
 
 

INFORMACJA PRASOWA 

26.06.2019 r. Zielone Podkarpacie 
 

W 2018 r. Bieszczadzki Park Narodowy i Magurski Park 
Narodowy obejmowały łącznie 2,6% powierzchni 
województwa podkarpackiego, co pod względem 
udziału powierzchni parków narodowych 
w geograficznej powierzchni województwa, plasowało 
Podkarpacie na 2. miejscu w kraju. 

W 2018 roku obszary o szczególnych walorach 
przyrodniczych prawnie chronione, na Podkarpaciu 

miały powierzchnię 801,3 tys. hektarów, co stanowiło 44,9% geograficznej powierzchni 
województwa podkarpackiego. Pod względem udziału powierzchni chronionych obszarów 
przyrodniczych, w ogólnej powierzchni województwa, Podkarpacie znalazło się na 4. miejscu 
w Polsce. 

W województwie podkarpackim znajdowały się dwa parki narodowe – Bieszczadzki i Magurski 
o powierzchni 46,7 tys. hektarów, 7 parków krajobrazowych (łącznie 275,6 tys. hektarów), 13 
obszarów chronionego krajobrazu (465,3 tys. hektarów), 96 rezerwatów przyrody (11,1 tys. 
hektarów), 506 użytków ekologicznych (2,3 tys. hektarów) oraz 10 zespołów przyrodniczo-
krajobrazowych (331 hektarów). 

Na Podkarpaciu znajdowało się 1829 pomników przyrody, w tym 1518 pojedynczych drzew. 

Powierzchnia obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych na Podkarpaciu w 2018 roku 
zwiększyła się w porównaniu z 2017 rokiem o 49,9 hektara. Wzrosła również w tym czasie 
liczba pomników przyrody (o 137).    

 

 

   

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych  
Marek Tomczyk 
Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 
 

Osoba do kontaktu z mediami: 
Angelika Koprowicz 
Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 
e-mail: a.koprowicz@stat.gov.pl 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 

faks: 17 853 51 57 

e-mail: sekretariatusrze@stat.gov.pl 

 www.rzeszow.stat.gov.pl 

 @Rzeszow_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 

Największy udział obszarów 
o szczególnych walorach przy-
rodniczych w geograficznej po-
wierzchni województwa, posia-
dało województwo świętokrzy-
skie – 65,0% 

8,1% 
Wzrost liczby pomników przy-
rody na Podkarpaciu w 2018 
roku r/r 
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