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.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środwiska

Całkowita wartość projektu:
27 885 119,16 zł

Wydział Spraw Terenowych I

Beneficjent projektu:
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
W ramach projektu w granicach woj. podkarpackiego
plany zadań ochronnych zostaną ustanowione dla
19 obszarów Natura 2000

PLH180046
Liwocz

Sprawujący nadzór nad obszarem
oraz zarządzający
siecią Natura 2000
w województwie podkarpackim

w Rzeszowie
Al. Józefa Piłsudskiego 38
35-001 Rzeszów
Tel.: 17 785 00 44
Fax: 17 852 11 09
www.rzeszow.rdos.gov.pl
e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl

w Krośnie
ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
Tel./Fax: 13 437 28 31
Wydział Spraw Terenowych II
w Przemyślu
Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl
Tel./Fax: 16 670 15 03
Buczyna karpacka

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

Powierzchnia:
Rok zatwierdzenia:
Makroregion:
Mezoregion:
Położenie
administracyjne:

W bogatym wielogatunkowym runie obok roślin charakterystycznych 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 – Convallaria majalis.
Liwocz, ze względu na wilgotne, cieniste siedliska leśne
oraz mnogość drobnych cieków wodnych, jest także miejscem bytowania płazów. Ich przedstawicielem jest kumak
górski – Bombina variegata, znajdujący się w załączniku
II Dyrektywy siedliskowej.

327,66 ha
2011
Pogórze Środkowobeskidzkie
Pogórze Ciężkowickie
województwo podkarpackie,
powiat jasielski,
gmina Brzyska i Skołyszyn,
województwo małopolskie,
powiat tarnowski,
gmina Szerzyny

Kumak górski (J. Bodziarczyk)

Obszar położony jest na Pogórzu Ciężkowickim, w obrębie
zalesionego grzbietu o równoleżnikowym przebiegu, zwanego Pasmem Brzanki. Obszar ostoi obejmuje południowe
zbocze góry Liwocz porośnięte lasem liściastym i mieszanym. Teren zbudowany jest głównie z piaskowców, łupków,
zlepieńców i margli, na których wykształciły się gleby brunatne i brunatne kwaśne.
Głównym walorem obszaru jest żyzna buczyna karpacka
– Dentario glandulosae-Fagetum – siedlisko przyrodnicze
z załącznika I Dyrektywy siedliskowej. Ze względu na znaczną wysokość pasma buczyna ta występuje w dwóch postaciach wysokościowych: reglowej, wykształconej w najwyższych partiach wzniesienia oraz podgórskiej, zajmującej
niższe partie, położone w piętrze pogórza.

Buławnik mieczolistny

