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Położenie i zasięg

Położenie administracyjne:
województwo podkarpackie

powiat mielecki: Mielec – gm. miejska i wiejska, 
gminy: Gawłuszowice, Przecław
powiat dębicki: Dębica – gm. miejska i wiejska, gminy: 
Czarna, Pilzno, Żyraków
powiat ropczycko-sędziszowski: gminy: Ostrów, 
Sędziszów Małopolski, Wielopole Skrzyńskie

Powierzchnia: 453,69 ha 
Powierzchnia opracowania: 452,10 ha
Wysokość npm: 155 – 250 m npm
Region biogeograficzny: kontynentalny





Obszar obejmuje
1. Wisłoka:
• na odcinku od ujścia potoku Chotowskiego w m. Chotowa do ujścia 

Grabinki w m. – Dębica,
• od ujścia Wielopolki w m. Pustków do rurociągu przechodzącego nad 

korytem rzeki w m. Podleszany,
2. Chotowski od jazu w m Żdżary do ujścia w m. Chotowa - Parkosz,
3. Grabinka (Czarna) od  granicy województwa do ujścia w m. Zawierzbie -

Dębica,
4. Wielopolka od ujścia lewostronnego dopływu potoku Brzezinka do 

mostu drogowego w m. Glinik,
5. Brzezinka od mostu drogowego na trasie Wielopole Skrzyńskie -

Brzeziny do ujścia,
6. Tuszymka od mostu na trasie Czarna Sędziszowska - Kolbuszowa do 

ujścia w m. Tuszyma,
7. Ruda od jazu w m. Dobrynin do ujścia w m. Rzemień,
8. Stary Breń od mostu w m. Gawłuszowice do ujścia.







Przedmioty ochrony w obszarze - siedliska:
• 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami 

włosieniczników (Ranunculion fluitantis);
• 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla

nadrzeczne (Convolvuletalia sepium);
• 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris);
• 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-Carpinetum);
• 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe

(Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae,
olsy źródliskowe) – siedlisko priorytetowe.





3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami 
włosieniczników

Zbiorowiska wodnych roślin zakorzenionych w dnie 
o pływających liściach, budowane przez gatunki 
jaskrów wodnych (włosieniczników) Batrachium, 
a także towarzyszących im rzęśli Callitriche oraz 
innych roślin wodnych, w tym mszaków.

Zajmują wody wolno płynące o dnie piaszczystym 
lub żwirowym.





6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne 

Zbiorowiska bujnych ziołorośli na żyznych podłożach, z 
dużym udziałem gatunków nitrofilnych. Ziołorośla
nadrzeczne stawią element kompleksu zbiorowisk 
łęgowych tworzących osłonę skrajów lasów i zarośli, a 
także wchodzących w skład przestrzennego kompleksu 
roślinności terenów zalewanych.





6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 
ekstensywnie

Półnaturalne, wielogatunkowe zbiorowisko trawiaste z 
udziałem licznych gatunków jedno- i dwuliściennych, 
wykształcające się jako zastępcze na siedliskach 
grądowych, a także na zmeliorowanych siedliskach 
łęgowych.
Wymaga regularnego koszenia, ewentualnie koszenia i 
wypasu, a także usuwania pokosu i co najwyżej 
nieznacznego nawożenia.





9170 Grąd środkowoeuropejski i 
subkontynentalny

Drzewostany grabowo-dębowe, często  z domieszką lipy, 
buka oraz jodły.
Grądy wykształcają kilka wariantów siedliskowych, od 
grądów niskich, nawiązujących do łęgów, do grądów 
wysokich, przypominających niektóre postaci żyznych 
buczyn.





91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
siedlisko priorytetowe

Zbiorowiska leśno-zaroślowe, zajmujące strefę zalewową 
doliny rzecznej. Kształtowane są udziałem wierzb 
wąskolistnych topoli czarnej i białej, olszy szarej i czarnej 
oraz jesionu.
W obszarze przeważają łęgi olszowe i olszowo-jesionowe 
oraz regeneracyjne i degradacyjne postaci łęgów 
wierzbowych i wierzbowo-topolowych. 





Przedmioty ochrony w obszarze – gatunki zwierząt:

• 1130 Boleń pospolity

• 5094 Brzana peloponeska

• 1149 Koza pospolita

• 1163 Głowacz białopłetwy

• 1069 Minóg strumieniowy

• 1145 Piskorz



1130 Boleń pospolity

Drapieżna ryba karpiowata, zasiedlająca głównie 
nizinne wody płynące aż po ujścia.

W Polsce zasiedla wszystkie duże rzeki.





5094 Brzana peloponeska

Gatunek traktowany w niektórych ujęciach jako 
podgatunek brzanki. Występuje głównie w niewielkich 
ciekach o szybkim nurcie i kamienistym dnie.

W Polsce zasiedla górną Wisłę i jej karpackie dopływy.





1149 Koza pospolita

Ryba drapieżna żyjąca w wolno płynących rzekach o 
piaszczystym i mulisto-piaszczystym dnie.

W Polsce występuje w rozproszeniu, w ciekach o 
odpowiedniej charakterystyce przepływu i podłoża.





1163 Głowacz białopłetwy

Ryba drapieżna o nocnej aktywności, żyjąca w strefie 
przydennej cieków wodnych o kamienistym dnie, 
głównie w strefie pojezierzy, na wyżynach, pogórzu i w 
niższych położeniach górskich.





1069 Minóg strumieniowy

Bezszczękowiec zasiedlający wyżynne i podgórskie potoki, a także 
nizinne z wystarczająco silnym prądem i dnem piaszczysto 
żwirowym.

Występuje w rozproszeniu na terenie całej Polski, rzadziej na 
wschodzie.





1145 Piskorz
Przydenna ryba drapieżna żyjąca w ciekach i zbiornika 

różnego typu o mulistym dnie i wolnym przepływie.
Występuje w rozproszeniu na terenie całej Polski, rzadko 

na Pomorzu oraz na Pogórzu, brak w górach.





Potencjalne przedmioty ochrony

• 1032 Skójka gruboskorupowa

• 5339 Różanka pospolita

• 1106 Łosoś szlachetny

• 1188 Kumak nizinny

• 1166 Traszka grzebieniasta

• 1337 Bóbr europejski

• 1355 Wydra





Kontakt

Koordynator projektu planu zadań ochronnych

dla obszaru Patria nad Odrzechową

Dominik Wróbel

tel.: 503 765 895

e-mail: pterido@interia.pl


