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Streszczenie 

Obszar Pogórza Dynowskiego charakteryzuje się występowaniem wielu obszarów interesu-
jących pod względem przyrodniczym i turystycznym. Występują na tym terenie zarówno park 
krajobrazowy, rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu oraz pomniki przyrody. Teren Pogó- 
rza charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, co wpływa na bioróżnorodność biologiczną 
zarówno świata flory, jak i fauny. 

Słowa kluczowe: Pogórze Dynowskie, park, rezerwaty, pomniki 
 

NATURAL AND TOURIST NATURAL PREMISES  
OF PROTECTED AREAS  

OF THE DYNOWSKIE FOOTHILS 
 

Summary 

The area of the Dynowskie Foothills is characterized by the presence of many areas of inter- 
est in terms of nature and tourism. There are both landscape park, reserves, protected land- 
scape areas and nature monuments in this area. The Foothills area is characterized by a varied 
terrain, which affects biological biodiversity of both the flora and fauna world. 

Keywords: Dynów Foothills, parks, reserves, monuments 
 

1. Wprowadzenie 

Pogórze Dynowskie jest obszarem o cennych walorach przyrodniczych stano- 
wiących w dużej mierze o atrakcyjności turystycznej tego regionu. Różnorodność  
siedlisk i bogactwo florystyczne sprawiają, że obszar ten jest ostoją wielu rzadkich  
i interesujących gatunków. Ciekawymi elementami przyrody nieożywionej są rów- 
nież wychodnie i ostańce skalne. Tereny i obiekty o szczególnej wartości objęte są  
różnymi formami ochrony prawnej. Na obszarze Pogórza Dynowskiego znajduje się 
Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy wraz z pełniącym funkcję otuliny Czar-
norzecko-Strzyżowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu, Hyżnieńsko-Gwoźnicki 
Obszar Chronionego Krajobrazu, a także rezerwaty i pomniki przyrody. Na Pogó- 
rzu Dynowskim zlokalizowane są również obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej  
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Natura 2000, której celem jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych 
oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy, a także  
ochrona różnorodności biologicznej. 

Lokalizacja rezerwatów przyrody na terenie Pogórza Dynowskiego jest skorelo- 
wana głównie z terenami słabo przekształconymi przez człowieka – są to większe 
kompleksy leśne, torfowiska, a także łąki (fot. 1). 
 

 
Fot. 1. Kompleks leśny na Pogórzu Dynowskim 

Źródło: fot. B. Gutkowska 

2. Formy ochrony przyrody na Pogórzu Dynowskim 

Obszary cenne pod względem przyrodniczym i turystycznym na Pogórzu Dy-
nowskim objęte są różnymi formami ochrony prawnej. Zlokalizowane są tutaj, m.in.  
park krajobrazowy, rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, 
obszary Natura 2000, a także stanowiska dokumentacyjne. 

2.1. Park krajobrazowy 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie  
przyrody definiuje park krajobrazowy jako: „obszar chroniony ze względu na wartości 
przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, 
popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju” [7]. 
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2.1.1. Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy 

Został utworzony  w 1993 r. w celu ochrony: 

 przyrody nieożywionej: 

♦ zachowania charakterystycznych elementów przyrody nieożywionej, stano- 
wiących świadectwo przeszłości geologicznej regionu, w tym także zjawisk  
i obiektów o charakterze antropogenicznym, 

♦ podtrzymania naturalnych procesów kształtujących powierzchnię ziemi, zacho- 
wania warunków siedliskowych niezbędnych do funkcjonowania ekosystemów  
oraz zachowania reliktowych zabytków przyrody nieożywionej [8], 

♦ ograniczania antropogenicznych przekształceń powierzchni ziemi, 

♦ udostępniania dla celów naukowych, edukacyjnych i krajoznawczych cennych 
obiektów przyrody nieożywionej, 

♦ poprawy stanu czystości wód powierzchniowych oraz ochrony wód powierzch-
niowych i podziemnych 

 dla ochrony przyrody ożywionej: 

♦ szaty roślinnej: zapewnienia trwałości lokalnych populacji gatunków roślin 
chronionych, rzadkich i zagrożonych, zachowania pełnej różnorodności flo-
rystycznej w odniesieniu do wszystkich grup systematycznych, ograniczania 
procesu neofityzacji flory, a także zachowania pełnego inwentarza zbiorowisk 
roślinnych, w szczególności naturalnych i półnaturalnych, a także antropoge-
nicznych związanych z tradycyjnymi formami zagospodarowania (fitocenozy 
segetalne), zachowania wszystkich istotnych i charakterystycznych dla środo- 
wiska przyrodniczego typów ekosystemów, 

♦ dla ochrony fauny: zachowania pełnego inwentarza naturalnej fauny w odnie-
sieniu do wszystkich grup systematycznych, zapewnienia trwałości lokalnych 
populacji gatunków zwierząt chronionych, rzadkich i zagrożonych, zachowania 
korytarzy ekologicznych, utrzymania procesów ekologicznych i stabilności 
ekosystemów, 

 dla ochrony dóbr kultury: 

♦ zachowania i ochrony zabytków kultury materialnej, a zwłaszcza dworów, 
kościołów, cerkwi, młynów, kapliczek i krzyży przydrożnych, 

♦ zachowania i udostępniania miejsc pamięci narodowej oraz śladów historii 
regionu, w szczególności udokumentowanych stanowisk archeologicznych, 

♦ zachowania charakterystycznych cech architektury wiejskiej: budownictwa 
drewnianego oraz obiektów wykonanych ze skał fliszowych, 

♦ zachowania i udostępniania parków miejskich i wiejskich (podworskich), 

♦ utrzymania i przywracania tradycji lokalnych i zachowanych elementów kul- 
tury wiejskiej, 

♦ porządkowania rodzimego krajobrazu kulturowego polegające m.in. na ochronie  
i restauracji jego charakterystycznych elementów, 
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♦ udostępniania istniejących zasobów kulturowych dla celów naukowych, kra-
joznawczych i edukacyjnych, 

 dla ochrony walorów krajobrazu: 

♦ zachowania w niewielkim stopniu przekształconego krajobrazu rolniczego 
wynikającego z prowadzenia ekstensywnej gospodarki rolnej, 

♦ zachowania różnorodnych odsłonięć geologicznych oraz wychodni skalnych, 

♦ zachowania istniejącego krajobrazu wraz z jego składnikami, walorami fizjo-
nomicznymi i powiązaniami ekologicznymi, 

♦ zachowania ciągów i punktów widokowych w celu udostępniania turystom, 

♦ zapobiegania dewastacji i degradacji krajobrazu [8]. 

Powierzchnia Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego wynosi ponad  
25 tys. ha. Został on utworzony w najwyższej i najcenniejszej przyrodniczo części  
Pogórza Strzyżowskiego i sąsiadującego z nim Pogórza Dynowskiego. Park rozciąga  
się na terenach gmin: Korczyna, Wojaszówka, Frysztak, Brzostek, Wielopole Skrzyń- 
skie, Wiśniowa, Strzyżów, Niebylec, Jasienica Rosielna i Domaradz. Na tych terenach  
w znacznym stopniu zachowały się naturalne lasy bukowo-jodłowe. Flora roślin 
naczyniowych Parku liczy ponad 700 gatunków, w tym ponad 45 górskich. Spośród  
nich na szczególną uwagę zasługują: podejźrzon księżycowy, omieg górski, języcznik 
zwyczajny (fot. 2), gnidosz rozesłany, mieczyk dachówkowaty, obrazki alpejskie, róża 
francuska, wełnianka wąskolistna, czosnek niedźwiedzi, kłokoczka południowa, 
kruszczyk błotny, storczyk plamisty i buławnik wielkokwiatowy. W Parku stwierdzono 
występowanie ok. 140 gatunków zwierząt chronionych. Atrakcją Parku są występujące  
na szczytach wzniesień skałki. Znajduje się tutaj 14 grup ostańców [1, 14]. 
 

 
Fot. 2. Phyllitis scolopendrium (L.) NEWMAN – Języcznik zwyczajny 

Źródło: fot. B. Gutkowska 

2.2. Rezerwaty 

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało 
zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin,  
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siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, 
wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi 
lub walorami krajobrazowymi [7]. 

2.2.1. Rezerwat „Broduszurki” 

Utworzony został w roku 1995, na powierzchni 25,91 ha w gminie Dubiecko,  
w powiecie przemyskim. Położony jest pomiędzy wsiami Bachórzec i Winne, na po- 
łudnie od drogi Dynów–Przemyśl, na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Prze-
myskiego. Na terenie rezerwatu „Broduszurki” występuje roślinność torfowiskowa,  
a na jego obrzeżach w niecce fragment borów bagiennych. Rezerwat stanowi rzadki  
w województwie podkarpackim zespół torfowisk typu wysokiego i jest pozostało- 
ścią po dużo większym torfowisku, powstałym w rozległej niecce w dolinie Sanu, 
pierwotnie o powierzchni prawie 150 hektarów. Obecne torfowisko, objęte ochroną, 
zaczęło powstawać 12 000 lat temu. W latach 1950–1980 intensywnie wydobywano  
tu torf. Świadectwem tego są liczne na terenie rezerwatu, kilkumetrowej głębokości 
torfianki, wypełnione z reguły wodą. W ocalałej części torfowiska pokłady torfu mają 
prawie siedem metrów grubości, obok nich znajdują się zarastające wyrobiska. [12]. 

Rezerwat wykazuje duże zróżnicowanie pod względem florystycznym (ponad 200 
taksonów). Występują tutaj gatunki roślin należące do zbiorowisk leśnych, łąkowych, 
pastwiskowych, torfowiskowych i wodnych, takie jak: rosiczka okrągłolistna, żurawina 
błotna, gwiazdnica bagienna, nerecznica grzebieniasta, wierzbownica błotna, groszek 
błotny, tojeść bukietowa, gnidosz błotny, krwawnik kichawiec, ostrożeń łąkowy, weł-
nianka szerokolistna, pochwowata (fot. 3), turzyca żółta, turzyca dwupienna, skrzyp 
olbrzymi, bagno zwyczajne, storczyk szerokolistny i podkolan biały [3]. 
 

Fot. 3. Eriophorum vaginatum L. – Wełnianka pochwowata 
Źródło: fot. J. Niedźwiecka 
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2.2.2. Rezerwat „Mójka” 

Rezerwat został utworzony w 1997 r., jest rezerwatem położonym na terenie  
lasu wraz z przylegającymi do niego stawami. Obejmuje 285,56 ha zlokalizowanych  
na terenie wsi Kąkolówka i Futoma, w gminie Błażowa, w powiecie rzeszowskim. 
Rezerwat „Mójka” leży na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. W rezerwacie ochroną objęto lasy jodłowe z udziałem buka. Na terenie 
rezerwatu odnotowano 340 gatunków roślin, m.in.: jodła pospolita, buk zwyczajny,  
sosna zwyczajna, olsza czarna. W rezerwacie rośnie wiele okazałych drzew, m.in. buk 
mający 310 cm obwodu [12]. Innymi gatunkami charakterystycznymi dla tego rezer- 
watu są: bez czarny, leszczyna pospolita, kopytnik pospolity, czosnek niedźwiedzi, 
marzanka wonna, wawrzynek wilczełyko, skrzyp bagienny, skrzyp olbrzymi (fot. 4), 
kokorycz pusta, śnieżyczka przebiśnieg, cebulica dwulistna, psianka słodkogórz, 
żywokost sercowaty, lepiężnik różowy, podrzeń żebrowiec, podkolan biały, storczyk 
plamisty, storczyk szerokolistny, widłak jałowcowaty, widłak goździsty [3]. 

Na terenie rezerwatu występują: salamandra plamista, kumak górski, jaszczurka 
zwinka, padalec, krzyżodziób świerkowy, gil, dzięcioł trójpalczasty, bobry oraz sarny  
[12]. 
 

Fot. 4. Equisetum telmateia EHRH. – Skrzyp olbrzymi 
Źródło: fot. J. Niedźwiecka 
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2.2.3. Rezerwat „Husówka” 

Rezerwat został utworzony w roku 1995 i zajmuje powierzchnię 71,96 ha. Poło- 
żony jest na terenie wsi Sietesz w gminie Kańczuga, w powiecie przeworskim. Nazwa 
rezerwatu powstała od nazwy rzeki Husówka, która płynie około 200 metrów od  
granic rezerwatu [2]. 

Na terenie rezerwatu występuje starodrzew modrzewia europejskiego oraz natu- 
ralne skupiska kłokoczki południowej (fot. 5), której duża liczebność przyczyniła się do 
utworzenia rezerwatu. Kłokoczka południowa, osiągająca wysokość 2–3 m, występuje  
w lasach liściastych, zwłaszcza w buczynach oraz grądach i rozpoznać ją można po 
charakterystycznych owocach – dużych skórzastych torebkach zwisających na długich 
szypułkach. Zasięgiem swym obejmuje Polskę południową, najliczniej występując na 
Pogórzu Strzyżowskim oraz na Pogórzu Dynowskim. Na terenie rezerwatu odnoto- 
wano 189 gatunków roślin, m.in. modrzew europejski, kalina koralowa, trzmielina 
pospolita, szałwia lepka, turzyca leśna, żywokost sercowaty, zerwa kłosowa, sałatnica 
leśna, buławnik wielokwiatowy, buławik mieczolistny, storczyk męski [2, 3]. Lasy są  
ostoją wielu zwierząt, takich jak: biegacz granulowany, polny, wręgaty, pomarszczony, 
fioletowy, skórzasty, modraszek telejus, czerwończyk nieparek, niepylak mnemozyna, 
rzekotka drzewna, salamandra plamista, traszka grzebieniasta i karpacka, padalec 
zwyczajny, zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata, bóbr europejski, wydra [12]. 
 

 
Fot. 5. Staphylea pinnata L. – Kłokoczka południowa 

Źródło: fot. B. Gutkowska 
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2.2.4. Rezerwat „Wilcze” 

Rezerwat został utworzony w 1997 r., ma 342,33 ha i jest zlokalizowany na tere- 
nie wsi: Kąkolówka, Białka oraz Lecka w gminie Błażowa, w powiecie rzeszowskim. 
Rezerwat położony jest na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. Został utworzony w celu ochrony drzewostanu jodłowego z domieszką  
buka. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 308 gatunków roślin naczy- 
niowych (19 gatunków drzew, 23 gatunki krzewów i krzewinek oraz 266 gatunków  
roślin zielnych). Występują tutaj m.in.: paprotnik kolczysty, paprotnik Brauna, szałwia 
lepka, przetacznik górski, miesiącznica trwała, czosnek niedźwiedzi, kruszczyk siny, 
storczyk plamisty. Fauna rezerwatu „Wilcze” reprezentowana jest przede wszystkim 
przez: salamandrę plamistą, ropuchy, rzekotki drzewne [fot. 6], jaszczurki, zaskrońca, 
padalca zwyczajnego, bociana czarnego, orlika krzykliwego, krzyżodzioba świerko- 
wego, łasicę, kunę leśną, sarnę, dzika i lisa [1, 3, 12]. 
 

 
Fot. 6. Hyla arborea L. – Rzekotka drzewna 

Źródło: fot. B. Gutkowska 

 

2.2.5. Rezerwat „Cisy w Malinówce” 
Rezerwat został utworzony w roku 1957, na obszarze 4,02 ha, we wsi Malinówka  

w gminie Haczów, w powiecie brzozowskim. Zlokalizowany jest w kompleksie leśnym, 
na południowym stoku wzniesienia opadającego w kierunku wsi. Przedmiotem ochrony 
jest największe w województwie podkarpackim i jedno z największych w Karpatach, 
skupisko dobrze zachowanych cisów (około 1000 okazów). Cisy rosnące w rezerwa- 
cie występują zarówno w formie krzewiastej, jak i drzewiastej. Najbardziej okazały 
osobnik ma 18 metrów wysokości, a jego pierśnica wynosi 45 cm. Najstarsze mają  
około 80 lat. Cisy z Malinówki obficie kwitną i owocują. 
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We florze rezerwatu odnotowano 122 gatunki roślin: 21 drzew, 12 krzewów i 89  
roślin naczyniowych. W podszycie dominuje trzmielina, leszczyna i dziki bez czarny, 
natomiast w runie najliczniej występuje niecierpek pospolity, jeżyna gruczołowata, 
zawilec gajowy i gajowiec żółty. Występują tutaj także rośliny objęte ochroną gatun- 
kową, np. kopytnik pospolity, kruszyna pospolita, marzanka wonna, pierwiosnek 
wyniosły i lekarski [1, 12]. 

Na terenie kompleksu leśnego, w którym znajduje się rezerwat licznie reprezen-
towana jest fauna. Spotykane są jelenie, sarny, dziki i lisy. Do liczniejszych ssaków 
zaliczyć można: kunę leśną, tchórza, zająca, jeża, kreta i nietoperze. Z ptaków zaob-
serwowano m.in. jastrzębia, krogulca, pustułkę, dzięcioła zielonego, zaganiacza, ziębę, 
wilgę, kruka, drozda obrożnego i orzechówkę. Gady reprezentuje żmija zygzakowata, 
padalec, jaszczurka zwinka i żyworodna, płazy zaś: ropucha pospolita, żaba trawna  
i salamandra plamista [12]. 

2.2.6. Rezerwat „Brzoza Czarna w Reczpolu” 

Rezerwat został utworzony 1970 r. i obejmuje powierzchnię 2,66 ha na terenie  
wsi Reczpol w gminie Krzywcza, w powiecie przemyskim, dla ochrony rzadko rosnącej  
w Polsce brzozy czarnej (Betula obscura KOTULA). Drzewo to może osiągnąć wyso- 
kość do 25 m, ma spękaną korę w dolnej części pnia, w górnej zaś gładką, lśniącą.  
W rezerwacie „Brzoza Czarna w Reczpolu” rosną brzozy czarne o pierśnicach 9–39 cm  
i wysokości 10–16 m. Jednak dominującym gatunkiem jest tutaj pospolita brzoza 
brodawkowata, z domieszką grabu, jesionu, dębu, jaworu, olszy szarej i czarnej oraz  
topoli osiki. Warstwa krzewów złożona jest z derenia świdwy, jarzębu pospolitego, 
wierzby uszatej, w runie na wiosnę kwitnie zawilec gajowy i miodunka ćma [12]. 

Faunę reprezentują przedstawiciele gromady ssaków: wilk, lis, tchórz, kuna leśna, 
zając szarak, sarna, dzik, wiewiórka, nietoperz, mysz leśna i nornica pospolita. Z ptaków 
dostrzec można: jastrzębia gołębiarza, jastrzębia krogulca, myszołowa zwyczajnego,  
sowę pójdźkę, kukułkę pospolitą, dzięcioły, wronę siwą, gawrona pospolitego, szpa- 
ka, wilgę pospolitą, dzwońca, szczygła, ziębę, wróbla mazurka, mysikrólika, sikorkę 
bogatkę, drozda, kosa, gołębia (grzywacza, siniaka, turkawkę), kuropatwę. Gady,  
płazy i mięczaki reprezentują m.in.: jaszczurka (zielona, żyworodna), padalec, żmija 
zygzakowata, żaba (płowa, rzekotka), ropucha pospolita oraz ślimak winniczek [12]. 

2.2.7. Rezerwat „Kretówki” 

Rezerwat został utworzony w 1959 r. i pierwotnie zajmował powierzchnię  
40,54 ha. Obecnie jego powierzchnia wynosi 95,79 ha [2]. Rezerwat obejmuje część  
lasów w paśmie Pogórza, położony jest na terenie gmin: Jasienica Rosielna i Haczów. 
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego 
stanowiska cisa pospolitego w wielogatunkowym lesie mieszanym [15]. 

W rezerwacie naliczono ponad 460 okazów cisa. Wiele z nich to egzemplarze bardzo 
okazałe i wiekowe – mające niekiedy 250 lat. Osiągają wysokość nawet 15 metrów,  
a najgrubszy ma 48 cm obwodu. Cisy rosną w małych grupach lub pojedynczo, w lesie 
bukowo-jodłowym, najliczniej występują na stokach zachodnich i północnych [12]. 
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Panujący na tym obszarze typ siedliskowy lasu stwarza dogodne warunki dla buka  
i jodły, jako domieszka występują: dąb szypułkowy, klon jawor, lipa drobnolistna,  
grab zwyczajny i czereśnia ptasia. Na obszarze rezerwatu stwierdzono występowanie 
około 170 gatunków roślin naczyniowych, z czego 15 to gatunki górskie (z gatunków 
reglowych m.in. tojeść gajowa i przetacznik górski) [2]. Warstwa runa jest dość uboga:  
i tworzą ją takie gatunki, jak: nerecznica samcza, zawilec gajowy, jeżyna gruczołowata  
wiechlina gajowa i konwalijka dwulistna. Z chronionych gatunków roślin rosną tu  
m.in.: skrzyp olbrzymi, widłak jałowcowaty i widłak wroniec, kruszczyk siny, waw-
rzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, podrzeń żebrowiec, a także sałatnica leśna [1]. 

Spośród dużych ssaków występują tu jeleń europejski i sarny, a także liczne gry- 
zonie: myszy, wiewiórki, nornice i popielicowate, oraz zajęczaki i łasicowate. Bogata  
jest awifauna tego terenu, najliczniejsze są drobne ptaki śpiewające: m.in. zięba,  
strzyżyk, świstunka leśna, rudzik czy piecuszek. Lasy zamieszkują także duże ptaki 
drapieżne, np. jastrząb, krogulec i myszołów. 

Górskim elementem fauny jest tutaj salamandra plamista, pospolicie występują 
również żaby, ropuchy, traszki, jaszczurki oraz zaskrońce [12]. 

2.2.8. Rezerwat „Herby” 

Rezerwat utworzony został w roku 1999 na obszarze 145,85 ha. Rezerwat składa  
się z dwóch niezależnych części, położonych na terenie gmin: Wiśniowa i Frysztak,  
w powiecie strzyżowskim. Całość znajduje się na terenie Czarnorzecko- Strzyżowskie- 
go Parku Krajobrazowego. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, 
dydaktycznych i krajobrazowych oryginalnych wychodni skalnych zlokalizowanych  
na grzbiecie pasma Herbów, porośniętego lasami grądowymi i buczyną, odsłoniętych 
utworów skalnych oraz malowniczego przełomu Wisłoka – „Bramy Frysztackiej” [15]. 

Elementy rezerwatu oddziela od siebie wylesiona dolina rzeki, którą przebie- 
ga szlak komunikacyjny. Wschodnia część tego obszaru położona jest na Pogórzu 
Dynowskim, a zachodnia na Pogórzu Strzyżowskim. Między nimi przepływa rzeka 
Wisłok, tworząc przełom zwany „Bramą Frysztacką”. W lasach na grzbiecie Herby  
ukryte są liczne wychodnie skalne, a na grzbiecie Kopaliny znajdują się stare, nie- 
czynne kamieniołomy [12]. 

Dominującym zespołem roślinnym jest grąd z bukiem, któremu towarzyszy grab,  
klon i lipa, oraz jodła i brzoza. Spośród 160 stwierdzonych na tym terenie gatunków  
roślin 12 podlega ochronie gatunkowej: buławnik mieczolistny, skrzyp olbrzymi, widłak 
wroniec, widłak jałowcowaty, paprotka zwyczajna, wawrzynek wilczełyko, kruszczyk 
szerokolistny, bluszcz pospolity, pierwiosnka wyniosła, kopytnik pospolity, marzanka 
wonna i kalina koralowa. Do roślin górskich należą występujące tu: jodła, klon jawor, 
olsza szara, żywiec gruczołowaty, parzydło leśne, szałwia lepka i paprotniki. Do roślin 
podgórskich – skrzyp olbrzymi i cebulica dwulistna [1]. 

Spośród dużych ssaków liczne są sarny, rzadsze dziki i jelenie. Mniejsze repre-
zentowane są przez: kunę leśną, łasicę, kreta i wiewiórkę pospolitą. Spotkać można  
również zająca szaraka, mysz leśną i polną oraz nornicę rudą. W rezerwacie i na jego 
obrzeżach często możemy zaobserwować ptaki drapieżne – jastrzębie, myszołowy  
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i puchacze. Spośród innych reprezentantów awifauny zidentyfikowano dzięcioła,  
sójkę, kowalika, kosa, ziębę, pliszkę żółtą i drozda. Gady żyjące na tym terenie to: 
jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec zwyczajny, zaskroniec zwyczajny i żmija 
zygzakowata. Płazy reprezentuje kumak górski, ropucha szara, rzekotka drzewna  
oraz żaba trawna [12]. 

2.2.9. Rezerwat „Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego” 

Rezerwat przyrody nieożywionej, rezerwat geologiczny, podtyp: rezerwat form 
tektonicznych i erozyjnych. Utworzony został w roku 1957, na powierzchni 13,62 ha,  
na pograniczu wsi Czarnorzeki i Korczyna, w gminie Korczyna, w powiecie krośnień-
skim. Ochroną objęto tu ostańce piaskowca ciężkowickiego wznoszące się do 25 m  
nad ziemią, zajmujące powierzchnię 13,63 ha. Wychodnie skalne występujące na  
szczytach wzniesień Pogórza Dynowskiego powstały 55–35 mln lat temu. Najwyżej  
położony punkt rezerwatu znajduje się na wysokości 520 m n.p.m. Na przestrzeni  
kilku kilometrów (między Korczyną a Węglówką) występują aż 23 warstwy nasuniętych 
na siebie, różnorodnych tworów geologicznych. „Prządki” zbudowane są z piaskow- 
ców ciężkowickich, które powstały w okresie eocenu. Ten rodzaj piaskowca okazał  
się odporniejszy na erozję od sąsiadujących warstw (fot. 7). Upływ czasu i warunki 
atmosferyczne powodowały wietrzenie piaskowca w taki sposób, że przybrały one 
kształty maczug albo grzybów skalnych [2]. Skały noszą nazwy: Prządka Matka,  
Prządka Baba i inne. Według najbardziej popularnej legendy te skałki to matka i córki 
zamienione w kamień za to, że przędły len w święto. Jeszcze jedna legenda – o pannach  
z odrzykońskiego zamku – opowiada, jak zostały napadnięte przez zbójów. Stąd też  
m.in. nazwy skał: Zbój Madej czy Herszt [12]. 
 

 
Fot. 7. Skały w rezerwacie „Prządki” 

Źródło: fot. B. Gutkowska 
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2.3. Obszary chronionego krajobrazu 

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wy-
różniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu  
na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub  
pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych [7]. 

2.3.1. Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu 

Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu został utworzony 1 stycz- 
nia 1987 r. Obejmuje środkowo-zachodnią część województwa podkarpackiego  
o łącznej powierzchni 47 346 ha. Położony jest na obszarze gmin: Bircza, Dubiecko,  
Dynów (gmina miejska), Dynów (gmina wiejska), Fredropol, Hyżne, Jawornik Polski, 
Krasiczyn, Krzywcza, Nozdrzec, Pruchnik, Przemyśl, Rokietnica, Roźwienica, Żura- 
wica. Obszar ten ma charakter podgórski z licznymi, niezbyt wysokimi wzgórzami, 
poprzecinanymi potokami. Najwyższe wzniesienia dochodzą do 430 m n.p.m. Na  
piękno krajobrazu tego obszaru składa się mozaikowość pól uprawnych z komplek- 
sami lasów, wiele pomników przyrody, doliny meandrujących rzek oraz pamiątki 
historyczne i walory kulturowe. Występują tutaj również rzadkie gatunki zwierząt: 
gronostaj, dzik, kuna leśna, jastrząb, myszołów, trzmielojad i bocian czarny, a z gadów 
żmija zygzakowata [10]. 

2.3.2. Hyżnieńsko-Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu 

Hyżnieńsko-Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje południowo- 
-zachodnią część Pogórza Dynowskiego. Zlokalizowany jest na terenie gmin: Błażowa, 
Chmielnik, Domaradz, Jawornik Polski, Hyżne, Lubenia, Niebylec i Tyczyn, a także  
w gminach: Łańcut i Markowa leżących poza granicami Pogórza Dynowskiego. Obej- 
muje obszar o powierzchni 24 449 ha. Rosną tu grądy, buczyna karpacka oraz łęgi  
w dolinach rzecznych. Z roślin chronionych występują: bluszcz pospolity, podkolan  
biały (fot. 8), lilia złotogłów, barwinek pospolity, skrzyp olbrzymi. Z bardziej interesu-
jących przedstawicieli fauny można wymienić: puchacza, zimorodka, bociana czarnego, 
remiza, krogulca, borsuka, gronostaja, łasicę, a także salamandrę plamistą [1, 10]. 
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Fot. 8. Platanthera bifolia (L.) RICH. – Podkolan biały 

Źródło: fot. B. Gutkowska 

2.4. Pomniki przyrody 

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich 
skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej  
lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je 
wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub 
obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie  
[5]. Znajdziemy je zarówno na terenach chronionych, jak i poza nimi, w lasach i na 
terenach otwartych, w zupełnej głuszy, a także w miastach. Lista pomników przy- 
rody zarejestrowanych w województwie podkarpackim liczy około 1319 obiektów.  
W większości są to pojedyncze drzewa, aleje i grupy drzew [11]. 

2.4.1. Pomniki przyrody ożywionej 

Wśród drzew pomnikowych szczególnie wyróżniają się dęby. W województwie 
podkarpackim rośnie wiele takich monumentalnych drzew. Niektóre z nich uznawane  
są za jedne z najstarszych i największych w Polsce. 

Najgrubszym drzewem w województwie podkarpackim jest dąb szypułkowy 
„Chrześcijanin” rosnący w Januszkowicach w gminie Brzostek. Ma aż 1050 cm ob- 
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wodu. Niestety, jest już w bardzo złym stanie. Najwcześniej, bo 1953 r. uznanym 
pomnikiem został dąb szypułkowy „Poganin” w Węglówce tuż przy kościele, nad 
brzegiem Czarnego Potoku [11]. Ten liczący 891 cm obwodu okaz jest w znakomitej 
kondycji. Ma mniejszy obwód niż „Chrześcijanin”, ale za to jest okazem zdrowia.  
W niedalekim Rzepniku można zobaczyć wiekowy okaz dębu o imieniu „Jagiellon”  
(fot. 9). Kolejne pomnikowe drzewo to dąb szypułkowy rosnący również w Węglówce  
na prywatnej posesji, chroniony od 1992 r. Drzewo liczy ok. 200 lat, o wys. 15 m  
i obwodzie 440 cm. W Żyznowie rośnie jeden z najwyższych dębów w Polsce mający  
32 m wysokości. W Dynowie: 400-letnia lipa i 200-letni dąb, w parku w Bachórzu  
rośnie kilkadziesiąt dębów szypułkowych, w Pruchniku 200- i 300-letnie lipy, a także  
400-letni dąb szypułkowy w Babicach oraz 2 dęby szypułkowe w wieku 400 i 450 lat  
w Wapowcach. W Dubiecku, przed pałacem Krasickich, rosną uznane za pomniki 
przyrody: dąb szypułkowy o obwodzie 567 cm oraz dwa miłorzęby dwuklapowe  
o obwodach 278 oraz 155 cm [5, 11]. 
 

 
Fot. 9. Dąb „Jagiellon” w Rzepniku 

Źródło: fot. B. Gutkowska 

2.4.2. Pomniki przyrody nieożywionej 

W województwie podkarpackim znajdują się także pomniki przyrody nieożywio- 
nej. Są to wychodnie, głazy narzutowe, ściany skalne, wodospady, źródła, przełomy  
i progi rzeczne oraz inne interesujące formy geologiczne [13]. Na uwagę zasługują  
grupy skał w Komborni i Woli Komborskiej. Zlokalizowane są w lesie na terenie Woli 
Komborskiej. Chronione od 1963 r. są: 
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♦ 3 skałki na „Łupanej Górze”, 
♦ grupa 6 skałek na wzgórzu „Trzeci Dział”, 

♦ grupa 15 skałek w południowej części tzw. „Lasu Pałki”. Wyjątkowo oryginalną  
formą jest tu skałka, która ze względu na swój kształt (przypomina dawną woj- 
skową czapkę) zwana jest „Konfederatką” [2] (fot. 10). 

 

 
Fot. 10. „Konfederatka” 

Źródło: fot. H. i R. Reszelowie 

 
♦ skałka na „Piaskowej Górze” zwana „Maczugą” o charakterystycznym kształcie  

i bogatym urzeźbieniu powstałym w wyniku erozji. Kształt i rzeźba oraz rozmiary 
skał były wystarczającym argumentem do uznania ich za zabytek skalny – za po- 
mnik przyrody. Są one obok Prządek charakterystycznym elementem krajobrazu 
Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego [11]. 
Osobliwością geologiczną są formacje solonośne w Dubiecku. 
Atrakcją turystyczną na Pogórzu Dynowskim jest również tężnia solankowa  

w Sołonce. 
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Na skraju rezerwatu „Mójka”, tuż przy ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej „Szlakiem 
jelenia”, znajduje się „Błędny Kamień” [6]. 

Na terenie Pogórza Dynowskiego istnieją także inne formy ochrony, takie jak: 
stanowiska dokumentacyjne oraz obszary Natura 2000. 

Do stanowisk dokumentacyjnych należą najmniej znane i niedoceniane podziem- 
ne obiekty – jaskinie i sztolnie [4]. Jaskinie powstały w wyniku powierzchniowych  
ruchów mas skalnych lub procesów erozyjno-wietrzeniowych. Wśród obiektów 
jaskiniowych przeważają na terenie parku jaskinie erozyjno-wietrzeniowe w formie 
wysokich i wąskich korytarzy. Najciekawszymi i największymi obiektami są tzw. 
„Mohutna Szczelina” o długości 21 m oraz „Jaskinia Garaż” mająca 14 m długości,  
obie zlokalizowane w Czarnorzekach. 

Sztolnie to podziemne wyrobiska powstałe w wyniku eksploatacji płytko wystę-
pujących surowców np. kamienia w wyniku wydobywania gruboziarnistego piaskowca 
ciężkowickiego przez mieszkańców Węglówki i Czarnorzek [6]. 

Na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, zajmującego 
centralną część Pogórza, zinwentaryzowano 13 sztolni. Większość z nich – bo aż  
11 – zlokalizowana jest w masywie Królewskiej Góry od strony Węglówki, natomiast  
2 na zboczach Suchej Góry nad Czarnorzekami. Właśnie te sztolnie istniejące na zbo- 
czach Suchej Góry są doskonałym miejscem hibernacji dla kilku gatunków nietoperzy. 
Spotyka się tu nocka rudego, nocka dużego, mopka, rzadziej zaś nocka wąsatka,  
nocka Natterera czy nocka Brandta. Wejścia do sztolni (fot. 11), w których zimują  
nietoperze, na okres zimowy są zabezpieczane kratami, co zapobiega przerywaniu  
hibernacji tych zwierząt przez zwiedzających [9]. 
 

 
Fot. 11. Wejście do sztolni 

Źródło: http://www.ssb.strefa.pl/nietoperzy.htm (dostęp: 24.09.2017) 

 
Wśród obszarów Natura 2000 można wymienić: obszary specjalnej ochrony pta- 

ków, specjalne obszary ochrony siedlisk oraz obszary mające znaczenie dla Wspólnoty,  
np. Łąki nad Wojkówką, Kościół w Dydni, Ostoja Czarnorzecka, Łąki w Komborni  
oraz Rzeka San [4]. 
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3. Podsumowanie 

Obszar Pogórza Dynowskiego jest zróżnicowany pod względem występowania 
różnych form ochrony przyrody. Jest również terenem w niewielkim stopniu prze-
kształconym przez człowieka. Te dwie cechy wpływają znacząco na zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej Pogórza Dynowskiego. Nie ma na tym obszarze większych 
miast, fabryk czy gospodarstw wielkopowierzchniowych, co korzystnie wpływa na  
stan środowiska przyrodniczego. Obszar Pogórza Dynowskiego charakteryzuje się 
znacznymi walorami przyrodniczymi, które z roku na rok przyciągają coraz większą 
liczbę osób pragnących aktywnie spędzić czas w otoczeniu pięknej przyrody. Coraz  
lepiej jest również rozwinięta infrastruktura turystyczna i komunikacyjna tego  
mezoregionu, dzięki czemu zwiększa się dostępność do najpiękniejszych zakątków 
Pogórza. Przez obszar Pogórza Dynowskiego przebiega również Wschodni Szlak 
Rowerowy „Green Velo”, który jest głównym szlakiem rowerowym na tym terenie. 
Pogórze poprzecinane jest również pieszymi szlakami turystycznymi (żółty, zielony, 
niebieski, czarny). 
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