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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.

Żywiec gruczołowaty w runie grądu subkontynentalnego, 
fot. Grzegorz Szafran

Źródła finansowania

Sprawujący nadzór nad obszarem 
oraz zarządzający 

siecią Natura 2000 
w województwie podkarpackim:



Celem ochrony w obszarze jest utrzymanie populacji 
ponikła kraińskiego oraz bogatych gatunkowo łąk 
trzęślicowych wraz z cenną fauną motyli. Istotne jest 
również zachowanie areału i struktury chronionych 
siedlisk leśnych oraz miejsc lęgowych płazów.

Obszar położony jest na Płaskowyżu Tarnogrodzkim,
koło wsi Łukawiec. Składa się z dwóch oddzielnych części
znajdujących się na północ i na południe od miejscowości.
Północna część obejmuje cenny kompleks łąk
zmiennowilgotnych wraz z zachowanymi przy potokach
fragmentami łęgów, natomiast południowa część to
fragment zwartego obszaru leśnego rozciągającego się
między Czerniawką a granicą państwa. 

Najcenniejszym gatunkiem spotykanym w obszarze
jest umieszczone w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej
ponikło kraińskie Eleocharis carniolica. Jest to jedyne
potwierdzone w ostatnich latach niżowe stanowisko
tego gatunku w Polsce. 

Ostoja obejmuje kilkadziesiąt hektarów łąk, w  tym
miejscami dobrze zachowane łąki trzęślicowe z szeregiem
cennych gatunków roślin i motyli. Wśród tych ostatnich są

4  gatunki z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej:
modraszek telejus Maculinea teleius, modraszek nausitous
Maculinea nausithous, czerwończyk nieparek Lycaena
dispar oraz przeplatka aurinia Euphydryas aurinia, której
populacje w Łukawcu oraz sąsiednim Horyńcu uznane są
za kluczowe dla zachowania gatunku w skali Polski. Wśród
lasów liściastych, pokrywających większość terenu ostoi,
znaczące powierzchnie zajmują grądy, niektóre z nich 
z dobrze zachowaną strukturą i składem gatunkowym,
ponadto wzdłuż cieków wodnych i w wilgotnych
zagłębieniach spotyka się kilka rodzajów łęgów oraz na
terenach otwartych zbiorowiska torfowisk niskich
i  przejściowych. Wśród stwierdzonych dotychczas na
terenie ostoi gatunków roślin, 12 zamieszczonych jest na
krajowej czerwonej liście roślin i grzybów.

Powierzchnia: 2270,2 ha

Makroregion: Kotlina Sandomierska

Mezoregion: Płaskowyż Tarnogrodzki

Położenie administracyjne: województwo 
podkarpackie,
powiat jarosławski,
gmina Laszki, 
powiat lubaczowski, 
gmina Lubaczów, Wielkie Oczy

Pełnik europejski na łąkach trzęślicowych, 
fot. Grzegorz Szafran

Ponikło kraińskie, fot. Wojciech Paul

Przeplatka aurinia, 
fot. Grzegorz Szafran


