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I OBSZAR DZIAŁAŃ
/ Area of activity
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Ponidzie jest regionem położonym w dolinie leniwie meandrującej rzeki Nidy, kryją–
cym wiele cennych wartości, zarówno przyrody żywej, jak i nieożywionej. Rozciąga się
pomiędzy Górami Świętokrzyskimi, Wyżyną
Krakowsko–Częstochowską i Wyżyną Kielecko–Sandomierską. Charakteryzuje się zróżnicowaniem budowy geologicznej i siedlisk
przyrodniczych. Obecność skał gipsowych
w podłożu przyczyniła się do wykształcenia
gleb zasobnych w węglan wapnia, na których
rozwinęły się siedliska ciepłolubnej roślinności budujące rozległe płaty muraw kserotermicznych, wykorzystywanych w przeszłości
do ekspensywnego wypasu zwierząt gospodarskich. Te cenne i zagrożone w skali Europy tereny, objęto ochroną prawną w formie
obszarów Natura 2000. Projekt realizowano
na obszarze 3 Ostoi: PLH260003 Nidziańskiej,
PLH260029 Kozubowskiej i PLH260033 Stawiany.
Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat,
w wyniku zaniechania wypasu oraz zaprzestania użytkowania tych terenów, zauważalna
jest ekspansja zbiorowisk leśnych. Postępująca sukcesja powoduje zacienienie oraz zmiany
warunków wilgotnościowych i termicznych
siedliska, doprowadzając do ustępowania
i zaniku światłolubnych ekosystemów z cennymi gatunkami roślin i zwierząt. Powoduje
to zanik, charakterystycznego dla obszaru
Ponidzia szerokiego i otwartego krajobrazu.
Wspólnie z dawnym krajobrazem, giną bogate i ważne dla różnorodności biologicznej –
murawy kserotermiczne, a także odchodzi pamięć o tradycjach mieszkającej tu od pokoleń
ludności. Przywrócenie otwartego krajobrazu
oraz bogactwa przyrodniczego biocenoz kserotermicznych, jest możliwe poprzez podjęcie
szeregu dobrze skoordynowanych działań
z zakresu ochrony czynnej.

Ponidzie is a region situated in the valley
of the lazily meandering Nida River, offering
many valuable treasures of both animate and
inanimate nature. It stretches between the
Świętokrzyskie Mountains, the Kraków–Częstochowa Upland and the Kielce–Sandomierz
Upland and is characterized by diversity of
geological structure and natural habitats.
The presence of gypsum rocks in the ground
contributed to the formation of soils rich in
calcium carbonate, beneficial for the development of thermophilous vegetation habitats creating exten–sive patches of xerothermic grasslands, used in the past for extensive
grazing of farm animals. These valuable and
endangered areas in Europe have been given
legal protection in the form of Natura 2000
project. The project was carried out over the
area of 3 sites: PLH260003 Ostoja Nidziańska, PLH260029 Ostoja Kozubowska and
PLH260033 Ostoja Stawiany.
Over the last few decades, as a result of the
cessation of grazing and use of these areas,
the expansion of forests has been noticeable.
The progressive succession causes shading
and changes in the humidity and thermal
conditions of the habitat, leading to the disappearance of light–loving ecosystems with
precious species of plants and animals. This
results in the disappearance of the broad and
open landscape characteristic of the Ponidzie
region. Together with the landscape, disappearing are also the xerothermic grasslands,
which are rich and important for biodiversity,
as well as the memory of the traditions of the
people who have lived here for generations.
The restoration of the open landscape and
the natural wealth of xerothermic biocenoses
is possible by undertaking a number of well–
coordinated actions in the scope of active
protection.
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II INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE
/ General information about the project

Wypas owiec
/ Sheep grazing

fot. P. Kaleta

Projekt LIFE13 NAT/PL/000038 „Ochrona
cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”
był realizowany w latach 2014–2018 na terenie 3 Parków Krajobrazowych: Nadnidziańskiego, Kozubowskiego i Szanieckiego. Beneficjentem koordynującym było Województwo
Świętokrzyskie – Zespół Świętokrzyskich
i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych,
a współbeneficjentem Lasy Państwowe –
Nadleśnictwo Pińczów.
Łączna powierzchnia gruntów, na których
realizowano projekt wynosiła 62,89 hektarów
– w tym grunty leśne (świetliste dąbrowy)
7,70 hektarów. Obejmowała następujące stanowiska:
• Serpentyny (m. Pińczów) – pow. 8,68 ha
• Wierciszów (m. Pińczów) – pow. 10,87 ha
• Skowronno Dolne (gm. Pińczów) – pow. 5,70 ha
• Wola Chroberska (gm. Złota) – pow. 10,26 ha
• Stawiany (gm. Kije) – pow. 19,07 ha
• Młodzawy – (gm. Michałów) – pow. 7,70 ha
• Górki i Szczerbaków (gm. Wiślica) – pow.
0,61 ha
Całkowity koszt projektu wyniósł 1 161 649,00
Euro.
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The LIFE 13 NAT/PL/000038 project entitled
„Protection of precious natural habitats in the
Ponidzie region” was implemented in 2014–
2018 in 3 Landscape Parks: Nadnidziański, Kozubowski and Szaniecki Landscape Parks. The
coordinating beneficiary was Świętokrzyskie
Voivodeship – the Complex of Świętokrzyskie
and the Nida River Landscape Parks, and the
co–beneficiary was the State Forests – Pińczów Forest Inspectorate.
The total area of land on which the project
was carried out was 62.89 hectares – including 7.70 hectares of forest land (oak woods).
It covered the following sites:
• Serpentyny (town of Pińczów) – area of 8.68
ha
• Wierciszów (town of Pińczów) – area of 10.87 ha
• Skowronno Dolne (municipality of Pińczów) –
area of 5.70 ha
• Wola Chroberska (municipality of Złota) – area
of 10.26 ha
• Stawiany (municipality of Kije) – area of 19.07 ha
• Młodzawy – (municipality of Michałów) –
area of 7.70 ha
• Górki and Szczerbaków (municipality of Wiśli-

Udział procentowy poszczególnych źródeł finansowania:
• 50% Komisja Europejska (580 824,00 Euro)
• 45% Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
(522 742,00 Euro)
• 5% Województwo Świętokrzyskie – Zespół
Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pińczów – wkład własny
(58 083,00 Euro)
Cele projektu:
• utworzenie warunków do poprawy stanu
i zachowania półnaturalnych ekosystemów
siedlisk przyrodniczych, w tym m. in.: *6210
muraw kserotermicznych (Festuco Brometea), *6120 ciepłolubnych, śródlądowych
muraw napiaskowych, *91I0 ciepłolubnych
dąbrów (Quercetalia pubescenti–petraeae)
oraz *1340 śródlądowych halofilnych słonych łąk, pastwisk i szuwarów (Glauco–Puccinietalia)
• zachowanie i ochronę populacji sierpika
różnolistnego (Serratula lycopifolia) i dziewięćsiłu popłocholistnego (Carlina onopordifolia)
• stworzenie rezerwy genowej, typowych dla
Ponidzia, gatunków roślin kserotermicznych
zagrożonych wyginięciem tj. sierpika różnolistnego, dziewięćsiłu popłocholistnego,
ostnicy Jana, lnu włochatego, wisienki stepowej i dyptamu jesionolistnego
• przywrócenie wypasu owiec
• ukierunkowanie ruchu turystycznego
• aktywizacja lokalnej społeczności w zakresie podniesienia świadomości ekologicznej,
związanej z zagrożeniem i potrzebą ochrony najcenniejszych ekosystemów Ponidzia.

ca) – area of 0.61 ha
The total cost of the project amounted to EUR
1,161,649.00.
Percentage share of particular sources of financing:
• 50% European Commission (EUR 580,824.00)
• 45% National Fund for Environmental Protection and Water Management in Warsaw (EUR
522,742.00)
• 5% Świętokrzyskie Voivodeship – the Complex of Świętokrzyskie and the Nida River
Landscape Parks and the State Forests – Pińczów Forest Inspectorate – own contribution
(EUR 58,083.00)
Project objectives:
• providing conditions for improvement and
preservation of semi–natural ecosystems of
natural habitats, including, among others:
*6210 xerothermic grasslands (Festuco Brometea), *6120 thermophilous inland sandy
xeric grasslands, *9110 thermophilous oak
woods (Quercetalia pubescenti–petraeae)
and *1340 inland halophylic salt meadows,
pastures and rushes (Glauco–Puccinietalia)
• preservation and protection of the population of Serratula lycopifolia and Carlina on–
opordifolia
• providing gene reserve of endangered xerothermic plant species, typical for Ponidzie,
such as: Serratula lycopifolia, Carlina onopordifolia, Stipa Joannis, Linum hirsutum, Prunus
fruticosa (dwarf cherry) and Dictamnus albus
• reintroducing sheep grazing
• controlling tourism
• activating the local community in terms of raising ecological awareness related to the risk
and the need to protect the most precious
ecosystems of Ponidzie.
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III DZIAŁANIA OCHRONY CZYNNEJ
/ Active protection measures

Uprzątnięcie śmieci, stan przed

Wycinka drzew i krzewów, stan przed

Uprzątnięcie śmieci, stan po

Wycinka drzew i krzewów, stan po

/ Before removal of rubbish dumps

/ Before removal of trees and shrubs

/ After removal of rubbish dumps

•
•

•

•
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Zabiegi przed rozpoczęciem wypasu
Uprzątnięcie 4 nielegalnych wysypisk śmieci
(stanowiska: Stawiany, Szczerbaków)
Usunięcie z terenu muraw kserotermicznych
samosiewów drzew i krzewów – pow. 58,54
ha (stanowiska: Stawiany, Serpentyny, Wierciszów, Binek, Wola Chroberska, Górki, Szczerbaków)
wykoszenie powierzchni muraw kserotermicznych – pow. 36,30 ha (stanowiska: Stawiany,
Serpentyny, Skowronno Dolne i Skowronno
Górne, Wola Chroberska, Górki, Szczerbaków)
Usunięcie części drzewostanu (głównie dęby)
oraz podszytu w świetlistej dąbrowie – pow.
7,7 ha (stanowisko: Młodzawy)

/ After removal of rubbish dumps

•
•

•

•

Pre–grazing procedures
Removal of 4 illegal rubbish dumps (sites: Stawiany, Szczerbaków)
Removal of self–seeding trees and shrubs from
the xerothermic grasslands – area of 58,54 ha
(sites: Stawiany, Serpentyny, Wierciszów, Binek, Wola Chroberska, Górki, Szczerbaków)
mowing down the areas of xerothermic grasslands – area of 36,30 ha (sites: Stawiany, Serpentyny, Skowronno Dolne i Skowronno Górne, Wola Chroberska, Górki, Szczerbaków)
Removal of a part of the tree stand (mainly
oaks) and the undergrowth in the oak wood –
area of 7.7 ha (site: Młodzawy)

IV WYPAS ZWIERZĄT
/ Animal grazing

fot. P. Kaleta

Prowadzony był w latach 2016–2018, przez
6 wykonawców zatrudnionych do realizacji
zadania. Wypas będzie kontynuowany po zakończeniu projektu, w ramach jego trwałości.
Do realizacji zadania zakupiono 200 sztuk
owiec rasy czarnogłówka, 10 kóz wszechstronnie użytkowych i 3 koniki polskie. Zwierzęta podzielono na sześć stad.
Wypas owiec i kóz to sprawdzony sposób
ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych.
Owce rozcierając i spulchniając racicami
wierzchnią warstwę gleby, poprawiają jej
strukturę oraz likwidują trawiasty wojłok, który uniemożliwia kiełkowanie nasion. Zgryzając trawy i siewki drzew oraz krzewów, a także
przenosząc nasiona na runie i w żołądkach
przyczyniają się do zachowania odpowiedniego składu gatunkowego roślinności siedliska.
Zwierzęta przebywały na pastwiskach od
początku maja do połowy października każdego roku – zgodnie z zasadami określonymi
w Planach Zadań Ochronnych dla poszczególnych obszarów Natura 2000. Ilość zwierząt

It was conducted in 2016–2018 by 6 contractors employed to carry out the task. Grazing will continue after the end of the project
as part of its continuity. To carry out the task,
200 black–headed sheep, 10 versatile goats
and 3 Konik horses were purchased. The animals were divided into six herds.
Sheep and goat grazing is a proven method of active protection of natural habitats.
By rubbing and loosening the topsoil with hooves, the sheep improve the soil structure and
eliminate the grassy dead organic material,
which prevents the seeds from germinating.
By biting the grass and seedlings of trees and
shrubs, as well as by transferring the seeds in
their fleece and stomachs, they contribute to
the preservation of the appropriate species
composition of the habitat’s flora.
The animals were kept on pastures from
the beginning of May to the middle of October each year – in accordance with the rules
defined in the Protection Task Plans for particular Natura 2000 areas. The number of ani9

i czas wypasania dobrano tak, aby wypas nie
był zbyt intensywny. Prowadzono go zgodnie
z zasadami dobrych praktyk hodowlanych.
Dla zwierząt wybudowano wiaty, w których
mogły się chronić przed słońcem lub deszczem. Miejsca przebywania owiec ogrodzono
siatką leśną, zaś tymczasowe kwatery wypasu
wygradzano za pomocą pastucha elektrycznego.
Łącznie wypas prowadzono na powierzchni
62,89 hektarów w obrębie wszystkich siedlisk
przyrodniczych objętych projektem.
W 2018 r. do projektu włączono dodatkowe stanowisko w Woli Chroberskiej o pow.
3,78 ha.

mals and the grazing time were adjusted so
that grazing was not too intensive. It was also
carried out in accordance with the good husbandry practices. Sheds were built for animals
where they could protect themselves from the
sun or rain. The areas where the sheep were
kept were fenced with forest netting, while
temporary grazing quarters were fenced out
with the use of an „electric shepherd.”
In total, grazing was carried out on an area
of 62,89 ha within all natural habitats covered
by the project.
In 2018, an additional stand in Wola Chroberska was added to the project with an area
of 3.78 ha.

V WYKASZANIE TRZCINY POSPOLITEJ
(PHRAGMITES AUSTRALIS)
/ Cutting–out ditch reed (Phragmites australis)

Stan przed zabiegami

Stan po zabiegach

Na obszarze 0,06 ha w obrębie siedliska
*1340 śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary prowadzono działania mające na celu
eliminację trzciny pospolitej. Zabieg prowadzono w latach 2016–2018 poprzez dwukrotne koszenie wraz z usunięciem biomasy,
w ciągu każdego roku trwania projektu.

In the area of 0.06 ha within the habitat
*1340 inland salt meadows, pastures and rushes, measures aimed at elimination of ditch
reed were carried out. The procedure was carried out in 2016–2018 by double cutting–out
together with removal of biomass, during
each year of the project.

/ Before cutting–out
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/ After cutting–out

VI ZACHOWANIE I OCHRONA
POPULACJI SIERPIKA RÓŻNOLISTNEGO
I DZIEWIĘĆSIŁU POPŁOCHOLISTNEGO

/ Preservation and protection of the population of Serratula lycopifolia and
Carlina onopordifolia

Sierpik różnolistny

Dziewięcił popłocholistny

Sierpik różnolistny występuje w miejscowości Górki (gm. Wiślica) na płacie murawy
kserotermicznej zlokalizowanej na niewielkim, gipsowym wyniesieniu terenu. Jest to
jedno z dwóch znanych w Polsce stanowisk tej
rośliny. W wyniku działań podjętych w ramach
projektu (usunięcie zakrzaczeń, wykaszanie i
prowadzenie wypasu owiec) nastąpił wyraźny
wzrost liczby osobników kwitnących z 46 w
2015 r. do 218 w 2018 roku. Szacuje się, że na
stanowisku znajduje się około 600 osobników.

Serratula lycopifolia occurs in the village
of Górki (municipality of Wiślica) on a patch of
xerothermic grasslands located on a small, gypsum elevation of terrain. It is one of the two
sites of this plant known in Poland. As a result
of the activities undertaken under the project
(removal of bushes, cutting–out and sheep
grazing), there has been a significant increase
in the number of flowering specimens from
46 in 2015 to 218 in 2018. It is estimated that
there are about 600 specimens at the site.

/ Serratula lycopifolia

/ Carlina onopordifolia
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Dziewięćsił popłocholistny jest w Polsce
gatunkiem rzadkim. Na Ponidziu występuje
na 5 stanowiskach (3 z nich objęto działaniami
w ramach projektu – Serpentyny, Wierciszów
i Binek). W wyniku wycinki drzew i krzewów
oraz przeprowadzonego wypasu polepszyły się warunki siedliskowe i zmniejszyło się
ocienienie dla tego gatunku. Opisane działania wpłynęły na poprawę stanu populacji na
stanowiskach w Serpentynach i Wierciszowie.
W 2018 r. na stanowisku Binek dosadzono
siewki uzyskane z nasion zebranych na plantacji. Większa liczba osobników na stanowisku oraz kontynuowanie ochrony czynnej
w latach kolejnych przyczyni się do wzrostu
liczebności populacji gatunku.
Podczas monitoringu prowadzonego na
siedlisku muraw w Woli Chroberskiej odkryto
nowe 5 stanowisko dziewięćsiłu popłocholistnego. Jest ono niewielkie, składa się z kilku
osobników, jest jednak szczególnie interesujące ze względu na znacznie oddalenie od pozostałych populacji na Ponidziu.

Carlina onopordifolia is a rare species in
Poland. In the Ponidzie region there are 5 sites
(3 of which were covered by the project activities – Serpentyny, Wierciszów and Binek). As
a result of tree and shrub felling and grazing,
habitat conditions improved and the shading
for this species decreased. The activities described above contributed to the improvement of the population at the sites in Serpentyny and Wierciszów. In 2018 at the Binek site
seedlings obtained from seeds harvested on
the plantation were planted. A higher number
of specimens at the site and the continuation
of active protection in subsequent years will
contribute to the increase in the population
of the species.
During the monitoring carried out on the
grassland habitat in Wola Chroberska, a new
5th site of Carlina onopordifolia was discovered. It is small, consists of several specimens,
but particularly interesting due to its significant distance from other populations in the
Ponidzie region.

VII PLANTACJA NASIENNA
/ Seed plantation

Plantacja

/ Seed plantation

Zebrane na naturalnych siedliskach nasiona 6 gatunków roślin chronionych – sierpika
różnolistnego, dziewięćsiłu popłocholistnego,
ostnicy Jana, wisienki karłowatej, dyptamu je12

Seeds of 6 species of protected plants collected in natural habitats – Serratula lycopifolia, Carlina onopordifolia, Prunus fruticosa,
Dictamnus albus L. and Linum hirsutum were

sionolistnego i lnu włochatego, posłużyły do
założenia plantacji, która pełni rolę rezerwuaru genowego. Nasiona zebrane na plantacji
wykorzystano do wzmocnienia populacji tych
roślin w miejscach ich występowania oraz do
reintrodukcji sierpika różnolistnego na terenie rezerwatu „Skorocice”. Przeprowadzono
także introdukcję tego gatunku na stanowisku Wierciszów na Garbie Pińczowskim.

used to establish the plantation, which serves
as a genetic reservoir. Seeds harvested on the
plantation were used to strengthen the population of these plants in the places of their
occurrence and to reintroduce Serratula lycopifolia in the Skorocice Nature Reserve. This
species was also introduced at the Wierciszów
site on the Pińczowski Hump (Garb Pińczowski).

VIII UKIERUNKOWANIE RUCHU
TURYSTYCZNEGO
/ Control of tourism

Platforma widokowa
w msc. Stawiany

/ Wieving platform in Stawiany

Wykonano infrastrukturę turystyczną, której celem jest ukierunkowanie i skupienie
turystów w miejscach do tego przeznaczonych oraz eliminacja zagrożeń powstających
w przypadku niekontrolowanego zwiedzania
terenu (śmieci, niszczenie siedlisk i stanowisk
roślin).
W ramach działania wybudowano:
• 3 miejsca parkingowe, 1 wiatę piknikową,
4 platformy widokowe, 4 ławy drewniane,
4 stojaki na rowery, 7 koszy na śmieci miejsco-

Tourist infrastructure has been developed
in order to direct and concentrate tourists in
places designated for this purpose and to eliminate the risks arising from the uncontrolled
visiting of the area (rubbish, destruction of
habitats and plant sites).
As part of the measure, the following were
built:
• 3 parking spaces, 1 picnic shed, 4 viewing platforms, 4 wooden benches, 4 bicycle stands,
7 trash bins in the villages of Stawiany and
13

wościach Stawiany i Górki oraz na Garbie Pińczowskim
• tablice informacyjno – edukacyjne: w Pińczowie, Stawianach, Górkach, Skowronnie, Wierciszowie, Bogucicach, Szczerbakowie, Młodzawach, Woli Chroberskiej, przed siedzibami
Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich
Parków Krajobrazowych w Kielcach i Krzyżanowicach Średnich oraz przed budynkiem
Nadleśnictwa Pińczów w Michałowie.

Górki as well as on the Pińczowski Hump (Garb
Pińczowski)
• informative and educational boards: in Pińczów, Stawiany, Górki, Skowronno, Wierciszów, Bogucice, Szczerbakowo, Młodzawy,
Wola Chroberska, in front of the buildings of
the Complex of Świętokrzyskie and the Nida
River Landscape Parks in Kielce and Krzyżanowice Średnie and in front of the Pińczów Forest
Inspectorate building in Michałów.

IX PATROLE PREWENCYJNE
/ Preventive patrols

Patrole konne
/ Horse patrols

Przeprowadzono 10 jednodniowych patroli prewencyjnych na stanowiskach objętych
ochroną czynną. Patrole prowadzone były
przy współpracy przedstawicieli jednostek:
Policji, Straży Pożarnej, ZŚiNPK oraz pracownika naukowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W patrolach brali udział
także uczniowie lokalnych szkół ponadpodstawowych oraz młodzież z Powiatowego
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Podzamczu.
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At the sites under active protection a number of 10 of one–day preventive patrols were
conducted. The patrols were conducted in cooperation with the representatives of Police,
Fire Brigade, ZŚiNPK (the Complex of Świętokrzyskie and the Nida River Landscape Parks)
and a scientific employee of the Jan Kochanowski University in Kielce. The patrols were
also attended by students of local secondary
schools and young people from the Regional
Youth Educational Centre in Podzamcze.

X DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA
/ Educational activity

Warsztaty
terenowe
/Outdoor
workshops

Przeprowadzono warsztaty edukacyjne
dla dzieci i młodzieży. Uczestniczyło w nich
łącznie ponad 2000 osób. Zajęcia składały się
z części stacjonarnej (wykłady, prace z wełną)
i terenowej (m. in. sadzenie roślin).

Educational workshops for children and
youth were conducted, with a total number of
more than 2000 participants. The classes consisted of stationary (lectures, working with
wool) and outdoor parts (planting plants).

XI DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA
I WYDAWNICZA / Promotional and publishing activity

Działalność
promocyjna

/ Promotional activity

Promocję projektu prowadzono w telewizji, prasie, radio i w internecie oraz poprzez
uczestnictwo w konferencjach, wyjazdach
studyjnych i imprezach okolicznościowych.
W ramach projektu wydano materiały in-

Promotion of the project was carried out
on TV, in the press, radio and on the Internet
as well as by participating in conferences, study tours and occasional events.
As a part of the project, information mate15

formacyjne i gadżety promujące podjęte
działania: folder informacyjny, kalendarze,
torby, koszulki, kamizelki i opaski odblaskowe, zakładki, długopisy oraz zawieszki do telefonów.

rials and gadgets were published to promote
the implemented measures: information folder, calendars, bags, T–shirts, vests and reflective bands, bookmarks, pens and telephone
tags.

XII INNE ZADANIA ZREALIZOWANE
W RAMACH PROJEKTU
/ Other tasks carried out under the project

Festyn Full Wypas

Jagnięcina z Ponidzia

• Dokonano aktywizacji lokalnej społeczności
poprzez wprowadzenie w tematykę ochrony
środowiska przyrodniczego i wskazanie kierunków prowadzenia racjonalnej gospodarki
rolnej i turystyki
• zorganizowano Konferencję Otwierającą i Zamykającą projekt oraz coroczne posiedzenia
Komitetu Sterującego, podczas których przekazywano informacje o przebiegu realizacji
projektu
• podjęto kompleksowe działania na rzecz promocji jagnięciny z Ponidzia. Zorganizowano
m.in. Piknik Rodzinny, na którym propagowano ideę hodowli owiec, przeprowadzono
także szkolenia dla restauratorów mające za-

• Activating the local community by introducing the issues of environmental protection
and indicating the directions of rational agricultural management and tourism
• organizing the Opening and Closing Conferences and annual Steering Committee meetings,
during which information on the progress of
the project implementation was provided
• comprehensive measures have been undertaken to promote lamb from the Ponidzie
region. Also, a Family Picnic was organized,
during which the idea of sheep breeding was
being promoted, as well as trainings for restaurateurs to encourage the preparation and sale
of lamb meat due to its taste and pro–health

/ Picnic Full Wypas
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/ Lamb from the Ponidzie

chęcić do przyrządzania i sprzedaży mięsa jagnięcego ze względu na jego walory smakowe i prozdrowotne
• nawiązano współpracę, celem wymiany doświadczeń, z instytucjami realizującymi projekty LIFE w różnych krajach Unii Europejskiej
(Belgia, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Węgry).

qualities were conducted
• cooperation was established in order to exchange experiences with institutions implementing LIFE projects in various countries of
the European Union (Belgium, Greece, Spain,
Ireland, Hungary).

XIII PODSUMOWANIE
/ Summary

Projekt LIFE13 NAT/PL/000038 umożliwił
zachowanie i kompleksową ochronę cennych
siedlisk przyrodniczych oraz przyczynił się do
poprawy stanu populacji stanowisk chronionych gatunków roślin w 3 Parkach Krajobrazowych Ponidzia: Nadnidziańskim, Kozubowskim i Szanieckim.
Przeprowadzony w ramach projektu monitoring przyrodniczy potwierdził osiągnięcie
głównego celu projektu, czyli poprawę kondycji i zachowanie różnorodności biologicznej priorytetowych siedlisk przyrodniczych:
*6210 muraw kserotermicznych, *6120 ciepłolubnych, śródlądowych muraw napiaskowych, *9110 ciepłolubnych dąbrów oraz
*1340 śródlądowych halofilnych słonych łąk,
pastwisk i szuwarów.
W obrębie ciepłolubnych siedlisk, porastających zasobne w węglan wapnia wzniesienia,
po wykonaniu zabiegów wycinki podrostów
drzew i krzewów oraz prowadzeniu wypasu
zwierząt gospodarskich, w wielu miejscach,
zaczęły liczniej pojawiać się gatunki kserotermiczne.
Wprowadzenie wypasu jest bardzo skuteczną metodą ochrony muraw kserotermicznych przed ich zarastaniem.
Pozytywne skutki przyniosły także prace
w zakresie infrastruktury turystycznej. Przy-

The LIFE13 NAT/PL/000038 project enabled
the preservation and comprehensive protection of precious natural habitats and contributed to the improvement of the population of
protected plant species sites in 3 Landscape
Parks of Ponidzie: Nadnidziański, Kozubowski
and Szaniecki Landscape Parks.
The environmental monitoring carried out
as part of the project confirmed the achievement of its main objective, i.e. improvement of
the condition and preservation of biodiversity
of priority natural habitats: *6210 xerothermic
grasslands, *6120 thermophilous inland sandy xeric grasslands, *9110 thermophilous oak
woods and *1340 inland halophylic salt meadows, pastures and rushes
In the area of thermophilous habitats, growing on hills rich in calcium carbonate, after
tree and bush shoots felling and grazing of
farm animals, xerothermic species began to
appear more frequently in many places.
The introduction of grazing is a very effective method of protecting xerothermic grasslands from overgrowing.
The work on tourism infrastructure has also
had a positive impact. It not only contributed
to reducing the negative impact of tourists on
the condition of precious habitats, but also
significantly improved the conditions for to17

czyniły się nie tylko do ograniczenia negatywnego wpływu turystów na stan cennych siedlisk, ale również znacząco poprawiły warunki
do uprawiania turystyki.
W wyniku podjęcia patroli prewencyjnych
oraz prowadzenia działań edukacyjnych, wyraźnie wzrosła świadomość ekologiczna nie
tylko wśród lokalnych społeczności i turystów,
ale także wśród najmłodszych tj. uczniów
szkół.
Kształtowanie odpowiedniej postawy ekologicznej od najmłodszych lat wpłynie pozytywnie na zachowanie dobrej kondycji siedlisk w przyszłości.
Działania przeprowadzone w ramach Projektu zapoczątkowały przywrócenie na obszarach objętych programem, pierwotnych
walorów przyrodniczych i krajobrazowych
Ponidzia.
Niemniej jednak istotna jest kontynuacja
projektu, którą jednostka będzie prowadzić
w dalszych latach.
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urism.
As a result of preventive patrols and educational activities, ecological awareness has
significantly increased not only among local
communities and tourists, but also among
the youngest, i.e. schoolchildren.
Developing an appropriate ecological attitude from early childhood will have a positive impact on the maintenance of good condition of habitats in the future.
Activities carried out under the Project
initiated the restoration of the original natural
and landscape values of Ponidzie in the areas
covered by the programme.
The continuation of the project, which the
unit shall carry out in the following years, is,
however, of equal importance.

Fot. P. Kaleta
Województwo Świętokrzyskie
Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków
Krajobrazowych
ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce, tel. (41)345-58-80
tel./fax (41) 345-51-91
e–mail: sekretariat@pk.kielce.pl
Krzyżanowice Średnie 14, 28-400 Pińczów
tel./fax: (41) 357-17-11
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