
 

 

     PROTOKÓŁ 

 

   z II spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy 

 

  przeprowadzonego w ramach opracowania planu zadań ochronnych 

 

   dla obszaru Natura 2000 Kościół w Dydni PLH 180034 

 

     w dniu 09.09.2015 r. 

 

 

 

 

 Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy w Dydni. Jego organizatorem była Regionalna 

Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Miało na celu podsumowanie prac wykonanych 

między spotkaniami, przedstawienie wyników inwentaryzacji siedlisk, stanu zachowania, zagrożeń 

i celów działań ochronnych. 

 

PROGRAM SPOTKANIA: 

 

Przywitanie i przedstawienie uczestników spotkania 

Podsumowanie prac wykonanych od ostatniego spotkania ZLW 

Omówienie wyników inwentaryzacji siedlisk 

Zagrożenia istniejące i potencjalne 

Przedstawienie koncepcji ochrony obszaru. 

 

 

PROWADZĄCY I PRELEGENCI: 

 

Barbara Antosyk – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

Dominik Wróbel – Wykonawca planu zadań ochronnych dla obszaru PLH 180034 Kościół w Dydni 

Krzysztof Piksa – ekspert chiropterolog 

 

 

UCZESTNICY: 

 

Robert Sudoł – Nadleśnictwo Brzozów 

Józef Nawrocki – Nadleśnictwo Brzozów 

Marcin Hejnar – PZDW w Rzeszowie, RDW Rymanów 

Krzysztof Wal – Urząd Gminy w Dydni 

Jacek Demczek – Urząd Gminy w Dydni 

Tomasz Wójcik – Urząd Gminy w Dydni 

Izabela Kazimierz- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Rzeszowie 

Zbigniew Hałuszka – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Przemyśl 

Bogdan Janusz – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu Delegatura w Krośnie 

Beata Knutel – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

 



Rozpoczęcie spotkania i prezentacje. 

Spotkanie rozpoczęła pani Barbara Antosyk, która przywitała zaproszonych gości. Po niej głos 

zabrał Pan Dominik Wróbel, który przedstawił wyniki inwentaryzacji siedlisk, stan zachowania, 

zagrożenia oraz cele działań ochronnych i działania ochronne dla siedlisk przyrodniczych. 

Następnie głos zabrał Pan Krzysztof Piksa, który w trakcie swojej prezentacji przedstawił wyniki 

inwentaryzacji nietoperzy, cele działań ochronnych, zagrożenia i sposoby ich ograniczania. 

Prezentacje zamieszczone są na stronie internetowej RDOŚ w Rzeszowie 

(http://rzeszow.rdos.gov.pl) w zakładce ,,Plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”. 

 

DYSKUSJA: 

 

Pani Barbara Antosyk 

Zaprosiła uczestników do dyskusji i zadawania pytań wykonawcom projektu planu zadań 

ochronnych. 

 

Pan Bogdan Janusz 

Zapytał o miejsce, do którego mogły przemieścić się nietoperze z kościoła w Dydni. 

 

Pan Krzysztof Piksa 

Odpowiedział, że najprawdopodobniej część kolonii przeniosła się do kościoła w Nowosielcach, na 

co wskazuje tam skokowy wzrost liczebności populacji, ale zapewne nietoperze znalazły też inne 

alternatywne schronienia, których należy poszukiwać. 

 

Pani Barbara Antosyk 

Wyjaśniła, że poszukiwanie alternatywnych schronień poza obszarem nie będzie przeniesione z 

dokumentacji do zarządzenia. Będzie to zadanie opisane w części tekstowej ale ze względów 

formalnych nie może być realizowane w ramach pzo. Dodała, że żadne działania, wymagające 

nakładów finansowych nie będą nakazywane osobom fizycznym ani innym podmiotom bez ich 

zgody. 

 

Pan Tomasz Wójcik 

Zapytał jakie będą losy obszaru Natura 2000 jeśli w okresie obowiązywania pzo nie nastąpi 

rekolonizacja kościoła. 

 

Pan Dominik Wróbel 

Odpowiedział, że w obecnym pzo podejmowane będą działania mające ułatwić nietoperzom 

ponowne zasiedlenie kościoła. Jeśli działania te nie przyniosą efektu wówczas będzie to 

przedmiotem prac w ramach kolejnego planu zadań ochronnych, po upływie 10 lat. 

 

Pan Krzysztof Piksa 

Dodał, że nietoperze mogą powrócić w krótkim czasie, ale również dobrze mogą się pojawić za lat 

dwadzieścia. Podkreślił, że istnieje szansa powrotu na wcześniejsze miejsce i należy dokładać 

wszelkich starań aby taki powrót był możliwy.  

 

Pan Bogdan Janusz 

Podkreślił znaczenie obszaru, jako obejmującego jeden z siedmiu obiektów sakralnych, 

znajdujących się w sieci Natura 2000, w których są znaczące kolonie nietoperzy. Zauważył, że 

nietoperze pełnią ważne funkcje środowiskowe i jako takie zasługują aby zapewnić im tu na powrót 

odpowiednie dla nich warunki. Zapytał jakie są możliwości wykorzystania guana nietoperzy. 

 

Pan Krzysztof Pisa 

Odpowiedział, że guano nietoperzy jest wartościowym nawozem, wykorzystywanym w wielu 

http://rzeszow.rdos.gov.pl/


krajach Europy jako nawóz dla roślin.  

 

Pan Bogdan Janusz 

Zapytał czy zamiast proponowanej modyfikacji oświetlenia kościoła możliwe jest wprowadzenie 

jego czasowego wyłączania. 

 

Pan Krzysztof Piksa 

Odpowiedział, że można to rozważyć, jednak w tym przypadku wystarczyłoby, żeby zostało 

wyłączone oświetlenie od strony cmentarza tak, żeby miejsca wylotu i dolotu pozostały w cieniu. 

 

Pan Bogdan Janusz 

Zapytał czy o spotkaniu został poinformowany proboszcz parafii. 

 

Pan Krzysztof Piksa 

Wyjaśnił, że ksiądz proboszcz został poinformowany o spotkaniu ale nie mógł przyjść ze względu 

na inne obowiązki. 

 

Pani Barbara Antosyk 

Dodała, że w kontakcie z księdzem proboszczem pozostaje Pan Krzysztof Piksa i że kolejne 

spotkanie zostanie dostosowane do godzin, w których ksiądz proboszcz będzie mógł uczestniczyć. 

Wyjaśniła, że opracowywane w ramach dokumentacji zapisy mają wpływ na tworzone później 

zarządzenie. Podkreśliła znaczenie udziału wszystkich członków ZLW w tworzeniu dokumentu. 

 

Pan Dominik Wróbel 

Zwrócił się do uczestników z prośbą o przesyłanie wszelkich uwag i propozycji zapisów, tak aby 

dokument przedstawiany na ostatnim spotkaniu był już ostatecznie dopracowany i podziękował za 

dotychczasową dobrą współpracę, w szczególności pracownikom gminy Dydnia i Nadleśnictwa 

Brzozów. 

 

Pani Barbara Antosyk 

W związku z brakiem dalszych głosów zakończyła spotkanie. 

 

 

Sporządził 

Dominik Wróbel 


