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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

Buczyna karpacka



Powierzchnia: 327,66 ha
Rok zatwierdzenia: 2011
Makroregion: Pogórze Środkowobeskidzkie
Mezoregion: Pogórze Ciężkowickie
Położenie  województwo podkarpackie,
administracyjne: powiat jasielski,
 gmina Brzyska i Skołyszyn,
 województwo małopolskie,
 powiat tarnowski,
 gmina Szerzyny

Obszar położony jest na Pogórzu Ciężkowickim, w obrębie 
zalesionego grzbietu o równoleżnikowym przebiegu, zwa-
nego Pasmem Brzanki. Obszar ostoi obejmuje południowe 
zbocze góry Liwocz porośnięte lasem liściastym i miesza-
nym. Teren zbudowany jest głównie z piaskowców, łupków, 
zlepieńców i margli, na których wykształciły się gleby bru-
natne i brunatne kwaśne. 

Głównym walorem obszaru jest żyzna buczyna karpacka 
– Dentario glandulosae-Fagetum – siedlisko przyrodnicze 
z załącznika I Dyrektywy siedliskowej. Ze względu na znacz-
ną wysokość pasma buczyna ta występuje w dwóch posta-
ciach wysokościowych: reglowej, wykształconej w najwyż-
szych partiach wzniesienia oraz  podgórskiej, zajmującej 
niższe partie,  położone w piętrze pogórza. 

Głównym celem ochrony w tym obszarze jest zachowanie leśnego 
kompleksu o dużej różnorodności i wysokim stopniu biologicznej 
naturalności.

W bogatym wielogatunkowym runie obok roślin charak-
terystycznych dla buczyn rosną gatunki chronione, m.in.: 
buławnik mieczolistny – Cephalanthera longifolia, bluszcz 
pospolity – Hedera helix, wawrzynek wilczełyko – Daphne 
mezereum, przylaszczka pospolita – Hepatica nobilis, a na 
glebach mezotroficznych także konwalia majowa – Conval-
laria majalis. 

Liwocz, ze względu na wilgotne, cieniste siedliska leśne 
oraz mnogość drobnych cieków wodnych, jest także miej-
scem bytowania płazów. Ich przedstawicielem jest kumak 
górski – Bombina variegata, znajdujący się w załączniku 
II Dyrektywy siedliskowej. 
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