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1. Zakres opracowania
Opracowaniem objęto obszar planowanego utworzenia, w obrębie planowanej inwestycji,
wraz z bezpośrednim otoczeniem, w granicach przedstawionych w części graficznej.
Analizie poddano wpływ przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze w tym na
występowanie elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody, w tym gatunki roślin chronionych na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska
z 9 października 2014 w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną, grzybów i
porostów chronionych na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w

sprawie gatunków dziko występujących grzybów, zwierząt chronionych na mocy rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt oraz
siedlisk podlegających ochronie w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001

r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie.
W oparciu o badania terenowe wykonano zgeneralizowaną mapę roślinności rzeczywistej, w
której przedstawiano określone kompleksy typów roślinności w powiązaniu ze sposobami obecnego
zagospodarowania terenu.

2. Charakterystyka terenu badań
Gmina Wiśniowa administracyjnie należy do powiatu strzyżowskiego położonego w
środkowo-wschodniej części województwa podkarpackiego. Pod względem fizycznogeograficznym
teren północnej części gminy aż po dolinę Wisłoka włącznie znajduje się na Pogórzu Strzyżowskim,
natomiast południowa część na Pogórzu Dynowskim (Kondracki 1998). Zgodnie z podziałem
geobotanicznym teren gminy przynależy do działu Karpat Zachodnich, okręgu Beskidy i podokręgu
Pogórze Fliszowe (Pawłowski 1972).
Zróżnicowanie topograficzne terenu jest dość znaczne. Płaska dolina Wisłoka znajduje się na
wysokości około 220-250 m npm, a najwyższe wzniesienia osiągają około 500m. Zbocza wzniesień
posiadają przeważnie dość łagodne nachylenia, są jednak pocięte licznymi parowami, prowadzącymi
stałe i okresowe cieki. Gminę pokrywają go liczne płaty leśne, z których największe, na gruntach LP,
znajdują się w zachodniej i południowej części, w mniejszym stopniu w części północnej. Najbardziej
niedostępne miejsca, o dużych nachyleniach i wzdłuż parowów porastają niewielkie płaty leśne o
różnej wielkości i składzie gatunkowym. Najwartościowsze kompleksy tworzone są głównie przez
lasy jodłowe, bukowe i jodłowo-bukowe z domieszką dębu, grabu, sosny, jawora, jesiona, brzozy i
modrzewia. Tutejsze drzewostany wskazują cechy typowe dla całego Pasa Pogórzy Karpackich.
Przeważają gleby płowe, reszta to gleby brunatne, brunatne kwaśne , brunatne wyługowane, mady
brunatne, mułowe glejowe, mułowe właściwe i rankery.
Niezwykle istotną rolę odgrywa dolina Wisłoka. Jakkolwiek poziom jej zagospodarowania jest
wysoki, to jednak wzdłuż koryta rzecznego wciąż zachowany jest złożony układ siedlisk
nadrzecznych. Zachowanie tego typu roślinności ma znaczenie z punktu widzenia zachowanie
ekologicznej ciągłości doliny. Jednocześnie siedliska łęgowe są obok zwartych drzewostanów
bukowych i bukowo-jodłowych najwartościowszymi gatunkowo ekosystemami gminy
Najważniejszym elementem sieci komunikacyjnej jest droga krajowa nr 998 w przebiegu
Rzeszów – Jasło oraz sieć dróg powiatowych oraz gminnych. Wzdłuż Wisłoka biegnie również
odcinek linii kolejowej z Jasła do Rzeszowa.
Badaniami objęto fragment terasy Wisłoka na lewym brzegu rzeki, na południowy-zachód od
miejscowości Wiśniowa, poniżej ujścia potoku Szufnarówka, głównie w obrębie działek
ewidencyjnych 1293/2, 1294 oraz częściowo w ich przyległym otoczeniu. Przedmiotowy wycinek
terenu obejmuje tereny rolnicze z niewielkim udziałem zabudowy oraz infrastruktury drogowej i
kolejowej oraz zaroślami regeneracyjnymi, nasadzeniami oraz towarzyszącymi im ziołoroślami.
Badaniami objęto również skarpę brzegową Wisłoka wraz z terasą wiklinową i korytem.

3. Metodyka
Badania florystyczne i fitosocjologiczne prowadzono od kwietnia do września 2016 roku,
wykorzystano także porównawczo wcześniejsze obserwacje z 2011 roku, wykonywane na potrzeby
poszerzenia dotychczasowego wyrobiska.

Analiza fitosocjologiczna została przeprowadzona w oparciu o klasyczną metodę
Braun-Blanqueta (Dzwonko 2007). Czas prowadzenia obserwacji uwzględniał sezonowy
rozwój roślinności, zgodnie z przyjętymi standardami badawczymi dla poszczególnych
jednostek fitosocjologicznych (Dzwonko 2007).
Identyfikacja jednostek fitosocjologicznych oraz ich układ został dokonany zgodnie z
opracowaniem Matuszkiewicza (2007). Nazewnictwo gatunków roślin naczyniowych podano według
Mirka i innych (2002).
W analizie występowania i zagrożeń wykorzystano dostępne atlasy florystyczne (m.in. Zając,
Zając 2001) i faunistyczne (Głowaciński, Rafiński 2003). Nazwy gatunków zwierząt podano według
Razowskiego i innych (1990, 1991a, 1991b, 1997a, 1997b).
Uwzględniano także znalezione padłe bądź zabite, np. przez przejeżdżające pojazdy,
zwierzęta.

Inwentaryzacji ornitologicznej został poddany teren będący przedmiotem tego
opracowania wraz z co najmniej 100 m pasem przylegającym do granic planowanego
przedsięwzięcia.
Przy inwentaryzacji ornitofauny wykorzystano metodę ilościową oraz jakościową.
Badania polegały na określeniu składu gatunkowego oraz statusu lęgowego zespołu ptaków
występujących na badanym terenie, na podstawie obserwacji bezpośrednich ptaków (przy
pomocy lornetki o parametrach 10x42) oraz identyfikacji głosowej (głosy godowe i inne).
Inwentaryzacja terenu polegała na dokładnej pieszej penetracji obszaru planowanej inwestycji
celem określenia występowania lub gniazdowania konkretnych gatunków ptaków. Podczas
kontroli poruszano się wyznaczoną trasą i namierzano osobniki z obu stron obserwatora.
Wszystkie miejsca stwierdzeń gatunków ptaków były nanoszone na mapę. W obrębie
planowanej inwestycji wyznaczono trzy punkty obserwacyjne, mające na celu wykrycie
kluczowych gatunków ptaków oraz stad i ich koncentracji (noclegowiska, żerowiska itp.). Z
punktów prowadzono również nocne nasłuchy w celu wykrycia sów oraz chruścieli. Przebieg
transektu i zasięg penetrowanego terenu przedstawiono na mapie (Rys.1.). Przyjęty przebieg

transektów i punktów obserwacyjnych, jest także reprezentatywny dla terenów przyległych i
pozwala na aproksymację uzyskanych wyników na najbliższe otoczenie terenu opracowania.
Zachowanie stwierdzonych ptaków pozwalało na określenie kategorii i kryteria lęgowości
ptaków, które zostały przyjęte w badaniach nad Polskim Atlasem Ornitologicznym (Sikora i
in. 2007, Wilk 2016). Stosowano metodykę przedstawioną w opracowaniu Monitoring
ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią
(Chylarecki, Sikora, Cenian red. 2009).
Kontrole prowadzono w dobrych warunkach atmosferycznych nieograniczających
wykrycie ptaków (brak opadów i silnego wiatru). Badania wykonano podczas siedmiu
kontroli 02.05. (zachmurzenie małe, brak opadów, godz. 04.40-07.30), 13.05. (zachmurzenie
średnie, brak opadów, godz. 06.00-09.30, 20.15-22.00), 29.05. (zachmurzenie średnie, brak
opadów, godz. 05.20-08.00), 05.06. (zachmurzenie duże, przelotne opady, godz. 05:0007:30), 24.06 (zachmurzenie małe, brak opadów, godz. 15:20-17:00), 20.07 (zachmurzenie
małe, brak opadów, godz. 5:30-7:40), 04.08 (bezchmurnie, brak opadów, godz. 14:00 15:00).

Ryc. 1. Przebieg transektów, usytuowanie punktów obserwacyjnych i zasięg
penetrowanego terenu.

Inwentaryzację gatunków fauny naziemnej przeprowadzono podczas czternastu
kontroli terenowych 04.03. (bezchmurnie, silny wiatr, 6 st. C, godz. 6.00-9.00), 11.03.
(pochmurno, 5 st. C, godz. 11.00-12.30), 18.03. (pochmurno, deszcz, 9 st. C, godz. 17.3018.30), 25.03. (pochmurno, 7 st. C, godz. 17.00-18.30), 26.03. (bezchmurnie, 5 st. C, godz.
05.00-06.30), 02.04. (pochmurno, przelotny deszcz, 15 st. C, godz. 11.00-12.30), 15.04.
(deszczowo, 13 st. C, godz. 11.00-12.30), 02.05. (zachmurzenie małe, brak opadów, godz.
04.40-07.30), 13.05. (zachmurzenie średnie, brak opadów, godz. 06.00-09.30, 20.15-22.00),
29.05. (zachmurzenie średnie, brak opadów, godz. 05.20-08.00), 05.06. (zachmurzenie duże,
przelotne opady, godz. 05:00-07:30), 24.06 (zachmurzenie małe, brak opadów, godz. 15:2017:00), 20.07 (zachmurzenie małe, brak opadów, godz. 5:30-7:40), 04.08 (bezchmurnie, brak
opadów, godz. 14:00 - 15:00). Występowanie gatunków zwierząt określano drogą
bezpośrednich obserwacji w terenie opracowania. Prowadzono kontrolę dzienną oraz
wieczorną, celem wykrycia poszczególnych gatunków płazów i gadów. W godzinach
wieczorno-nocnych i porannych płazów wyszukiwano także w świetle reflektorów. W dzień
poszukiwano w ciekach wodnych i w rzece Wisłok kijanek, skrzeku i dorosłych postaci
płazów. Natomiast gadów poszukiwano szczególnie w miejscach silnie nasłonecznionych i
suchych, a także w wodach płynących. Wieczorem przeprowadzono również nasłuch w celu
ustalenia gatunków i liczebności odzywających się płazów. W obrębie terenów rolnych
poszukiwano również gatunków z grupy Micromammalia oraz bezkręgowców, w tym z
rodziny biegaczowatych. Uzupełniające obserwacje faunistyczne prowadzono także przy
okazji innych prac. Dla ograniczenia ingerencji w populacje poszukiwanych gatunków nie
stosowano metod pułapkowych, a jako substytut pułapek wykorzystywano naturalne
zagłębienia terenowe na transektach w całym obszarze badań. Notowano również gatunki
owadów latających, w tym pszczołowate (trzmiele), ważki i motyle. Penetrację terenu
prowadzono metodą transektową. Podczas których zebrano wszystkie informacje o tropach,
śladach i zwierzętach zaobserwowanych na terenie planowej inwestycji oraz w jej
sąsiedztwie. Rozmieszczenie gatunków chronionych przedstawia Rys 5.
Granice opracowania
Zasięg opracowania został zaprojektowany w sposób pozwalający w jego obrębie
zamknąć oddziaływania różnego typu na składniki środowiska przyrodniczego jak penetracja
terenu,

przekształcenie

podłoża

itp.

(Rys.1.).

Wyznaczając

zakres

oddziaływania

uwzględniono lokalne uwarunkowania topograficzne i gospodarcze. Północna granica
inwentaryzacji została wyznaczona wzdłuż torów kolejowych oraz drogi krajowej nr 988,
natomiast południowa wzdłuż rzeki Wisłok. Wschodnia i zachodnią granica biegnie łatwymi

do wskazania w terenie naturalnymi i sztucznymi ciekami wodnymi. Uwzględniając liczne
obserwacje z podobnego typu przedsięwzięć, w tym zbiorników przeciwpowodziowych tej
wielkości oraz odkrywkowych wyrobisk górniczych, przyjęto indukcyjnie założenie, że
oddziaływania zamkną się w odległości do 150 m od granic planowanego zbiornika w
otwartym terenie oraz do 100 m przy przebiegu granicy opartej o naturalne i antropogeniczne
formy terenowe, takie jak skarpy brzegowe Wisłoka, brzegi cieków, drogi, linia kolejowa. W
opracowaniu wzięto także pod uwagę infrastrukturę towarzyszącą zbiornikowi, w tym drogi
dojazdowe, dlatego całościowy zakres opracowania jest szerszy. Granice całościowego
opracowania rozszerzono tak aby uwzględniało on również inny charakter oddziaływań, jaki
będzie wynikał z inwestycji towarzyszących budowie zbiornika.
Tak przyjęte granice opracowania pozostawiają od strony wschodniej i zachodniej
otwarty teren o jednolitym użytkowaniu w odległości nie mniejszej niż 500 m. Powierzchnia
ta nie została uwzględniona w załączniku graficznym, jednak zamieszczono jej
charakterystykę tekstową.

4. Szata roślinna
4.1. Ogólna charakterystyka szaty roślinnej
Ogólny obraz roślinności rzeczywistej terenu opracowania kształtują trzy typy kompleksów
siedliskowych: polny, zaroślowo-ziołoroślowy, infrastrukturalno-budowlany.
Roślinność kompleksu polnego tworzona jest przez mozaikę powierzchni upraw, ze zbiorowiskami
segetalnymi z klasy Stellarietea mediae, a także okrajków nitrofilnych z klasy Artemisietea vulgaris i
niewielkich powierzchni zbiorowisk zaroślowych z klasy Epilobietea angustifolii o charakterze poręb.

Fot. 1. Miejsce planowanej lokalizacji zbiornika z uprawami zbożowymi (po prawej stronie budynki
oczyszczalni ścieków).
Kompleks roślinności zaroślowo-ziołoroślowej obejmuje płaty zarośli i ziołorośli wzdłuż
obecnego koryta Szufnarówki w części zachodniej, na krawędzi skarpy brzegowej Wisłoka (Fot. 2.)
oraz nasadzenia topoli czarnej wzdłuż rowu melioracyjnego w środkowej części terenu. Brzegi
Szufnarówki i Wisłoka są porośnięte regeneracyjnymi zaroślami porębowymi z udziałem dzikiego bzu
czarnego Sambucus nigra oraz wierzb wąskolistnych, w tym trójpręcikowej Salix triandra, a także
wierzby iwy Salix caprea. Towarzyszą im zbiorowiska okrajków nitrofilnych z rzędu Convolvuletalia

sepium i Aegopodion podargrariae. Towarzyszą im gatunki łąk wilgotnych, między innymi knieć
błotna Caltha palustris, krwawnica pospolita Lythrum salicaria, niezapominajka błotna Myosotis
palustris, mięta długolistna Mentha longifolia i inne.

Fot. 2. Zarośla i nitrofilne okrajki na skarpie brzegowej Wisłoka.
Kompleks roślinności doliny Wisłoka związany jest z siedliskami łęgowymi i ograniczony
został dotychczasowymi sposobami zagospodarowania terenu do wąskiego pasa roślinności wzdłuż
koryta rzeki, jednak zaledwie o charakterze zbiorowisk kadłubowych łęgów. Wcześniej występujące
tam łęgi wierzbowe zostały usunięte wskutek prac utrzymaniowych po 2010 roku (częściowo
wcześniej), a także w efekcie nielegalnego wyrębu. Miejscowo zachowane płaty, należące do klasy
Salicetea purpureae i związku Salicion albae charakteryzuja się dominacją wierzby białej Salix alba i
wierzby kruchej Salix fragilis oraz miejscowo wierzby trójpręcikowej Salix triandra. Szersze
odtwarzanie się zbiorowisk łęgowych jest praktycznie niemożliwe, a co najmniej dalece utrudnione, w
związku z głębokim, antropogenicznym wcięciem koryta Wisłoka, osiągającym ponad 3,5m.
Charakter roślinności regeneracyjnej jest więc zdeterminowany przez warunki wilgotnościowe i brak
zalewów. Także roślinność ziołoroślowa nie ma tu charakteru naturalnego, poza najniżej położonymi
płatami, w obrębie bardzo wąskiej terasy wiklinowej. Położonym na skarpie regeneracjom
wierzbowym towarzyszą zarośla i zapusty, w postaci czyżni z klasy Rhamno-Prunetea. Te ostatnie

przeważnie wykształcone z udziałem jeżyn Rubus sp. i śliwy tarniny Prunus spinosa, a także głogów
Crataegus sp. i róży dzikiej Rosa canina, stanowią zbiorowisko zastępcze grądów, jednak
wykształcają się również w strefie grądowienia łęgów, jak w tym przypadku. W kompleksie siedlisk
zaroślowych występują zbiorowiska ziołorośli okrajkowych ze związku Aegopodion podargrariae w
tym łopuszyny nadrzeczne. Niewielkie powierzchnie zajmują tu płaty różnorodnych szuwarów
zarówno ze związku Phragmition i Magnocaricion. Największą powierzchnię zajmuje szuwar mozgi
trzcinowatej Phalaris arundinaceae, współwystępującyc z ziołoroślami i okrajkami. Na siedliskach
łęgowych rozwijają się też specyficzne typy zbiorowisk roślinnych, tworzone lub zdominowane przez
ekspansywne, zadomowione gatunki obcego pochodzenia. Do najczęściej spotykanych należy
zbiorowisko kenofitycznych nawłoci późnej Solidago serotina (Fot. 3.) i rudbekii nagiej Rudbeckia
laciniata, synuzjalne wystąpienia słonecznika bulwiastego Helianthus tuberosus, niecierpka
balsamicznego Impatiens glandulifera i inne.

Fot. 3. Ziołorośla nitrofilne z udziałem nawłoci późnej.
Odrębną kategorię siedliskowo-krajobrazową stanowi strefa infrastrukturalno-budowlana,
tworzona przez zabudowę, głównie w części północnej, poza linią kolejową oraz zachodniej
(oczyszczalnia ścieków), w której występują również niewielkie powierzchnie upraw, pastwisk,
zarośli i zadrzewień przydomowych, sadów, trawników itp., a także placów i gruzowisk (Fot. 4.).

Występują tu zróżnicowane, ale zwykle wykształcone na niewielkich powierzchniach zbiorowiska
okrajkowe, ruderalne i ziołoroślowe z klasy Artemisietea vulgaris. Podobnie na terenach kolejowych i
utwardzonych przydrożach, gdzie zdecydowanie dominują asocjacje skrajnie antropogeniczne z tej
klasy, a towarzyszą im zbiorowiska poboczy, nasypów i przydroży z klasy Agropyretea intermediorepentis oraz ciepłolubnych okrajków z klasy Trifolio-Geranietea sanguinei.

Fot. 4. Gruzowisko w pobliżu zabudowań oczyszczalni ścieków.

4.2. Zbiorowiska roślinne objęte ochroną
Roślinność nadrzecznych namulisk
Zbiorowiska nadbrzeżnych terofitów, z klasy Bidentetea tripartiti stanowią identyfikatory
fitosocjologiczne siedliska „naturowego” o kodzie 3270 - Zalewane muliste brzegi rzek (Borysiak
2004). Tworzą one małe płaty zajmujące muliste brzegi Wisłoka. Generalnie ich występowanie
związane jest z tworzeniem kompleksowych układów wśród zbiorowisk łęgowych, szuwarowych,
nitrofilnych okrajków oraz ziołorośli łęgowych i wraz z tymi zbiorowiskami są one przedstawiane na
załączniku graficznym, gdyż ze względu na przyjętą skalę wyodrębnienie składowych takiej mozaiki
było niemożliwe.
Ze względu na specyfikę występowania, zachowanie tych zbiorowisk jest uzależnione od
trwałości i dynamiki odpowiednich siedlisk brzegów cieków. Są to przede wszystkim zbiorowisko
bardzo niestabilne, często nie wykształcające się corocznie, osiągające pełnię rozwoju w drugiej
połowie sezonu.
Łączna powierzchnia siedliska, w granicach opracowania obejmuje około 5 m2.
Ziołorośla nadrzeczne
Zespoły nitrofilnych okrajków, z rzędu Convolvuletalia sepium, będące identyfikatorami
fitosocjologicznymi siedliska „naturowego” o kodzie 6430 - Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne
(Mróz 2004), stwierdzano w postaci niewielkich płatów w otoczeniu regeneracyjnych zarośli
łęgowych nad Wisłokiem, a także wśród wilgotnych zarośli w różnych częściach terenu opracowania.
Są to wartościowe asocjacje tworzące się zastępczo na siedliskach łęgów, a także w ich otoczeniu.
Stanowią często zasłonę ich skrajów jako tzw. welony, jednak rozwijają się także na innych
siedliskach spontanicznych, zwykle przynajmniej częściowo synantropijnych.
Synuzjalne asocjacje welonowe o pochodzeniu antropogenicznym, w których występują
gatunki kenofityczne , często towarzyszą zbiorowiskom łęgowym lub wykształcające się zastępczo na
ich miejscu. Z identyfikatorami fitosocjologicznymi siedliska „naturowego” o kodzie 6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne, rozwijają trudną do rozdzielenia powierzchniową mozaikę.
Czasem w ich strukturze florystycznej pojawiają się gatunki inwazyjne, takie jak słonecznik bulwiasty
Helianthus tuberosus, nawłoć późna Solidago serotina czy niecierpek balsamiczny Impatiens
glandulifera.
Łączna powierzchnia siedliska w obszarze opracowania wynosi około 1,5 ha.

Łęgi
Kadłubowe postaci łęgów wierzbowych nawiązują do zespołów Salicetum triandro-viminalis i
Salicetum albo-fragilis, będących fitosocjologicznymi identyfikatorami siedlisk „naturowych” o
kodzie 91E0 - Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Borysiak, Pawlaczyk 2004), a także
objęte są ochroną w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r.
w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie. Zachowały się
głównie na brzegach Wisłoka oraz miejscami ujściowych odcinkach niewielkich cieków.

Fot. 5. Kępy zachowanej roślinności łęgowej.
Fizjonomicznie, pozostałości łęgów ograniczone są do kęp skupionych wokół starszych,
dużych drzew (Fot. 5.). Ogólny udział, w miarę dobrze zachowanych łęgów jest na terenie
opracowania niewielki i osiąga około 0,5 ha. W przedmiotowym odcinku Wisłoka siedliska łęgowe są,
wskutek postępującego zagospodarowania teras zalewowych, spychane na wąskie pasy skarp
brzegowych, a to decyduje wysokim stopniu ich zniekształcenia. Znaczący bywa tu również udział
gatunków kenofitycznych, między innymi nawłoci późnej Solidago serotina, niecierpka
balsamicznego Impatiens glandulifera, słonecznika bulwiastego Helianthus tuberosus i innych.

Możliwość zachowania zbiorowisk łęgowych, tego typu i innych, jest uzależniona od
powstrzymania się od prac melioracyjnych na terenach zalewowych oraz od dalszej regulacji brzegów
i koryta Wisłoka oraz jego dopływów.
Ochrona tych płatów, stanowiących w krajach Unii Europejskiej siedliska priorytetowe,
wymaga utrzymania dotychczasowych warunków wodnych oraz powstrzymania się od prac
regulacyjnych brzegów cieków wodnych.
Należy przyjąć, że szeroko występujące w obszarze opracowania typowe płaty zbiorowisk
łęgowych należących do klasy Salicetea purpureae i związku Salicion albae stanowią element
roślinności potencjalnej, a więc nie występują w obecnym czasie. Mogłyby podlegać odtworzeniu, po
odpowiednio długim czasie pozostawienia bez ingerencji antropogenicznej brzegów Wisłoka.

4.3. Flora
Pierwiosnka wyniosła Primula elatior (Fot. 6.) – licznie w skupieniach na brzegach Wisłoka.
Gatunek objęty ochroną częściową. Łączna liczebność populacji wynosi do 1000 osobników.
Gatunek pospolity i niezagrożony (Zając i Zając 2001).

Fot. 6. Pierwiosnka wyniosła.
Cebulica dwulistna Scilla bifolia (Fot. 7.) – rozproszone wystąpienia w łęgach nad Wisłokiem.
Gatunek objęty ochroną ścisłą. Łączna liczebność populacji wynosi kilkaset osobników.
Gatunek dość częsty we wschodniej i środkowej części Karpat, mniej więcej do linii Wisłoki
(Zając i Zając 2001).

Fot. 7. Cebulica dwulistna.

4.4. Grzyby i porosty
Nie stwierdzono występowania grzybów wielkoowocnikowych w tym nie stwierdzono
występowania grzybów i porostów chronionych na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
9 października 2014 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów.
Zinwentaryzowano natomiast występowanie pospolitych gatunków porostów nadrzewnych,
związanych głównie ze starszymi topolami czarnymi Populus nigra rosnącymi w środkowej części
terenu. gatunki te to: pustułka pęcherzykowata Hypogymnia physodes, obrost wzniesiony Physcia
adscendens i złotorost ścienny Xanthoria parietina.

5. Fauna
5.1. Ornitofauna
Jako ptaki lęgowe traktujemy wszystkie ptaki, których zachowanie może wskazywać na
gniazdowanie w siedliskach występujących na powierzchni. Rozróżniamy trzy główne
kategorie lęgowości:
A - gniazdowanie możliwe,
B - gniazdowanie prawdopodobne,
C - gniazdowanie pewne.
Kryteria lęgowości ptaków w oparciu o obserwowane zachowanie na badanej
powierzchni zostały oparte wg Sikora i in. (2007) (Tab. 1).

Tabela 1. Kategorie i kryteria lęgowości ptaków przyjęte w badaniach nad Polskim Atlasem
Ornitologicznym (Sikora i in. 2007).
KATEGORIA
A - Gniazdowanie
możliwe

KRYTERIUM
- pojedyncze ptaki w okresie i siedlisku lęgowym
- jednorazowa obserwacja śpiewającego samca lub tokujących ptaków
- para ptaków obserwowana w okresie i siedlisku lęgowym
- zajęte terytorium lęgowe

B - Gniazdowanie
prawdopodobne

- kopulacja, toki odwiedzanie miejsca nadającego się na gniazdo
- niepokój sugerujący bliskość gniazda
- plama lęgowa (u ptaka trzymanego w ręku)
- budowa gniazda lub drążenie dziupli
- odwodzenie od gniazda lub młodych
- gniazdo nowe lub skorupy jaj z danego roku
- młode zagniazdowniki nielotne lub słabo lotne, lub podloty gniazdowników
poza gniazdem

C - Gniazdowanie pewne

- gniazdo wysiadywane
- ptaki z pokarmem dla młodych lub odchodami piskląt
- gniazdo z jajami
- gniazdo z pisklętami

z - ptaki zalatujące, nie lęgowe traktujemy wszystkie przebywające na powierzchni w
celu żerowania lub odpoczynku. Przykładowo do tej grupy zaliczamy żerujące na
powierzchni czaple, krukowate lub inne kaczkowate. Do tej kategorii zaliczamy także
aktywnie polujące nad powierzchnią myszołowy, odbywające loty żerowiskowe mewy
lub jaskółki.
Status ochronny w Polsce - na podstawie: Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6
października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1348):
OŚ – gatunek objęty ochroną ścisłą,
OŚ1 – gatunek objęty ochroną ścisłą, wymagający ochrony czynnej,
OCz – gatunek objęty ochroną częściową;
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy
gatunków zwierząt łownych (Dz. U. Nr 45, poz. 433):
Ł – gatunek łowny;
DP – gatunki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej (2009/147/WE z dnia 30
listopada 2009);
Cz – gatunki wymienione w Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce
(Głowaciński 2002).

Tabela 2. Zbiorcza lista gatunków stwierdzonych na powierzchni badawczej.

Nazwa polska
bażant
błotniak stawowy
bocian biały
bocian czarny
bogatka
brodziec piskliwy
brzegówka
brzęczka
cierniówka
czajka
czapla biała
czapla siwa
dymówka
dzięcioł duży
dziecioł zielony
dzwoniec
gajówka
gawron
gąsiorek
grubodziób
grzywacz
kapturka
kląskawka
kopciuszek
kormoran
kos
kowalik
krogulec
kruk
krwawodziób
krzyżówka
kszyk
kukułka
kulczyk
kwiczoł
łabędź niemy
łozówka
makolągwa
mazurek
mewa białogłowa
mewa siwa
modraszka
muchołówka szara
myszołów
nurogęś
oknówka
piegża
pierwiosnek
pliszka górska
pliszka siwa
pliszka żółta
potrzos
pustułka
rokitniczka

Nazwa łacińska

Phasianus colchicus
Circus aeruginosus
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Parus major
Actitis hypoleucos
Riparia Riparia
Locustella luscinioides
Sylvia communis
Vanellus vanellus
Egretta alba
Ardea cinerea
Hirundo rustica
Dendrocopos major
Picus viridis
Carduelis chloris
Sylvia borin
Corvus frugilegus
Lanius collurio
C. coccothraustes
Columba palumbus
Sylvia atricapilla
Saxicola rubicola
Phoeniicurus ochrurus
Phalacrocorax carbo
Turdus merula
Sitta europaea
Accipiter nisus
Corvus corax
Tringa totanus
Anas platyrhynchos
Gallinago gallinago
Cuculus canorus
Serinus serinus
Turdus pilaris
Cygnus olor
Acrocephalus palustris
Carduelis cannabina
Passer montanus
Larus cachinnans
Larus canus
Cyanistes caeruleus
Muscicapa striata
Buteo buteo
Mergus merganser
Delichon urbicum
Sylvia curruca
Phylloscopus collybita
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Motacilla flava
Emberiza schoeniclus
Falco tinnunculus
Acrocephalus
schoenobaenus

Kategoria

Szacunkowa

gniazd.

liczba par

C
z
z
z
B
A
z
A
C
z
z
z
A
A
z
A
A
z
A
A
C
C
C
C
z
C
A
z
z
z
A
z
A
A
C
z
C
A
B
z
z
A
B
z
z
z
A
B
z
C
A
A
z
A

2
2
1
1
4
1
1
1
2
1
1
2
4
1
1
3
1
1
1
2
3
5
2
3
1
1
3
3
2
1
1
1

Ptaki z Zał. I
Dyrektywy

Status

Ptasiej

ochronny

DP
DP
DP

DP

DP

Ł
OŚ1
OŚ1
OŚ1
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ1
OŚ
OCZ
OŚ
OŚ
OŚ1
OŚ
OŚ
OŚ*
OŚ
OŚ
Ł
OŚ
OŚ
OŚ
OCz
OŚ
OŚ
OŚ
OCz
OŚ
Ł
OŚ1
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OCz
OŚ1
OŚ
ÓŚ
OŚ
OŚ1
OŚ
OŚ
OŚ
ÓŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ1
OŚ

rudzik
rybitwa rzeczna
samotnik
sieweczka rzeczna
sikora uboga
skowronek
słonka
sójka
sroka
srokosz
szpak
śmieszka
świergotek drzewny
trzcinniczek
trznadel
uszatka
wilga
zięba
zimorodek

Erithacus rubecula
Sterna hirundo
Tringa ochropus
Charadrius dubius
Poecile palustris
Alauda arvensis
Scolopax rusticola
Garrulus glandarius
Pica pica
Lanius excubitor
Sturnus vulgaris
Chroicocephalus
Anthus trivialis
ridibundus
Acrocephalus scirpaceus
Emberiza citrinella
Asio otus
Oriolus oriolus
Fringilla coelebs
Alcedo atthis

C
z
z
A
A
C
z
A
A
z
B
z
B
B
C
z
A
B
C

3
1
1
2
1
1
3
1
1
3
1
2
1

DP

DP

OŚ
OŚ1
OŚ1
OŚ
OŚ
OŚ
OCz
OŚ
OCz
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ1

Rys. 4. Zasięg terenu objętego inwentaryzacją ornitologiczną oraz rozmieszczenie
gatunków lęgowych.

Na terenie planowanej inwestycji i w sąsiedztwie stwierdzono występowanie 73
gatunków ptaków. Wszystkie ptaki podlegają ochronie gatunkowej ścisłej (OŚ), za
wyjątkiem, sroki Pica pica, mewy białogłowej Larus cachinnans, kormorana Phalacrocorax
carbo, czapli siwej Ardea cinerea, kruk Corvus corax, które objęte są ochroną częściową
(OCz) (Dz. U. z 2014 r., poz. 1348) oraz bażantem Phasianus colchicus, krzyżówką Anas
platyrhynchos, słonka Scolopax rusticola i grzywaczem Columba palumbus, które są
gatunkami łownymi (Ł) (Dz. U. Nr 45, poz. 433). Gniazdowanie możliwe (A) stwierdzono u
23 gatunków, gniazdowanie prawdopodobne (B) u 8 gatunków. Gniazdowanie pewne (C)
stwierdzono u 14 gatunków. Gatunki zalatujące stwierdzono u 28 gatunków (Tab. 2.).
Wyniki inwentaryzacji ornitologicznej wskazują, iż na obszarze planowanej inwestycji
nie występują gatunki ptaków wpisane na listę w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.
Stwierdzono natomiast występowanie 7 gatunków ptaków wymienionych w załączniku I do
Dyrektywy (2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009) o ochronie dziko żyjących ptaków (tzw.
dyrektywy ptasiej), tj.:
o

błotniak stawowy Circus aeruginosus

o

bocian biały Ciconia ciconia

o

bocian czarny Ciconia nigra

o

czapla biała Egretta alba

o

gąsiorek Lanius collurio

o

rybitwa rzeczna Sterna hirundo

o

zimorodek Alcedo atthis
Na terenie objętym inwentaryzacją stwierdzono 12 gatunków lęgowych, w tym 6 na

terenie planowanej inwestycji. Są to cierniówka Sylvia communis, grzywacz Columba
palumbus, kapturka Sylvia atricapilla, kwiczoł Turdus pilaris, łozówka Acrocephalus
palustris, rudzik Erithacus rubecul. Pozostałe gatunki lęgowe stwierdzono poza terenem
planowanej inwestycji (Rys 4.).
Większość z wykazanych taksonów na badanym terenie to przedstawiciele gatunków
ptaków związanych z siedliskami nadrzecznymi oraz polami uprawnymi, łąkami i
zakrzaczeniami. Wykazane w niniejszym opracowaniu gatunki ptaków należą przeważnie do
pospolicie występujących, szeroko rozpowszechnionych, licznych lub średnio licznych,
nienarażonych na spadki liczebności populacji krajowych i niezagrożonych wyginięciem.
Najcenniejsze siedliska dla ptaków znajdują się wzdłuż rzeki Wisłok, którą porasta roślinność
ziołoroślowa i łęgowa. Jest to miejsce chętnie wykorzystywane przez zimorodka do
żerowanie oraz do zakładania nor na stromej skarpie. Natomiast w północnej i środkowej

części badanego terenu wzdłuż cieku wodnego rosną wysokie topole (Fot. 8.), które stanowią
liczne miejsca żerowiskowe i lęgowe dla wielu gatunków ptaków.

Fot. 8. Nasadzenie topól wzdłuż rowu melioracyjnego.
Przegląd gatunków wymienionych w I Załączniku Dyrektywy Ptasiej
Błotniak stawowy – gatunek zalatujący. Stwierdzono przelatującego pojedynczego samca.
Realizacja inwestycji nie spowoduje zagrożenia dla tego gatunku.
Status ochronny:
Gatunek objęty ochroną ścisłą (Dz. U. z 2014 r., poz. 1348)
BirdLife International: Non-SPEC
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, załącznik I
Konwencja Berneńska: załącznik II
Bocian biały – gatunek zalatujący. Stwierdzono dwa przelatujące osobniki, które żerują na
pobliskich łąkach na południe od planowanego zbiornika wodnego. Realizacja inwestycji nie
spowoduje zagrożenia dla tego gatunku.
Status ochronny:

Gatunek objęty ochroną ścisłą (Dz. U. z 2014 r., poz. 1348)
BirdLife International: SPEC 2
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, załącznik I
Konwencja Berneńska: załącznik II
Bocian czarny – gatunek zalatujący. Stwierdzono jednego osobnika lecącego wzdłuż rzeki
Wisłok. Realizacja inwestycji nie spowoduje zagrożenia dla tego gatunku.
Status ochronny:
Gatunek objęty ochroną ścisłą (Dz. U. z 2014 r., poz. 1348)
BirdLife International: SPEC 2
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, załącznik I
Konwencja Berneńska: załącznik II
Gąsiorek - gatunek możliwie lęgowy. Stwierdzono pojedynczego samca polującego wzdłuż
torów kolejowych. Realizacja inwestycji nie spowoduje zagrożenia dla tego gatunku.
Status ochronny:
Gatunek objęty ochroną ścisłą (Dz. U. z 2014 r., poz. 1348)
BirdLife International: SPEC 3
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, załącznik I
Konwencja Berneńska: załącznik II
Czapla biała - gatunek zalatujący. Stwierdzono jednego osobnika lecącego wzdłuż rzeki
Wisłok. Realizacja inwestycji nie spowoduje zagrożenia dla tego gatunku.
Status ochronny:
Gatunek objęty ochroną ścisłą (Dz. U. z 2014 r., poz. 1348)
BirdLife International: brak
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, załącznik I
Konwencja Berneńska: załącznik II
Rybitwa rzeczna – gatunek zalatujący. Stwierdzono dwa osobniki lecące wzdłuż rzeki
Wisłok. Realizacja inwestycji nie spowoduje zagrożenia dla tego gatunku.
Status ochronny:
Gatunek objęty ochroną ścisłą (Dz. U. z 2014 r., poz. 1348)
BirdLife International: brak
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, załącznik I

Konwencja Berneńska: załącznik II
Zimorodek – gatunek lęgowy. Stwierdzono parę ptaków karmiącą młode w norce na skarpie
przy rzece Wisłok. Stanowisko lęgowe jest oddalone około 150 metrów od planowanego
zbiornika wodnego. Realizacja inwestycji na etapie budowy może powodować płoszenie
ptaka.
Status ochronny:
Gatunek objęty ochroną ścisłą (Dz. U. z 2014 r., poz. 1348)
BirdLife International: SPEC 3
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, załącznik I
Konwencja Berneńska: załącznik II

Oddziaływanie inwestycji na ornitofaunę
W wyniku realizacji inwestycji stopniowo dojdzie do przekształcenia terenu. Ptaki,
które dotychczas zasiedlały badany obszar cierniówka Sylvia communis, grzywacz Columba
palumbus, kapturka Sylvia atricapilla, kwiczoł Turdus pilaris, łozówka Acrocephalus
palustris, rudzik Erithacus rubecula oraz trznadel Emberiza citrinella utracą w tym miejscu
możliwość gnieżdżenia się. W sąsiedztwie inwestycji znajdują się podobne powierzchnie
zakrzaczeń i pól uprawnych, które bez problemu zapewnią odpowiednie warunki lęgowe bez
nadmiernego zagęszczenia danej populacji.
Hałas powstający na etapie budowy jest krótkotrwały o charakterze lokalnym i ustąpi
po zakończeniu robót. Dźwięki emitowane przez sprzęt budowlany podczas budowy nie
powinien spowodować zmniejszenie sukcesu lęgowego poszczególnych par ptaków w
miejscu bezpośrednio graniczącym z planowaną inwestycją. Stwierdzone gatunki lęgowe
często występują w środowiskach przekształconych przez człowieka, a więc miejsc również
związanych z hałasem.
Zmianie może ulec skład gatunkowy w rejonie inwestycji. Przewidywać należy wzrost
udziału gatunków ptaków związanych ze środowiskiem wodnym. W skali lokalnej
projektowany zbiornik przyczyni się do przekształcenia struktury gatunkowej ptaków poprzez
zwiększenie różnorodności dostępnych siedlisk.

5.2. Fauna naziemna
Bezkręgowce
Fauna bezkręgowa zinwentaryzowanego obszaru jest charakterystyczna dla krajobrazu
rolniczego

i

siedlisk

Dominują

nadrzecznych.

gatunki

pospolite,

eurytopowe

i

kosmopolityczne. Przeważają przedstawiciele grup: pluskwiaków równoskrzydłych i
różnoskrzydłych,

motyli,

chrząszczy,

błonkówek,

muchówek

oraz

pająków.

Zinwentaryzowane bezkręgowce należą do powszechnie i licznie występujących gatunków w
Polsce.
Podczas inwentaryzacji nie stwierdzono obecności gatunków bezkręgowców objętych
ochroną ścisłą, stwierdzono natomiast trzy gatunki objęte ochroną częściową (Dz.U. 2016
poz. 2183):
biegacz gładki Carabus glabratus, obserwowany podczas trzykrotnych kontroli

o

w łącznej liczbie 5 osobników,
biegacz skórzasty Carabus coriaceus, obserwowany podczas dwóch kolejnych

o

kontroli w liczbie 3 osobników,
Powyższe gatunki biegaczy nie są zagrożone (Watała 1995) pod warunkiem utrzymania
mozaiki zajmowanych przez nie siedlisk łąkowych i zaroślowych.

o trzmiel gajowy Bombus lucorum, obserwowany wielokrotnie w liczbie co najmniej
25 osobników,
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bezkręgowców obejmuje zniszczenie części stanowisk (oddziaływania bezpośrednie, stałe,
krótkoterminowe), które znajdą się w obrębie obszaru planowanej eksploatacji. Są to jednak
gatunki pospolite (nawet oportunistyczne) w skali kraju i regionalnie (Pawlikowski 1999,
Krzysztofiak i in. 2004), a odpowiednie dla siebie siedliska, umożliwiające im przetrwanie
znajdują

w

szerokim

otoczeniu

obszaru

opracowania.

Łączny

ubytek

siedlisk

wykorzystywanych przez te gatunki stanowi niewielką część całości terenu dostępnego ich
penetracji w otoczeniu planowanej inwestycji. Gatunki te wykorzystują różnorodne siedliska,
stąd jako ich areał należy traktować całość terenu zagospodarowanego rolnie. Wykazane
gatunki mimo objęcia ochroną należą do organizmów pospolitych. Zaliczane są do gatunków
niezagrożonych wyginięciem.

Ssaki
Podczas inwentaryzacji nie stwierdzono obecności, tropów ani śladów bytowania
chronionych ssaków objętych ochroną ścisłą, stwierdzono natomiast cztery gatunki objęte
ochroną częściową (Dz.U. 2016 poz. 2183)
o jeż europejski Erinaceus europaeus
o ryjówka aksamitna Sorex araneus
o bóbr Castor fiber
o kret Talpa europaea
Z grupy ssaków łownych (Dz. U. Nr 45, poz. 433) na omawianym terenie
zaobserwowano sarnę Capreolus capreolus, lisa Vulpes vulpes oraz zająca Lepus europaeus.
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powierzchniowymi. Tropy i ślady żerowania gatunku stwierdzono na brzegach rzeki Wisłok.
Prawdopodobnie obszar opracowania jest penetrowany przez pojedynczą rodzinę.
Zagrożenie dla niego stanowi zwiększony hałas i nadmierna penetracja terenu
(oddziaływania pośrednie). Bóbr europejski penetruje bardzo długie odcinki Wisłoku, w tym
ich dopływy. Nie ma zagrożenia dla miejsc gniazdowania, gdyż w bezpośredniej bliskości
nie występują żeremia.
Gatunek pospolity i niezagrożony.

Jeż europejski Erinaceus europaeus - stwierdzono jednego osobnika żerującego.
Należy jednak zwrócić uwagę, że teren planowanej inwestycji stanowi zaledwie niewielką
część areału penetrowanego przez osobniki tego gatunku w najbliższym otoczeniu, dlatego
rzeczywisty wpływ tej inwestycji na populację będzie bardzo niewielki.
Ryjówka aksamitna Sorex araneus - stwierdzono jednego martwego osobnika na
drodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków. Ryjówka jest spotykana w różnych
środowiskach: w ogrodach, lasach liściastych i mieszanych, na zakrzewionych łąkach. Jest to
gatunek bardzo plastyczny i bez problemu zasiedli pobliskie siedliska.
Kret Talpa europaea – stwierdzono dwie kretowiny, co świadczy o występowaniu
kreta na terenie planowanej inwestycji. Gatunek ten jest bardzo szeroko rozpowszechniony.
Stwierdzone gatunki ssaków (bóbr, jeż, ryjówka, kret), które mogą znaleźć się w
rejonie inwestycji są ogólnie szeroko rozprzestrzenione i nie nastąpi istotne zagrożenie dla ich

populacji. Ponadto bóbr i jeż posiadają możliwość łatwego przemieszczenia się w przypadku
niepokojenia na inne, dostępne w pobliżu stanowiska.
Gatunki nietoperzy, wymieniano zgodnie z zestawieniem zawartym w Programie Ochrony
Przyrody Nadleśnictwa Strzyżów dla całego zasięgu terytorialnego. Są to:
Karlik malutki Pipistrellus pipistrellus,
Gacek szary Plecotus austriacus,
Gacek wielkouch Plecotus auritus,
Borowiec wielki Nyctalus noctula,
Nocek Bechsteina Myotis bechsteini,
Noce duży Myotis myotis,
Nocek wąsatek Myotis mystacinus.
Uwzględniając warunki przyrodnicze gminy i dostępność siedlisk preferowanych przez
wymienione gatunki, uznano za wysoce prawdopodobne ich występowanie na terenie gminy, a w
konsekwencji w pobliżu obszaru planowanej inwestycji.
*Nocek duży Myotis myotis – gatunek synantropijny, żerujący w pobliżu siedzib ludzkich i na
obrzeżach leśnych.
Podstawowe zagrożenie stanowią remonty strychów nie uwzględniające obecności nietoperzy,
głównie poprzez zamurowywanie otworów wlotowych (Sachanowicz, Ciechanowski 2008).
*Karlik malutki Pipistrellus pygmaeus – gatunek silnie synantropijny dlatego jego występowanie
należy uznać za bardzo prawdopodobne.
Podstawowe zagrożenie stanowią remonty strychów przeprowadzane w nieodpowiednim
terminie (Sachanowicz, Ciechanowski 2008).
*Borowiec wielki Nyctalus noctula – gatunek leśny, zamieszkujący też lasy z udziałem starodrzewu.
Gatunek pospolity i niezagrożony, sprzyja mu pozostawianie starych, dziuplastych drzew
(Sachanowicz, Ciechanowski 2008).
*Gacek szary Plecotus austriacus – synantropijny, nisko latający gatunek, preferujący tereny
mozaiki rolnej, zwłaszcza w pobliżu ściany lasu.

Podstawowe zagrożenie stanowią remonty strychów przeprowadzane w nieodpowiednim
terminie oraz stosowanie szkodliwych środków konserwacyjnych do drewna (Sachanowicz,
Ciechanowski 2008).
*Gacek wielkouch Placetus auritus – występuje zarówno na terenach zabudowanych jak i w lasach.
Podstawowe zagrożenie stanowią remonty strychów przeprowadzane w nieodpowiednim
terminie oraz stosowanie szkodliwych środków konserwacyjnych do drewna (Sachanowicz,
Ciechanowski 2008).
Nocek Bechsteina Myotis beschsteini – związany głównie z terenami leśnymi. Gatunek wymieniany
na polskiej Czerwonej Liście Zwierząt z kategorią LC (Głowaciński 2002).
Podstawowe zagrożenie stanowi chemizacja środowiska i niepokojenie podczas zimowania
(Sachanowicz, Ciechanowski 2008).
Nocek wąsatek Myotis mystacinus – gatunek częstszy w górach, żyjący w środowisku
mozaikowatym, polno-leśnym.
Podstawowe zagrożenie stanowi chemizacja środowiska i niepokojenie podczas zimowania
(Sachanowicz, Ciechanowski 2008).

Płazy i gady
Stwierdzono obecność dwóch gatunków płazów i dwóch gatunków gadów. Z płazów
bezogonowych Anura wykryto występowanie żaby trawnej Rana temporaria oraz ropuchy
szarej Bufo bufo. Są to gatunki objęte ochroną częściową. Z gadów wykazano obecność
jaszczurki zwinki Lacerta agilis oraz padalca zwyczajnego Anguis fragilis, które są również
pod ochroną częściową (Dz. U. z 2014 r., poz. 1348).
Ropucha szara Bufo bufo.- Stwierdzono dwa osobniki. Jeden martwy na drodze
dojazdowej do oczyszczalni ścieków, drugi przemieszczający się po drodze polnej. Jest to
gatunek niezagrożony pod warunkiem zachowania odpowiednich dla niego siedlisk
(Głowaciński 2003a).
Żaba trawna Rana temporaria - Stwierdzono 4 osobniki przemieszczające się po
drodze polnej oraz na polu uprawnym. Żaba trawna występuje pospolicie w skali kraju i
regionalnie jest gatunkiem niezagrożonym (Głowaciński 2003b).
Żaba trawna i ropucha szara są to gatunki lokalnie i regionalnie dość częste, dlatego
inwestycja nie stanowi znacząco negatywnego zagrożenia dla tych populacji. Budowa
zbiornika negatywnie wpłynie poprzez zwiększenie ruchu samochodowego w otoczeniu
(oddziaływania krótkoterminowe, pośrednie), co w konsekwencji wpłynie na zwiększoną
śmiertelność na drogach dojazdowych. Powstały w efekcie zbiornik wodny (oddziaływania
średnio- i długoterminowe, wtórne) będzie oferował odpowiednie siedliska, pod warunkiem
uzyskania odpowiedniego profilu części brzegów. Po stronie północnej zachowane są
odpowiednie siedliska zaroślowe, które zapewniają bardziej korzystne warunki żerowania,
zimowania i rozrodu. Dostępne dla tego gatunku pozostają także zarośla i ziołorośla nad
brzegiem Wisłoka. Obecne wody powierzchniowe, poza Wisłokiem, z uwagi na znaczące
zanieczyszczenie nie oferują korzystnych warunków dla życia płazów (Fot. 9).

Fot. 9. Zanieczyszczone wody rowu melioracyjnego w północnej części terenu.
Padalec zwyczajny Anguis fragilis - Stwierdzono jednego osobnika na zboczu nasypu
kolejowego w sąsiedztwie planowanej inwestycji. Gatunek niezagrożony pod warunkiem
zachowania odpowiednich dla niego siedlisk (Sura 2003).
Jaszczurka zwinka Lacerta agilis - Stwierdzono, podczas wielokrotnych obserwacji,
kilkanaście osobników na drodze polnej oraz w pobliżu zabudowań. Gatunek pospolity i
niezagrożony zarówno w skali kraju jak i regionalnie, zajmujący różnorodne ciepłe i suche
siedliska (Sura 2003).
Planowana inwestycja (oddziaływania średnio i długoterminowo) nie wpływa
negatywnie na występowanie jaszczurki zwinki i padalca. Wzmożony ruch pojazdów na
drodze dojazdowej może zwiększyć śmiertelność tych gatunków.
Wyniki inwentaryzacji pozwoliły przyjąć, że fauna gadów i płazów badanego terenu
jest bardzo uboga, a przemieszczanie się gatunków płazów do i z terenu planowanej
inwestycji ma charakter bardzo ograniczony. Obserwacje migracji płazów, podczas badań,
również wykazały jedynie incydentalne przemieszczanie się żaby trawnej i ropuchy szarej.

Rys. 5. Zasięg terenu objętego inwentaryzacją faunistyczną oraz rozmieszczenie
gatunków chronionych.

Ichtiofauna
Gatunki ichtiofauny zostały wymienione w rozdziale opisującym wartości przyrodnicze
obszaru PLH180030 Wisłok środkowy z dopływami. Ze względu na ciągłość środowiska rzecznego
należy zakładać występowanie tych gatunków w przedmiotowym odcinku rzeki.

6. Obiekty chronione
Możliwy wpływ planowanej inwestycji został oceniony z uwzględnieniem charakteru
przedsięwzięcia, odległości rodzaju obiektu chronionego oraz powodów utworzenia obiektu i
chronionych w nim składników środowiska przyrodniczego.
Rezerwaty przyrody
W najbliższej odległości znajdują się dwa rezerwaty: Herby (geologiczny) - 1,2 km i Góra
Chełm (leśny) - 6,2 km. Ich charakter oraz odległość wskazują, że obydwa obiekty znajdują się poza
zasięgiem możliwego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.
Parki Krajobrazowe
Planowane przedsięwzięcie znajduje się w otulinie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku
Krajobrazowego oraz w odległości około 500 m od granic parku.
Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy został utworzony Rozporządzeniem Wojewody
Krośnieńskego Nr 15 z dnia 7 kwietnia 1993 roku (Dz. Urz. Województwa Krośnieńskiego Nr 8 poz.
56). Całkowita powierzchnia Parku wynosi 25 784 ha, z czego 2445 ha stanowią grunty Nadleśnictwa
Strzyżów. W celu zabezpieczenia parku krajobrazowego przed szkodliwym oddziaływaniem
czynników zewnętrznych i ochrony wartości estetycznych krajobrazu, wokół parku utworzono otulinę
o powierzchni 34 392 ha
Ze względu na odległość od granic parku, nie przewiduje się oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia na cele ochrony wymienione w dokumencie ustanawiającym obiekt (Rozporządzenie
Nr 15 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 7 kwietnia 1993 r. w sprawie utworzenia CzarnorzeckoStrzyżowskiego Parku Krajobrazowego, Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego Nr 8, poz. 56 z 1993 r.).
Parki Narodowe
Najbliższym Parkiem Narodowym jest Magurski PN, jednak z racji odległości (29,45 km),
uznano, że nie ma ryzyka wystąpienia oddziaływania o takim zasięgu.
Obszary Chronionego Krajobrazu
W najbliższej odległości znajduje się Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu (4,39
km), Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu (5,84 km) oraz Obszar Chronionego
Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego (11,74 km). Wszystkie wymienione obiekty znajdują się poza
zasięgiem ewentualnego oddziaływania planowej inwestycji.

Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000
Najbliższym OSOP jest Puszcza Sandomierska PLB180005, jednak z racji odległości (28,79
km) uznano, że nie ma ryzyka wystąpienia oddziaływania o takim zasięgu.
Specjalne Obszary Ochrony Natura 2000
Inwestycja bezpośrednio przylega do obszaru Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030.
Potencjalny wpływ zostanie przeanalizowany poniżej. Pozostałe obszary znajdują się poza zasięgiem
możliwego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia (Klonówka PLH180022 - 6,24 km, Ostoja
Czarnorzecka PLH180027 - 8,37 km, Łąki nad Wojkówką PLH180051 - 9,24 km, Dolna Wisłoka z
Dopływami PLH180053 - 10,16 km).
Stanowiska dokumentacyjne
Obiekty tej rangi znajdują się w odległości powyżej 10 km, dlatego uznano, że nie ma ryzyka
wystąpienia na nie oddziaływania ze strony planowanej inwestycji.
Użytki Ekologiczne
Obiekty tej rangi znajdują się w odległości powyżej 20 km, dlatego uznano, że nie ma ryzyka
wystąpienia na nie oddziaływania ze strony planowanej inwestycji.
Pomniki Przyrody
Obiekty tej rangi znajdują się w odległości powyżej 1 km, dlatego, uwzględniając ich
charakter (okazałe drzewa) uznano, że nie ma ryzyka wystąpienia na nie oddziaływania ze strony
planowanej inwestycji.

PLH180030 Wisłok środkowy z dopływami
Obszar ten przecina środkowo-południową części gminy Wiśniowa, z zachodu na wschód,
obejmując koryto Wisłoka wraz z wąskim pasem siedlisk nadrzecznych, głównie łęgów i ziołorośli
oraz niewielkich powierzchni łąk świeżych.
Obszar ma na celu ochronę populacji wielu cennych z przyrodniczego punktu widzenia
gatunków ryb oraz miejsc ich bytowania oraz pozakorytowych siedlisk przyrodniczych. Przedmiotami
ochrony obszaru są niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (6510), grądy (9170) i łęgi
(91E0), a także zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (6410).Te ostatnie na terenie gminy Wiśniowa nie
zostały stwierdzone, natomiast grądy nie występują w części obszaru Wisłok z dopływami, która
przebiega przez gminę Wiśniowa.
Na liście przedmiotów ochrony znajdują się także gatunki ryb bytujących w Wisłoku (kiełb
białopłetwy Gobio albipinnatus (1124), boleń Aspius aspius (1130), piskorz Misgurnus fossilis (1145),
głowacz bialopłetwy Cottus gobio (1163), brzanka Barbus peloponnesius (2503) oraz kiełb kesslera
Gobio kessleri (2511)). Ze względu na specyfikę siedlisk rzecznych, należy zakładać, że na
przedmiotowym odcinku Wisłoka gatunki te występują. Podejście takie wynika z faktu, że każde
oddziaływanie na ekosystem rzeczny będzie miało w pewnym stopniu wpływ na całość siedlisk
rzecznych.
Na terenie opracowania nie stwierdzono natomiast występowania bezkręgowców, zaliczanych
do przedmiotów ochrony obszaru modraszka telejusa Maculinea teleius (1059), czerwończyka
nieparka Lycaena dispar (1060) i modraszka nausitusa Maculinea nausithous (1061).
Dokument SDF obszaru wymienia także inne ważne gatunki, które jednak nie są przedmiotem
ochrony w obszarze, a wśród nich skójkę gruboskorupową Unio crassus (1032), minóg strumieniowy
Lampetra planeri (1096), różankę Rhodeus sericeus amarus (1034), kozę Cobitis taenia (1149),
piekielnicę Alburnoides bipunctatus, brzanę Barbus barbus, świnkę Chondrostoma nasus, certę Vimba
vimba oraz wydrę Lutra lutra (1355).
W obszarze występuje też, nie wymieniany w SDF Bóbr europejski Castor fiber (1337).

7. Korytarze ekologiczne
Zgodnie z opracowaniem Jędrzejewskiego i in. (2006) przedmiotowy odcinek doliny Wisłoka
nie stanowi korytarza ekologicznego o randze europejskiej lub krajowej, jednak doliny rzeczne zawsze
będą, co najmniej lokalnie, pełnić funkcję korytarzy migracyjnych. Tak jest również w tej sytuacji,
gdy z jednej strony koryto stanowi drogę przemieszczania się organizmów wodnych, w tym ryb, z
drugiej natomiast siedliska pozakorytowe pełnią taką funkcję dla zwierząt lądowych. W przypadku tej
części doliny Wisłoka druga z wymienionych funkcji korytarzowych jest niezwykle ograniczona, z
uwagi na intensywne zagospodarowanie terenu aż do krawędzi skarpy brzegowej. Poza niską terasą,
tzw. wiklinową, migracje równoległe do koryta są skrajnie ograniczane przez poprzeczny układ
zabudowy mieszkaniowej i infrastrukturalnej, biegnący na wschód od planowanej inwestycji, w
miejscowości Kalembina, od drogi krajowej i linii kolejowej aż do koryta rzeki.
Rzeka Wisłok (Rys. 2.)wraz z nadrzecznymi siedliskami łęgowymi i ziołoroślowymi, może
pełnić rolę lokalnego korytarza ekologicznego małych zwierząt, natomiast w przypadku gatunków ryb
i innych organizmów wodnych ponadlokalnego, warunkującego trwałość populacji.

8. Podsumowanie
Przedmiotowy fragment terenu nie posiada wybitnych wartości przyrodniczych, głównie ze
względu na wielkopowierzchniowe uprawy rolne.
Mimo znaczącego przekształcenia, wciąż wysoką wartość przyrodniczą posiada pas siedlisk
nadrzecznych wzdłuż Wisłoka. Występują tam fragmenty siedlisk przyrodniczych wymienianych w
załączniku I dyrektywy 92\43 EWG oraz gatunki zwierząt z załącznika II tej dyrektywy, a niektóre z
nich stanowią przedmiot ochrony obszaru europejskiej sieci Natura 2000 Wisłok środkowy z
dopływami PLH180030, co zostało opisane powyżej.
Planowana inwestycja w ograniczonym stopniu wpłynie na zachowane chronione składniki
środowiska przyrodniczego, a większość oddziaływań będzie występowała przede wszystkim na
etapie realizacji inwestycji.

9. Zalecenia
Możliwe sposoby przeciwdziałania negatywnym oddziaływaniom na
środowisko:
Zalecenia ochronne


ograniczenie do niezbędnego minimum regulacji cieków wodnych,



rezygnacja z jednostronnych melioracji odwadniających,



zachowanie w obecnym zakresie zachowanych siedlisk nadrzecznych,



zachowanie szczególnej staranności przy realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami,



prace ziemne i budowlane należy rozpocząć poza okresem rozrodu zwierząt ( od 15 sierpnia
do 15 marca) i po rozpoczęciu prowadzić w systemie ciągłym,



usuwanie drzew i krzewów kolidujących z realizacją inwestycji należy przeprowadzić poza
sezonem lęgowym ptaków (poza okresem od 1 marca do 15 października),



dopuszcza się wycinkę pod nadzorem ornitologa w sezonie lęgowym ptaków w okresie
najmniejszego ryzyka, tj. od 1 marca do 31 marca oraz od 1 września do 15 października, pod
warunkiem pozytywnej opinii ornitologa zawierającej stwierdzenie o braku zajętych gniazd,
dziupli oraz piskląt na obszarze planowanej do wycięcia roślinności,



pod nadzorem herpetologa zauważone gady i płazy należy odławiać i przenosić w miejsce o
właściwych dla gatunku warunkach siedliskowych, pozostające poza zasięgiem inwestycji.
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