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22.07.2020 r. Przyrodnicze walory Podkarpacia 
 

Podkarpacie należy do województw o największych 
walorach przyrodniczych. Blisko 45 procent ogólnej 
powierzchni województwa stanowią obszary prawnie 
chronione. Żyją tutaj ważniejsze zwierzęta chronione 
w Polsce, których liczba stale rośnie. 

W 2019 roku obszary prawnie chronione zajmowały 
w województwie podkarpackim powierzchnię 801,3 tys. 

hektarów. Stanowiły 44,9% ogólnej powierzchni Podkarpacia (4. miejsce wśród województw). 
Na obszarach prawnie chronionych m.in. parki krajobrazowe zajmowały powierzchnię 275,6 
tys. ha, parki narodowe (Bieszczadzki i Magurski) 46,7 tys. ha, rezerwaty przyrody 11,1 tys. ha. 
Ponadto na Podkarpaciu znajdowało się 2037 pomników przyrody. 

Województwo podkarpackie to również ostoja ważniejszych zwierząt chronionych w Polsce. 
W 2019 roku żyło tutaj 677 żubrów (drugie miejsce po województwie podlaskim – 988 żubrów), 
304 niedźwiedzie brunatne (najwięcej wsród województw), 342 rysie (najwięcej wśród 
województw), 1080 wilków (najwięcej wśród województw), 14,8 tys. bobrów (4. miejsce wśród 
województw).  

W 2019 roku, w porównaniu z 2018 rokiem, powierzchnia obszarów prawnie chronionych 
nieznacznie się zmniejszyła (o 30,06 ha), głównie poprzez zmniejszenie się użytków 
ekologicznych (o 24,18 ha). Powierzchnia parków narodowych i rezerwatów przyrody 
pozostała taka sama. Zwiększyła się za to liczba ważniejszych zwierząt chronionych – żubrów 
o 115 osobników, niedźwiedzi brunatnych o 75 osobników, rysi o 87, wilków o 262, bobrów 
o 1,8 tys. osobników. 

 

 

   

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 

 

 

 

Obszary prawnie chronione 
w Polsce stanowiły 32,3% 
ogólnej powierzchni kraju 

 

11,4% 
Wzrost liczby pomników przy-
rody w 2019 roku r/r 
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