
Park można zwiedzać pieszo, wędrując po szlakach:
czerwonym (biegnie przez Pogórze Przemyskie),
niebieskim (lasy, malownicze miejscowości z zabytkami
kultury), górskim żółtym (przyrodniczy), zielonym górskim 
(biegnie przez kawałek puszczy karpackiej), czarnym (tylko
kawałek biegnie przez Park, jest prawobrzeżnym szlakiem
fortecznym Twierdzy Przemyśl) oraz Pątniczym im. Jana
Pawła II (biegnie od Przemyśla do miejsca kultu w Kalwarii
Pacławickiej). Na terenie Parku istnieje także 9 ścieżek
dydaktycznych. 3 w rezerwatach: Brodoszurki (Winne-
Podbukowina), Krępak (Krępak), Przełom Hołubli (Dolina
Hołubli).  Pozostałe to Kopaniny, Na Łomnej, Bobrowa
Dolina, Pomocna Woda, Kamionka oraz do Ralla. Na
terenie Parku utworzono 102 użytki ekologiczne, a także
16 stanowisk dokumentacyjnych. Park Krajobrazowy
Pogórza Przemyskiego można również zwiedzać na
rowerze, na grzbiecie konia lub płynąc kajakiem po Sanie.
Wędkarze mogą zarzucić wędki w licznych i krystalicznie
czystych rzekach i potokach. Na wiosnę i w lecie 
z Przeworska do Dynowa można przejechać się kolejką
wąskotorową. Jesienią coś dla siebie znajdą w lasach
grzybiarze. Zimą panują dogodne warunki do narciarstwa.
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PARK KRAJOBRAZOWY
POGÓRZA PRZEMYSKIEGO

Park Krajobrazowy
Pogórza Przemyskiego 

Rok utworzenia:1991r.
Powierzchnia
(woj.podkarpackie):
Struktura użytkowania:
lasy 38 361 ha
użytki rolne 20 424,50 ha
wody 1 058,80 ha
pozostałe 1 127,46 ha
Formy ochrony przyrody:
Rezerwaty: 10 szt.
Użytki ekologiczne: 24 szt.
Pomniki przyrody: 213 szt.
Stanowiska dokumentacyjne: 16 szt.
Obszar natura 2000: 3 szt.
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Ochrona przyrody w Parku
Stwierdzono tu 3 chronione gatunki ryb, 16 gatunków płazów i gadów,
134 gatunki lęgowych ptaków oraz 30 gatunków ssaków. 39
gatunków kręgowców znajduje się na czerwonej liście rzadkich 
i wymierających", m.in. orzeł przedni, orlik krzykliwy, dzięcioł
trójpalczasty, puchacz, puszczyk uralski, nocek Bechsteina, bóbr
europejski, żbik i żaba dalmatyńska. W dużych kompleksach leśnych
mają tu swoją ostoję ssaki: jeleń karpacki, sarna, dzik, ryś i żbik, 
a z płazów traszka karpacka będąca jedynym wśród kręgowców,
karpackim endemitem. Gnieżdżą się tu jastrzębie, pustułki, puchacze,
inne gatunki sów, orlik krzykliwy (ok. 10 % populacji krajowej),
trzmielojad oraz bocian czarny. Prowadzone w ostatnich latach
badania drobnej fauny w dolinie Wiaru wykazały na terenie Parku
obecność endemicznych elementów wschodniokarpackich,
reprezentowanych przez 17 gatunków chrząszczy, ślimaków 
i krocionogów.

Roślinność Parku charakteryzuje się dużą różnorodnością. W składzie
szaty  roślinnej występuje ponad 900 gatunków roślin naczyniowych, 
z tego ścisłej ochronie gatunkowej podlega 47, natomiast częściowej -
16. Z grupy roślin całkowicie chronionych dość licznie występują:
kłokoczka południowa, lilia złotogłów, skrzyp olbrzymi, wawrzynek
wilczełyko, widłak jałowcowaty, gatunki z rodziny storczykowatych
oraz bluszcz pospolity. Ten ostatni występuje często w lasach Parku,
jako okazałe pnącze zakwitające jesienią. Bogata i zróżnicowana flora
naczyniowa zawiera również w swym składzie gatunki uznane za
rzadkie, narażone na wyginięcie bądź wymierające umieszczone na
"Liście roślin zagrożonych w Polsce". Gatunkami rzadkimi są: bylica
piołun, pszeniec grzebieniasty,  ostrożeń siedmiogrodzki, głóg
Palmstrucha izaraza gałęzista, zaś narażonymi na wyginięcie:
dziewanna austriacka, dzwonecznik wonny oraz 4 gatunki z rodziny
storczykowatych - storzan bezlistny, storczyk plamisty, kruszczyk
błotny i storczyk kukawka. Grupę roślin  wymierających reprezentują:
kręczynka jesienna, storczyk cuchnący oraz buławnik czerwony. Flora
Parku liczy 3 subendemity ogólnokarpackie: tojad mołdawski, żywiec
gruczołowaty i żywokost sercowaty oraz odmianę wschodniokarpacką
śnieżycy wiosennej.

Kościół p.w. Znalezienia
Krzyża Świętego w

miejscowości Kalwaria
Pacławska

Cerkiew murowana
greckokatolicka
obecnie kościół

rzymskokatolicki p.w.
Narodzenia NMP w

miejscowości Olszany

Kościół p.w. św. Barbary
i św. Marcina w

miejscowości Krasiczyn

Z zabytków budownictwa typu
rezydencyjno - obronnego na
szczególną uwagę zasługuje XVI-
wieczny zamek w Krasiczynie,
klejnot architektury renesansowej,
zespół pałacowo - parkowy 
w Birczy oraz pozostałości dworskie
w Jaworniku Ruskim i Huwnikach,
jak również grodziska w VIII - XII
wieku rozmieszczone wzdłuż Sanu i
Wiaru.

Murowana cerkiew obronna,
znajdująca się w Posadzie
Rybotyckiej,  w gminie Fredropol, 
w powiecie przemyskim, najstarsza
zachowana cerkiew na ziemiach
polskich.

Cerkiew św.

Onufrego w Posadzie

Rybotyckiej 

Zadaniem Parku jest ochrona charakterystycznych na tym
obszarze suchych dolin, przejściowych i wysokich torfowisk –
Bachórzec. Znajdują się tu również odkrywki fliszu
karpackiego. Jodłowo-bukowe lasy tych terenów są ostoją
żbików, rysia, niedźwiedzi, jeleni karpackich oraz bardzo
rzadkiej żaby dalmatyńskiej.

ARBORETUM I ZAKŁAD FIZJOGRAFII

W BOLESTRASZYCACH
Na północny-wschód od miasta Przemyśl znajduje się obszar 25
ha, bardzo szczególny ze względów przyrodniczych oraz
historycznych. Podziwiać tu można wiekowe drzewa rodzimego
oraz obcego pochodzenia, krzewy, rzadkie, zagrożone i ginące
gatunki roślin, park oraz dwór, w którym mieści się Muzeum
Przyrodnicze. Organizowane są tu liczne festiwale, warsztaty
oraz konkursy. Nieopodal Birczy znajduje się oddział
bolestraszyckiego arboretum – ARBORETUM CISOWA (283
ha), którego celem jest czynna ochrona flory krajowej oraz
zabezpieczenie w warunkach ex i in situ różnorodności
biologicznej. Jednocześnie prowadzi się tu badania nad wtórną
sukcesją leśną w cyklach wieloletnich oraz utrzymuje kolekcje
roślin ginących, rzadkich i zagrożonych, a także historycznych
odmian drzew i krzewów owocowych, głównie jabłoni. Na
terenie Arboretum Cisowa zlokalizowana jest ścieżka
dydaktyczna „Doliną Cisowej”.


