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Kościół 
w Równem

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.

Nocek duży, 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 
rozrodczych nocka dużego oraz utrzymanie właściwego 
stanu siedlisk przyrodniczych wykorzystywanych 
przez nietoperze.

Obszar obejmuje kościół pw. św. Mikołaja Biskupa 
w Równem wraz z najbliższym otoczeniem. Parafia
powstała prawdopodobnie już w XIV wieku, a pierwszy
kościół wzniesiono w 1406 roku, który był drewniany na
murowanych fundamentach. W 1902 roku został
rozebrany i rozpoczęto budowę nowego. Obecna
świątynia została wybudowana na początku XX wieku
w stylu neogotyckim, posiada dwie wieże, jest
murowana i pokryta blachą. W okresie I i II wojny
światowej obiekt nie uległ znacznym uszkodzeniom. 

Świątynia znajduje się na niewielkim wzniesieniu
nieopodal ruchliwej drogi krajowej, w obrębie
zabudowań wsi Równe. Z trzech stron otoczona jest
wysokim murem i  kilkudziesięcioletnimi drzewami

(częściowo silnie ogłowionymi). Omawiany obszar
w  promieniu kilku kilometrów od obiektu pokrywają
głównie tereny rolnicze i lasy. 

Piękno tutejszej świątyni przyciąga nie tylko
miłośników sztuki sakralnej, ale również przyrodników,
na jej strychu bowiem znajduje się jedna z największych
w  województwie podkarpackim kolonii rozrodczych
nocka dużego Myotis myotis. Liczebność waha się 
w granicach 120 – 210 osobników. 

Powierzchnia: 1,4 ha

Makroregion: Pogórze Środkowobeskidzkie

Mezoregion: Pogórze Bukowskie

Położenie administracyjne: województwo 
podkarpackie,
powiat krośnieński,
gmina Dukla

Kościół w Równem, fot. Krzysztof Piksa

Część kolonii rozrodczej nocka dużego na strychu kościoła
w Równem, fot. Krzysztof Piksa

Kolonia nocka dużego, fot. Łukasz Płoskoń


