
 

Obszar Natura 2000 Kościół w 
Węglówce PLH120046 

Powierzchnia: 88,56 ha 

 

Położenie administracyjne: województwo małopolskie, powiat 

myślenicki, gmina Wiśniowa 

 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (OZW): styczeń 2011 r. 

 

Obszar Natura 2000 Kościół w Węglówce PLH120046 

położony jest w południowej części województwa 

małopolskiego, w powiecie myślenickim, w gminie 

Wiśniowa. Pod względem fizyczno-geograficznym 

należy do makroregionu Beskidy Zachodnie, 

mezoregionu Beskid Wyspowy. Obszar Natura 2000 

Kościół w Węglówce o powierzchni 88,56 ha obejmuje 

teren, na którym położony jest Kościół 

Rzymskokatolicki pw. MB Nieustającej Pomocy, na 

którego strychu znajduje się kolonia rozrodcza nocka 

dużego i podkowca małego, tereny zabudowane, rolne, 

zadrzewienia i lasy. Obszar położony jest w dolinie 

potoku Niedźwiadek. 

Obszar Natura 2000 Kościół w Węglówce sąsiaduje 

z obszarem Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego 

PLH120052, gdzie przedmiotami ochrony jest zarówno 

nocek duży – kilka kolonii jak i podkowiec mały – 

kilkanaście kolonii rozrodczych. 

Budynek kościoła będący schronieniem letniej kolonii 

nietoperzy w 2009 r. przeszedł remont polegający  

na instalacji platformy na guano. 

 
 

Przedmiot ochrony: W obszarze Natura 2000 

Kościół w Węglówce PLH120046 

przedmiotem ochrony jest nietoperz nocek 

duży (Myotis myotis), którego kolonia 

rozrodcza zlokalizowana jest na strychu 

Kościoła pw. MB Nieustającej Pomocy 

w Węglówce. Ochronie podlegają również 

żerowiska, stanowiska zimowe, a także szlaki 

migracyjne umożliwiające przemieszczanie 

się pomiędzy tymi siedliskami. 

 

 

 

 
 

 

Kościół pw. MB Nieustającej Pomocy 
fot. RDOŚ w Krakowie 

Nocki duże. 
fot. R. Szkudlarek 

 



 

 

Nocek duży (Myotis myotis)  Jeden z największych 

krajowych nietoperzy: rozpiętość skrzydeł ok. 45 

cm, waga od 26-40 g. Futro na grzbiecie 

szarobrązowe, na brzuchu białe i biało żółte, ucho 

i pyszczek jasne, błony lotne ciemne. Kolonie 

rozrodcze zlokalizowane przeważnie na strychach 

budynków, wyjątkowo w podziemiach, liczą 

zazwyczaj od kilkunastu do kilkuset osobników, 

choć znane są również zgrupowania znacznie 

bardziej liczne.  

Zimowanie trwa od późnej jesieni do początku 

kwietnia. Nocki duże hibernują w podziemiach - 

sztolniach, fortach, piwnicach i jaskiniach, choć 

bywa, że zimą znajdowane są również na 

nieprzemarzających strychach. Jedno stwierdzenie 

zimowania nocków odnotowano w kościele 

w Węglówce na strychu nad zakrystią. 

Największymi zagrożeniami dla nietoperzy są: 

ubywanie dogodnych kryjówek na strychach oraz 

niepokojenie nietoperzy na zimowiskach. Dużymi 

zagrożeniami także są: prowadzenie remontów 

budynków w niewłaściwym okresie, stosowanie 

toksycznych środków do konserwacji drewna, 

oświetlanie wlotów, wycinanie drzew. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Koordynatorem prac nad projektem PZO jest Pani Monika Kozieł (e-mail: 

monika.koziel.krakow@rdos.gov.pl, tel. 012 619 81 64). 

Kwestiami związanymi z projektem zajmuje się również Pani Justyna Ślęzak (e-mail:  

justyna.slezak.krakow@rdos.gov.pl, tel. 012 619 81 46). 

 
 
 

Opracowano na podstawie Standardowego Formularza Danych dla obszaru Natura 2000 Kościół w Węglówce PLH120046 oraz „Poradnika 

ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny – Gatunki zwierząt z wyjątkiem ptaków”. 

Kolonia nocków dużych na strychu kościoła w Węglówce 
(fot. R. Szkudlarek) 
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