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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

Leśny odcinek potoku Chotowskiego z widocznymi meandrami koryta



Powierzchnia: 453,69 ha
Rok zatwierdzenia: 2011
Makroregion: Pogórze Środkowobeskidzkie
 i Kotlina Sandomierska
Mezoregion: Pogórze Strzyżowskie, 
 Nizina Nadwiślańska, 
 Płaskowyż Tarnowski,
 Dolina Dolnej Wisłoki, 
 Pradolina Podkarpacka
Położenie  województwo podkarpackie,
administracyjne: powiat mielecki, 
 gmina Gawłuszowice, 
 Mielec – miejska i wiejska, Przecław, 
 powiat dębicki, 
 gmina Żyraków, 
 Dębica – miejska i wiejska, 
 Pilzno, 
 Czarna – gmina wiejska, 
 powiat ropczycko-sędziszowski,
 gmina Wielopole Skrzyńskie, 
 Ostrów, Sędziszów Małopolski

Obszar obejmuje rzekę Wisłokę wraz z dopływami na od-
cinku od ujścia potoku Chotowskiego w miejscowości Cho-
towa do ujścia lewostronnego dopływu w miejscowości Gra-
biny-Dębica oraz od ujścia rzeki Wielopolka w miejscowości 
Pustków do rurociągu przechodzącego nad korytem rzeki 
w miejscowości Podleszany. 

W obrębie Wisłoki, jak i jej dopływów największe po-
wierzchnie zajmują łęgi wierzbowe, zarówno w postaci doj-
rzałej – Salicetum albo-fragilis, jak i inicjalnej – Salicetum 
triandro-viminalis. Terasy Wisłoki, w znacznym stopniu po-
rośnięte są krzewiastymi formacjami wierzb wąskolistnych, 
pozostających w kompleksie przestrzennym z niżowymi zio-
łoroślami nadrzecznymi i pozostałościami, często w postaci 

Podstawowym celem ochrony w tym obszarze jest utrzymanie 
siedlisk wodnych oraz siedlisk nadrzecznych pozostających ze sobą 
w dynamicznej równowadze.

szpalerów lub niewielkich kęp, łęgu topolowego – Popule-
tum albae, głównie z topolą czarną.

W Wisłoce stwierdzono występowanie 32 gatunków ryb 
w tym z rodziny łososiowatych, karpiowatych (m.in. różanka 
europejska – Rhodeus amarus), głowaczowatych (m.in. gło-
wacz białopłetwy – Cottus gobio), kozowatych, szczupako-
watych, okoniowatych, sumowatych i wątłuszowatych oraz 
minoga strumieniowego – Lampetra planeri.

Wisłoka objęta jest krajowym programem restytucji ryb 
wędrownych, zaś jej dopływy na tym odcinku wymieniane 
są jako potencjalne tarliska anadromicznych ryb wędrow-
nych – potwierdza to obecność form młodocianych łososia 
– Salmo salar i siedlisko ryb prądolubnych. 

Potok Chotowski - siedlisko 
minoga strumieniowego i łososia

Widok na łęg topolowy u ujścia potoku Ostra do Wisłoki


