyżnym a Kombornią
w dolinie bezimiennego cieku będącego lewobrzeżnym
dopływem Ślączki. Granice obszaru obejmują najniższą
płaską część doliny pozostającą pod wpływem
wysokiego poziomu wód gruntowych, zalewaną podczas
okresowych wezbrań potoku. Obszar ten użytkowany
był wcześniej jako pastwiska i łąki kośne jednak od
niedawna zaniechano koszenia. Przeważają tu ziołorośla
w  najwilgotniejszych partiach zastępowane przez
szuwary z trzciną pospolitą Phragmites australis.
Miejscami występują kępy drzew i wierzbowych zarośli. 

Obszar ten obejmuje największe w Dołach Jasielsko-
Sanockich stanowisko pełnika europejskiego Trolius
europaeus. Gatunek ten kwitnie masowo na powierzchni
kilku hektarów. Obok niego występuje tu szereg innych
gatunków charakterystycznych dla łąk wilgotnych lub
zmiennowilgotnych: krwiściąg lekarski Sanguisorba
officinalis, przetacznik długolistny Veronica longifolia,
czarcikęs łąkowy Succisa pratensis, sierpik barwierski
Serratula tinctoria i wiele gatunków turzyc. 

Łąki te zasiedlają również 3 gatunki rzadkich motyli
z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: modraszek telejus
Maculinea teleius, modraszek nausitous Maculinea
nausithous i czerwończyk nieparek Lycaena dispar.

Powierzchnia: 13,1 ha

Makroregion: Pogórze Środkowobeskidzkie

Mezoregion: Kotlina Jasielsko-Krośnieńska

Położenie administracyjne: województwo 
podkarpackie,
powiat krośnieński,
gmina Korczyna, Krościenko 
Wyżne
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