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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

Grąd subkontynentalny



Powierzchnia:  30,76 ha
Rok zatwierdzenia:  2011
Makroregion:  Pogórze Środkowobeskidzkie
Mezoregion:  Pogórze Jasielskie
Położenie województwo podkarpackie,
administracyjne: powiat jasielski,
 gmina Jasło – miejska i wiejska

Las Niegłowicki to niewielki kompleks leśny położony 
w obrębie Kotliny Jasielskiej w południowej części Jasła, 
nieopodal zabudowań rafinerii. Porasta fliszowe wzgórze, 
rozcięte głębokimi parowami o przebiegu wschód-zachód, 
leżące w widłach Wisłoki i Ropy.

Głównym walorem przyrodniczym obszaru jest dobrze za-
chowany grąd subkontynentalny – Tilio-Carpinetum, z bo-
gatym stanowiskiem obrazków wschodnich – Arum alpinum 
oraz udziałem innych roślin chronionych: parzydła leśnego 
– Aruncus sylvestris, przylaszczki pospolitej – Hepatica no-
bilis i lilii złotogłów – Lilium martagon. 

Na niewielkich powierzchniach występuje także żyzna 
buczyna karpacka – Dentario glandulosae-Fagetum, zaj-
mująca najwyżej położone partie wzniesień oraz kwaśna 

Głównym celem ochrony w obszarze jest zachowanie 
bogatych florystycznie płatów grądów i buczyn położonych na 
wododziałowym wzniesieniu między dolinami Ropy i Wisłoki.

buczyna górska – Luzulo luzuloidis-Fagetum porastająca 
silnie zerodowane wąskie grzbiety rozdzielone parowami. 
Niewielką część szaty roślinnej stanowi również olszyn-
ka górska – Alnetum incanae, z chronionymi gatunkami 
w runie: skrzypem pstrym – Equisetum variegatum i czarką 
szkarłatną – Sarcoscypha coccinea. 

W rozlewiskach przydrożnych, miejscach stagnowania 
wody w parowach oraz przy potoku, biegnącym wzdłuż dro-
gi występuje kumak górski - Bombina variegata.

Niektóre fragmenty buczyn liczą nawet powyżej 80 lat, 
stąd drzewostan stanowi siedlisko licznych gatunków pta-
ków, w tym wymienione w załączniku I Dyrektywy siedlisko-
wej, wśród których na uwagę zasługują: siniak - Columba 
oenas, dzięcioł czarny - Dryocopus martius oraz muchołów-
ka białoszyja - Ficedula albicollis. 
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