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Źródła finansowania

Zadania dotyczące opracowania Planów Zadań 
Ochronnych dla obszarów Natura 2000 prowadzone 

są w ramach realizacji projektu  
nr POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie Planów 

Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000” 
współfinansowanego ze środków pochodzących 
z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach  

II Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko – Ochrona środowiska w tym adaptacja 

do zmian klimatu.

Całkowita wartość projektu:
27 885 119,16 zł

Beneficjent projektu:
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

W ramach projektu w granicach woj. podkarpackiego 
plany zadań ochronnych zostaną ustanowione dla 

19 obszarów Natura 2000

Jaworzyna z miesiącznicą trwałą (J. Bodziarczyk)



Powierzchnia:  125,6 ha
Rok zatwierdzenia:  2011
Makroregion:  Pogórze Środkowobeskidzkie
Mezoregion:  Pogórze Bukowskie
Położenie województwo podkarpackie,
administracyjne: powiat sanocki,
 gmina Besko,
 powiat krośnieński,
 gmina Rymanów

Las Hrabeński to niewielki, ale zwarty kompleks leśny 
otoczony krajobrazem kulturowym, położony na zachód od 
Beska. Zajmuje niewielką część niewysokich, w znacznym 
stopniu wylesionych wzgórz, ciągnących się między doliną 
Wisłoka na wschodzie, a rzeką Tabor na zachodzie. W pół-
nocnej części sąsiaduje z szeroką, płaską terasą Wisłoka, 
zaś w południowej z doliną Średniej – prawobrzeżnego do-
pływu Taboru. 

Obszar stanowi przykład bardzo dobrze zachowanego 
lasu liściastego. Największą powierzchnię zamuje tu żyzny 
grąd subkontynentalny – Tilio-Carpinetum, bogaty w geo-

Celem ochrony jest utrzymanie i ochrona dobrze zachowanego 
ekosystemu leśnego obejmującego dwa siedliska przyrodnicze 
z załącznika I Dyrektywy siedliskowej, w tym jedno o charakterze 
priorytetowym – jaworzyna.

fity wiosenne: zawilec gajowy – Anemone nemorosa L. i za-
wilec żółty – Anemone ranunculoides L., cebulica dwulistna 
– Scilla bifolia oraz kokorycz pełna – Corydalis solida. 

Niewielką powierzchnię w południowo-zachodniej części 
lasu zajmuje las złożony z jaworu, buka, lipy szerokolistnej 
i wiązu górskiego z warstwą runa zdominowaną przez mie-
siącznicę trwałą – Lunaria rediviva i kokorycz pełną.

Cebulica dwulistna

Grąd subkontynentalny

Owoce miesiącznicy trwałej


