
PLH180037

Kościół 
w Skalniku

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.

Nocki duże, 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 jako żerowisko.

Obszar obejmuje kościół parafialny pw. św. Klemensa
Papieża i Męczennika w  Skalniku wraz z obszarem 
o wysokiej aktywności żerowiskowej nietoperzy. Kościół
położony jest na wschodnim stoku góry Jeleń, w paśmie
Magury, w środku wsi przy mało ruchliwej lokalnej
drodze. 

Świątynia jest murowana, posiada jedną wieżę, która
pokryta jest blachą. Ze wszystkich stron obiekt otoczony
jest niewysokim kamiennym murkiem i  kilkudzie-
sięcioletnimi drzewami (lipy, jesiony, klony i dęby).
Parafia w Skalniku jest prawdopodobnie jedną z
najstarszych parafii w południowej Polsce, powstała po
1375 r. Obecny murowany kościół wybudowany został
w latach 1909-1911. Poprzednie dwa drewniane

kościoły nie zachowały się, pozostały jedynie obrazy 
z dwóch kwater ołtarzowych z ok. 1530 r. W 1962 roku
kościół stał się Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
„Królowej Gór”. 

Obszar w promieniu kilku kilometrów pokrywają
głównie lasy i tereny rolnicze. Głównym walorem
obszaru jest kolonia rozrodcza nocka dużego Myotis
myotis, którego liczebność podlega dużym zmianom
sięgających od 70 do 200 osobników. Schronieniem dla
nietoperzy jest strych kościoła, a leżące w najbliższym
sąsiedztwie ostoje Wisłoka z Dopływami PLH180052,
Łysa Góra PLH180015, Ostoja Magurska PLH180001
zapewniają dogodne miejsca żerowania.

Powierzchnia: 350,6 ha

Makroregion: Beskidy Środkowe

Mezoregion: Beskid Niski

Położenie administracyjne: województwo 
podkarpackie,
powiat  jasielski,
gmina Nowy Żmigród

Kościół w Skalniku, fot. Krzysztof Piksa

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

Nocki duże, fot. Łukasz Płoskoń


