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Kościół w Dydni

Zadania dotyczące opracowania Planów Zadań

Ochronnych dla Obszarów Natura 2000 prowadzone

są w ramach realizacji projektu 309/2014/Wn09/OP-

XN-02/D „Opracowanie planów zadań ochronnych

dla obszarów Natura 2000 wraz ze wzmocnieniem

instytucji sprawującej nadzór nad obszarami Natura

2000 w województwie podkarpackim”

współfinansowanego ze środków Programu

Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności

biologicznej i ekosystemów” realizowanego 

w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie

Al. Józefa Piłsudskiego 38
35-001 Rzeszów,

Tel.: 17 78-50-044,
Fax: 17 85-21-109 

www.rzeszow.rdos.gov.pl
e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl

Wydział Spraw Terenowych I 
w Krośnie

ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno 

Tel./Fax: 13 43-72-831

Wydział Spraw Terenowych II 
w Przemyślu 

Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl 

Tel./Fax: 16 67-01-503

www.eog.gov.pl

Całkowita wartość projektu 

wynosi 2 205 000 zł

Beneficjent projektu: 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie

W ramach projektu powstaną plany zadań 

ochronnych dla 17 obszarów Natura 2000.

Kolonia nocka dużego, fot. Łukasz Płoskoń

Źródła finansowania

Sprawujący nadzór nad obszarem 
oraz zarządzający 

siecią Natura 2000 
w województwie podkarpackim:



Celem ochrony w tym obszarze jest zachowanie kolonii 
rozrodczej nocka dużego oraz utrzymanie właściwego 
stanu siedlisk przyrodniczych wykorzystywanych 
przez nietoperze jako żerowiska.

Obszar znajduje się na Pogórzu Dynowskim, nad
doliną potoku o nazwie Świnka. Zasięgiem obejmuje
kościół pw. Św. Michała Archanioła i św. Anny wraz
z  obszarem intensywnego żerowania nietoperzy.
Kościół pochodzi z końca XIX w., jest murowany, w stylu
neogotyckim, posiada dwie wieże, pokryty jest blachą.
Otoczenie świątyni stanowią wiekowe lipy i  dęby, 
z których najgrubszy przekracza 5,5 m obwodu. 

Obiekt położony jest w środku wsi na niewielkim
wzniesieniu, sąsiadując z  jednej strony z ruchliwą drogą
wojewódzką nr  835, natomiast od strony południowej
z  cmentarzem parafialnym. Teren w promieniu kilku
kilometrów od świątyni zajmują głównie lasy i  tereny
rolnicze. 

W ostoi stwierdzono największą znaną w  woje-
wództwie podkarpackim kolonię rozrodczą nocka dużego
Myotis myotis – gatunku nietoperza z załącznika 

II Dyrektywy Siedliskowej (liczebność waha się w granicach
200-380 osobników). 

W skład obszaru wchodzą także tereny żerowiskowe
obejmujące dwa siedliska przyrodnicze z załącznika 
I Dyrektywy Siedliskowej: grąd subkontynentalny Tilio – 
Carpinetum i żyzna buczyna karpacką Dentario glandulosae –
Fagetum. Lasy zajmują ogółem blisko 60% całej ostoi.

Powierzchnia: 198,0 ha

Makroregion: Pogórze Środkowobeskidzkie

Mezoregion: Pogórze Dynowskie

Położenie administracyjne: województwo 
podkarpackie,
powiat brzozowski,
gmina Dydnia

Kościół w Dydni, fot. Krzysztof Piksa

Kościół w Dydni, fot. Tomasz Jastrzębski

Nocek duży, fot. Łukasz Płoskoń


