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28 czerwca 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie Lech Kotkowski podpisał
zarządzenia ustanawiające plany zadań ochronnych dla 7 obszarów Natura 2000 w województwie
podkarpackim tj. dla obszarów: Kościół w Skalniku PLH180037, Kościół w Nowosielcach PLH180035, Kościół w
Równem PLH180036, Kościół w Dydni PLH180034, Osuwiska w Lipowicy PLH180044, Łąki w Komborni
PLH180042 oraz Ladzin PLH180038.
W obszarach obejmujących obiekty sakralne przedmiotem ochrony jest jeden z największych krajowych
gatunków nietoperzy - Nocek duży Myotis myotis. Dodatkowo obszar Kościół w Dydni obejmuje ochroną także
dwa leśne siedliska przyrodnicze: 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odoratiFagenion), 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum).
Obszar Osuwiska w Lipowicy również związany jest z ochroną rodzimych gatunków nietoperzy. W tym obszarze
przedmiot ochrony stanowią jednak kolonie zimowe Nocka dużego Myotis myotis oraz Podkowca małego
Rhinolophus hipposideros wraz z miejscem ich zimowania zakwaliﬁkowanym jako siedlisko przyrodnicze - 8310
Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania.
Pozostałe dwa obszary utworzone zostały w celu ochrony nieleśnych siedlisk przyrodniczych: Obszar Łąki w Komborni - Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, obszar Ladzin - Niżowe i górskie
świeże łąki użytkowane ekstensywnie oraz związanych z tymi siedliskami gatunków motyli: Czerwończyk nieparek Lycaena dispar, Modraszek telejus Phengaris teleius, Modraszek
nausitous Phengaris nausithous.
Prace nad planami trwały od 2015 r. i prowadzone były w ramach 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 ekosystemów” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
Zarządzenia ustanawiające plany zadań ochronnych dla tych obszarów wraz z dokumentacją są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Rzeszowie, Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, jak również w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001
Rzeszów, w godzinach 7.30 – 15.30.
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