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Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie rozpoczęła prace remontowe ogrodzenia
rezerwatu przyrody „Kołacznia", którego przedmiotem ochrony jest różanecznik żółty Rhododendron
luteum - jedyne, naturalne stanowisko tego gatunku w Polsce. Głównym zagrożeniem dla rezerwatu jest
penetrowanie terenu rezerwatu przez zainteresowanych pozyskaniem pędów tej chronionej rośliny.
W 2013 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeprowadziła zabiegi ochrony
związane z czynną ochroną ekosystemów nieleśnych w granicach 5 rezerwatów przyrody województwa
podkarpackiego tj: Szachownica w Krównikach, Winna Góra, Jamy, Skarpa Jaksmanicka, Źródliska
Jasiołki.
Przedmiotem ochrony rezerwatu przyrody Szachownica w Krównikach jest szachownica kostkowata
Fritillaria meleagris L., bylina której liczba stanowisk w Polsce jest bardzo mała i systematycznie się
zmniejsza. Teren okolic Przemyśla uznawany jest za jedyne naturalne stanowisko tego gatunku w Polsce.
Zadanie realizowane w rezerwacie przyrody polegało na mechanicznym wykoszeniu i usunięciem poza
teren rezerwatu biomasy roślinności trawiastej z powierzchni 11,01 ha.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska W Rzeszowie oddał w dzierżawę w rezerwacie Szachownica w Krównikach i użytku ekologicznym Szachownica w Krównikach
26,06 ha oraz w rezerwacie przyrody Szachownica w Stubnie 13,63 ha łąk, na których wykonywane są podobne zabiegi ochrony czynnej przez podmioty dzierżawiące.
Przedmiotem ochrony w rezerwacie przyrody Winna Góra jest stanowisko wisienki karłowatej Prunus fruticosa Pall., gatunku chronionego i zagrożonego wyginięciem w
Polsce. Przeprowadzane corocznie w tym rezerwacie przyrody działania ochronne mają na celu przywrócenie populacji tego gatunku oraz jej utrzymanie poprzez
odtworzenie właściwego dla niej środowiska. Wykonawcą zabiegów ochronnych jest Arboretum i Zakład Fizjograﬁi w Bolestraszycach.

Celem ochrony rezerwatu przyrody Jamy jest zachowanie, ze względów naukowych i dydaktycznych, stanowiska lnu austriackiego Linum austriacum L. Przeprowadzone
w bieżącym roku zabiegi ochronne zahamowały naturalną sukcesję roślinności krzewiastej, która utrudnia wzrost lnu.
Przedmiotem ochrony w rezerwacie przyrody Skarpa Jaksmanicka są lessowe skarpy stanowiące dogodne miejsce do zakładania nor lęgowych przez żołny Merops
apiaster i chętnie zasiedlane przez ten gatunek. Ekspansywne gatunki drzew i krzewów, zarastających skarpę, stwarzają zagrożenie dla rozwoju populacji żołny.
Przeprowadzone w br. zabiegi usunięcia zakrzewień i zadrzewień z tego terenu ułatwiło dostęp ptakom do skarpy uatrakcyjniając to miejsce jako stanowisko lęgowe.
Niezbędne zabiegi ochrony czynnej, związane z ochroną przeciwpożarową przeprowadzone zostały w rezerwacie Źródliska Jasiołki. Polegały one na wykaszaniu brzegów
zbiorników z wodą, dróg pożarowych, miejsc kultu religijnego oraz utrzymaniem w należytym stanie terenów turystycznych. Przedmiotem ochrony rezerwatu przyrody
Źródliska Jasiołki są naturalne zbiorowiska roślinne obejmujące źródliskowe obszary rzek: Wisłok i Jasiołka.
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