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1. Wstęp. 

 

Obserwowane w ostatnim dwudziestoleciu zanikanie muraw kserotermicznych i ciepłolubnych, 

śródlądowych muraw napiaskowych w Polsce a także w innych krajach europejskich jest wynikiem 

zmiany sposobu użytkowania terenów ich występowania. Przemiany społeczno-gospodarcze 

doprowadziły do zarzucenia gospodarowania na gruntach rolnych. Wraz z zanikiem działalności 

pastersko-łąkarskiej, czynnikiem ograniczającym stabilne funkcjonowanie zbiorowisk murawowych stał 

się proces naturalnej sukcesji roślinnej, prowadzący do likwidacji lub pogorszenia ich biotopów. 

Murawy zaczynają zarastać krzewami i drzewami, co powoduje ocienianie powierzchni siedlisk 

(Adamczyk i in. 2011). W efekcie procesy te prowadzą do ubożenia i powolnej degeneracji fitocenoz. 

Ekspansywny rozwój zarośli drzew i krzewów eliminuje składniki flory budujące ciepłolubne murawy, 

zmniejszając liczebność ich populacji oraz możliwość regeneracji z glebowego banku nasion. Usuwanie 

drzew i krzewów jest działaniem niewystarczającym dla zachowania pożądanego stanu siedlisk. 

Pozostawianie karp korzeniowych stymuluje bowiem intensywny wzrost odrośli korzeniowych, co nadal 

stanowi zagrożenie dla flory muraw kserotermicznych i ciepłolubnych oraz śródlądowych muraw 

napiaskowych. Jedynym możliwym rozwiązaniem dla tych niekorzystnych przemian jest wprowadzenie 

ekstensywnej gospodarki pasterskiej. Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że do zabiegów 

ochronnych należy podchodzić holistycznie, także w aspekcie ekonomicznym (Czylok i in. 2008). Jak 

wynika z opinii cytowanych autorów, zabiegi ochrony czynnej zbiorowisk nieleśnych powinny mieć 

następującą kolejność: 

✓ szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza powierzchni przeznaczonej do zabiegów  

i wynikający z niej zakres przestrzenny, czasowy i jakościowy zabiegów; 

✓ mechaniczne usunięcie podrostów drzew i krzewów (przed rozpoczęciem okresu lęgowego 

ptaków oraz okresu wegetacyjnego) a także jednorazowe wykoszenie powierzchni; 

✓ sezonowy, kontrolowany i systematyczny wypas w celu podtrzymania uzyskanego efektu 

biologicznego i krajobrazowego; 

✓ monitoring naukowy: botaniczny i zoologiczny bieżących efektów wypasu i planowanie 

zakresu kolejnych etapów prowadzonych zabiegów. 

Murawy kserotermiczne Ponidzia to ogromne bogactwo gatunkowe stanowiące niezwykle 

osobliwy i charakterystyczny element krajobrazu. Urzekają paletą kolorów kwitnących kwiatów oraz 

występowaniem rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Większość najbardziej 

wartościowych muraw jest objętych ochroną rezerwatową (Grabowski 2013). Zagrożeniem dla tych 

siedlisk  oprócz zaprzestania pastwiskowo-kośnego użytkowania jest również nieukierunkowana 

turystyka, której negatywnym skutkiem jest zadeptywanie, zaśmiecanie oraz niszczenie runi muraw  

i innych cennych przyrodniczo obszarów. Część terenu wykorzystywana jest jako tory zjazdowe przez 

rowerzystów i motorowerzystów, quady i motory crossowe (Jastrzębski 2015). Obszary te są również 

miejscem weekendowego i wakacyjnego wypoczynku, czego dowodem jest ruch turystyczny 

spowodowany bezpośrednim sąsiedztwem atrakcyjnych miejsc, interesujących obiektów 

przyrodniczych, historycznych i kulturowych. Dużym zagrożeniem jest zaśmiecanie terenu muraw przez 

miejscową ludność. W wyrzucanych odpadach pojawia się również szkło, które szczególnie w suchych 
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miesiącach stanowi istotne zagrożenie pożarowe. Butelki plastikowe i torebki foliowe są także bardzo 

niebezpiecznym zagrożeniem dla zwierząt, które wpadają tam w pułapki lub wykorzystują ten materiał 

do budowy gniazd. Zaplątane w folię młode ptaki lub zwierzęta ulegają okaleczeniu. 

Dotychczasowe działania ochronne na obszarze Ponidzia koncentrowały się głównie w obrębie 

rezerwatów przyrody i wykonywane były na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 

Kielcach. Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach wychodząc 

naprzeciw potrzebom utrzymania właściwego stanu kluczowych zbiorowisk roślinnych zrealizował 

kilkuletni projekt pt. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”. Dzięki wsparciu 

Instrumentu Finansowego LIFE możliwe było przeprowadzenie szeregu działań służących ochronie 

ciepłolubnych siedlisk na obszarze Niecki Nidziańskiej.  

2. Cele projektu. 

 

Głównym celem projektu było podjęcie kompleksowych działań ochronnych, które przyczynią 

się do zachowania półnaturalnych, cennych i rzadkich w skali kraju siedlisk przyrodniczych: muraw 

kserotermicznych, ciepłolubnych, śródlądowych muraw napiaskowych, ciepłolubnych dąbrów oraz 

śródlądowych halofilnych słonych łąk, pastwisk i szuwarów. Pośrednim celem było: 

• utworzenie rezerwy genowej typowych dla Ponidzia gatunków roślin kserotermicznych 

zagrożonych wyginięciem tj. sierpika różnolistnego (Serratula lycopifolia), dziewięćsiłu 

popłocholistnego (Carlina onopordifolia), ostnicy Jana (Stipa joannis), lnu włochatego (Linum 

hirsutum), wisienki stepowej (Prunus fruticosa) i dyptamu jesionolistnego (Dictamnus albus), 

• przywrócenie wypasu owiec, 

• ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę infrastruktury turystycznej: parkingów, 

wiat, platform widokowych, stojaków na rowery, 

• aktywizacja lokalnej społeczności w zakresie podniesienia świadomości ekologicznej, związanej  

z zagrożeniem i potrzebą ochrony najcenniejszych ekosystemów Ponidzia. 

 

3. Ogólna charakterystyka obszaru i siedlisk przyrodniczych projektu. 

 

Projekt LIFE13 NAT/PL/000038 pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu” 

realizowano w latach 2014 – 2018 na obszarze trzech parków krajobrazowych: Nadnidziańskiego, 

Szanieckiego i Kozubowskiego położonych w południowej części województwa świętokrzyskiego. 

Projektem objęto wybrane siedliska z terenu Ostoi Stawiany (PLH260033), Ostoi Nidziańskiej (PLH 

260003) oraz Ostoi Kozubowskiej (PLH 260029) (Ryc.1).  
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Ryc.1. Mapa rozmieszczenia stanowisk, na których przeprowadzono monitoring przyrodniczy i realizowano 

zabiegi ochrony czynnej w ramach projektu. 
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3.1. Charakterystyka terenu. 

 

3.1.1 Budowa geologiczna i geomorfologia. 

 

Głębokie podłoże Ponidzia tworzy jednostka tektoniczna zwana masywem małopolskim. 

Najstarsze nawiercone otworami wiertniczymi skały to silnie zdeformowane tektonicznie i słabo 

zmetamorfizowane prekambryjskie piaskowce i łupki krzemionkowe z wkładami zlepieńców (Świercz 

A. 2013). Ruchy wznoszące podczas kaledońskiego cyklu tektonicznego w kambrze, a potem w górnym 

sylurze spowodowały, iż w części Ponidzia, bezpośrednio na utworach prekambryjskich zalegają 

mułowce z wkładkami piaskowców dolnego dewonu oraz wapienie i dolomity dewonu środkowego  

i górnego. 

Wyższa i młodsza jednostka tektoniczna, leżąca niezgodnie na zdenudowanych skałach masywu 

małopolskiego i nazwana synklinorium miechowskim, zbudowana jest ze słabiej zdeformowanych 

utworów  mezozoiku, a w północno – zachodniej części również permu. Utwory dolnotriasowe 

wykształcone są jako zróżnicowana seria: w dolnej części piaskowcowo – ilasta, wyżej marglisto – 

wapienna. Środkowy trias reprezentowany jest przez wapienie z wkładkami dolomitów, natomiast 

późny trias reprezentowany jest przez zróżnicowane skały klastyczno-ilasto-węglanowe. Wczesna jura 

oraz prawie cała jura środkowa to okres w historii geologicznej regionu zaznaczający się luką 

stratygraficzną. Utwory górnojurajskie zbudowane są z kompleksów wapieni z wkładkami margli oraz 

iłowców, które są najstarszymi utworami pojawiającymi się na powierzchni terenu na obszarze 

Ponidzia. W profilu osadów mioceńskich, najbardziej charakterystycznym horyzontem 

litostratygraficznym jest seria ewaporowa, budowana z gipsów.  

 

3.1.2. Klimat. 

 

Klimat umiarkowanie ciepły i suchy. Klimat cechują niewielkie opady od 450 do 550 mm rocznie 

(miejscami 700-900 mm).  Roczne amplitudy temperatur są wysokie – lata są tu dość ciepłe a zimy 

chłodne. Okres wegetacji trwa od 200 do 215 dni.  

 

3.2. Charakterystyka obszarów Natura 2000. 

 

Projekt realizowano na 12 stanowiskach, gdzie stwierdzono obecność cennych siedlisk 

przyrodniczych położonych w obszarze Natura 2000, w obrębie: 

 

• Ostoi Stawiany (PLH260033) 

❖ murawy kserotermiczne, 

❖ ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe. 

• Ostoi Nidziańskiej (PLH 260003) 

❖ ciepłolubne dąbrowy, 

❖ ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe, 

❖ murawy kserotermiczne, 

❖ śródlądowe halofilne słone łąki, pastwiska i szuwary.   
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• Ostoi Kozubowskiej (PLH 260029) 

❖ ciepłolubne dąbrowy, 

❖ murawy kserotermiczne. 

 

Łączna powierzchnia siedlisk objętych projektem wyniosła 62,89 hektarów w tym grunty leśne 

(ciepłolubne dąbrowy) - 7,70 hektara. 

 

3.2.1. Ostoja Stawiany PLH260033. 

 

Ostoja Stawiany została ustanowiona w celu ochrony występujących tutaj 9 typów siedlisk 

przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, w tym murawy kserotermiczne  

i ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe, które objęto ochroną czynną w ramach realizacji 

projektu. Rzeźba terenu jest mało zróżnicowana z wyjątkiem północnej części obszaru, poprzecinanego 

garbami i dolinkami. Charakterystyczny element krajobrazu stanowią formy krasu w postaci jaskiń, 

studni, lejów i dolinek. Wypełnione wodą naturalne dolinki krasowe, zapadliska czy leje tworzą 

niewielkie zbiorniki wodne. Wzdłuż cieków wodnych oraz rozlewisk powstają starorzecza i naturalne 

eutroficzne zbiorniki wodne. 

Ostoja Stawiany stanowi ważny korytarz ekologiczny łączący cenne przyrodniczo obszary 

Ponidzia i okolic Chęcin. Występuje tu wiele gatunków roślin należących do zagrożonych i rzadkich  

w skali kraju, np. storczyk drobnokwiatowy (Orchis ustulata), storczyk kukawka (O. militaris), ostnice: 

Jana (Stipa joannis) i włosowata (S. capillata) oraz rzadka paproć - podejźrzon księżycowy (Botrychium 

lunaria). Jeziorka powstałe w zalanych wodą lejach krasowych oraz wyrobiskach kamieniołomów 

stanowią miejsca rozrodu licznych płazów m.in. traszki grzebieniastej (Triturus cristatus) i kumaka 

nizinnego (Bombina bombina). Teren Ostoi zasiedlają również różne gatunki bezkręgowców m. in.: 

modraszek telejus (Maculinea teleius), poczwarówka zwężona (Vertigo angustior) oraz ślimak żółtawy 

(Helix lutescens). Dużym walorem Ostoi jest ornitofauna, gdzie występuje tu 8 gatunków ptaków  

z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, w tym jeden priorytetowy – derkacz Crex crex. 

 

3.2.2. Ostoja Nidziańska PLH 260003. 
 

W krajobrazie Ostoi Nidziańskiej dominują: Garb Pińczowski i dolina rzeki Nidy, która silnie 

meandruje tworząc liczne starorzecza. W środkowej części biegu Nidy utworzył się rozległy kompleks 

wilgotnych i podmokłych łąk, bagien i starorzeczy. Przy małym spadku koryta rzeki, każdego roku tworzą 

się rozlewiska i rozwijają zbiorowiska szuwarowe, częściowo przekształcone na łąki kośne. Lekko 

pofałdowane lessowe płaskowyże porozcinane są licznymi wąwozami, parowami oraz suchymi 

dolinami. W centralnej części Ostoi występują zjawiska krasowe związane z pokładami gipsów. Łącznie 

na terenie Ostoi Nidziańskiej zidentyfikowano 18 typów siedlisk przyrodniczych  

z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG i 20 gatunków z Załącznika II.  

Gipsowe wzgórza oraz zbocza wąwozów porastają murawy kserotermiczne. Znajduje się tutaj 

jedna z największych populacji dziewięćsiła popłocholistnego (Carlina onopordifolia) (Fot.1) a także 

jedyne w Polsce dwa stanowiska sierpika różnolistnego (Serratula lycopifolia (Fot.6). Oba te gatunki 

wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG zostały objęte działaniami ochrony czynnej 

podczas realizacji projektu. W południowej części Ostoi Nidziańskiej, na północny-wschód od 
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miejscowości Szczerbaków występują śródlądowe halofilne słone łąki, pastwiska i szuwary, które także 

objęto ochroną czynną. 

Stosunkowo niewielką część obszaru Ostoi zajmują zbiorowiska leśne, wśród których  

na szczególną uwagę zasługuje chronione w projekcie priorytetowe siedlisko ciepłolubne dąbrowy.  

W jego runie znaleźć można liczne gatunki typowe dla muraw i ciepłolubnych zarośli, jak np. wrotycz 

baldachogroniasty (Tanacetum corymbosum) czy róża francuska (Rosa gallica). Występują tu też inne 

rzadko spotykane gatunki roślin, np. rogownica wielkoowockowa (Cerastium macrocarpum)  

czy storczyk – podkolan zielonawy (Platanthera chlorantha). 

W Ostoi Nidziańskiej występuje bogata fauna bezkręgowców związanych z siedliskami 

kserotermicznymi, a ponadto jest to miejsce lęgowe wielu gatunków ptaków, zwłaszcza wodno-

błotnych oraz ważny punkt na szlaku wędrówkowym ptaków (Dolina Nidy jest ostoją ptaków o randze 

europejskiej E62). 

 

 

Fot. 1. Dziewięćsił popłocholistny (Carlina onopordifolia) (fot. Dariusz Wiech) 

 

3.2.3. Ostoja Kozubowska PLH 260029. 

 

Ostoja Kozubowska obejmuje największy kompleks lasów grądowych i łęgowych na obszarze 

Niecki Nidziańskiej. W południowej części znajdują się kompleksy podmokłych łąk i pastwisk, 

porozcinanych licznymi kanałami. Obszar Ostoi zbudowany jest z margli i opok wieku górnokredowego 

pokrytych warstwą lessu. Wynikiem zachodzących współcześnie procesów erozji lessów jest 

zróżnicowana rzeźba terenu – występują tu wąwozy w różnym stadium rozwoju, leje zapadliskowe, 

kotły, studnie i podziemne kanały oraz liczne ostańce lessowe. Specyficzne warunki wilgotnościowo – 
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glebowe przyczyniły się do wykształcenia na tym terenie niespotykanego pod względem florystycznym 

w innych regionach lasów grądowych w odmianie nidziańskiej (Matuszkiewicz 2007). 

Ustanowienie na tym obszarze Ostoi miało na celu zachowanie we właściwym stanie 9 siedlisk 

przyrodniczych i gatunków zwierząt wymienionych w Załącznikach I i II Dyrektywy Rady 92/43/EWG  

z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.  

Ochroną czynną objęto murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) oraz ciepłolubne dąbrowy 

(Quercetalia pubescenti-petraeae). Szczególnie cennymi i zagrożonymi gatunkami występującymi w tej 

ostoi są: obuwik pospolity (Cypripedium calceolus), modraszek teleius (Maculinea teleius), jelonek 

rogacz (Lucanus cervus), pachnica dębowa (Osmoderma eremita). 

 

3.3. Charakterystyka siedlisk. 
 

3.3.1 Murawy kserotermiczne. 

 

Suche murawy kserotermiczne (*6210) należące do klasy Festuco-Brometea są na omawianym 

terenie często występującym typem siedlisk. Zajmują one lessowe i wapienne wyniesienia, skarpy, 

ugory, zbocza rowów i wąwozów śródpolnych a także stare kamieniołomy. Murawy kserotermiczne to 

półnaturalne, nieleśne zbiorowiska roślinne. Występują w miejscach wybitnie ciepłych, suchych  

i nasłonecznionych. Zazwyczaj zajmują niewielkie powierzchnie stoków o wystawie południowej, 

południowo-zachodniej i południowo-wschodniej. Zbiorowiska te występują na różnych glebach, 

najczęściej na rędzinach, pararędzinach, czarnoziemach i glebach brunatnych, wytwarzających się ze 

skał zasobnych w wapń – lessów, glin, gipsów, kredy. Kluczowy wpływ na powstawanie i utrzymywanie 

się muraw mają czynniki ograniczające sukcesję naturalną w kierunku zbiorowisk zaroślowych  

i leśnych. Czynniki te mogą być naturalne, np. obrywy skarp lub pożary oraz antropogeniczne: wypas, 

wypalanie czy okresowe przeorywanie. Murawy kserotermiczne odznaczają się szczególnym 

bogactwem gatunkowym. Na jeden metr kwadratowy może przypadać blisko sto gatunków roślin 

naczyniowych. Są to również siedliska z obecnością licznych gatunków chronionych i zagrożonych. Do 

najciekawszych można zaliczyć: miłek wiosenny (Adonis vernalis), dziewięćsił popłocholistny (Carlina 

onopordifolia), sasanka łąkowa (Pulsatilla pratensis), dzwonek boloński (Campanula bononiensis), 

aster gawędka (Aster amellus), storczyk drobnokwiatowy (Orchis ustulata), ostnica włosowata (Stipa 

capillata), ostnica Jana (Stipa joannis) i inne. 

 

3.3.2. Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe. 

 

Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (All. Koelerion glaucae *6120) to priorytetowe 

siedlisko z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym. Jest to formacja dość uboga 

florystycznie i luźna, tylko częściowo porośnięta (duży procent powierzchni to nagi piasek) 

psammofilnymi roślinami. Występują tu specyficzne gatunki, rzadko spotykane w innych regionach.  

W odróżnieniu od muraw szczotlichowych (Ass. Spergulo-Corynephoretum) pH gleb muraw 

napiaskowych jest obojętna lub lekko zasadowa (PH 6 do 7,5). Do gatunków charakterystycznych tej 

formacji należy naradka północna (Androsace septentrionalis). Poza tym spotkać tam można 

następujące gatunki: mokrzycznika baldaszkowego (Holosteum umbellatum), bylicę polną (Artemisia 

campestris), goździka piaskowego (Dianthus arenarius), mietelnika piaskowego (Kochia laniflora), 

traganka piaskowego (Astragalus arenarius), babkę piaskową (Plantago arenaria) i pyleńca piaskowego 
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(Berteroa incana). Wszystkie te gatunki preferują suche piaszczyste gleby i pełne oświetlenie. Formacja 

muraw napiaskowych na powierzchni Wierciszów usytuowana jest u podstawy wzniesienia, które 

zajmuje murawa kserotermiczna. Spływające z góry nutrienty powodują wzrost żyzności i pojawianie 

się gatunków z innych formacji. Do tego na części terenu została wysiana lucerna (Medicago sativa), 

która była nawożona obornikiem, stąd dalsza degeneracja siedliska. Zaobserwowano nielicznie 

pojawiające się krzewy (głównie jako odrost z sąsiedniej murawy kserotermicznej). Ekstensywny wypas 

owiec powinien pomóc wyeliminować gatunki niepożądane, jak kłosownica pierzasta (Brachypodium 

pinnatum) czy lucerna i utrzymać formację w dobrej kondycji. Nie sposób jednak wyeliminować 

nadmiaru nutrientów spływających z góry, stąd trzeba się liczyć z możliwością, że część formacji 

pozostanie w pewnym stopniu zdegenerowana (wzbogacona w gatunki muraw kserotermicznych) 

pomimo prowadzonych zabiegów ochronny czynnej. 

 

3.3.3. Świetliste dąbrowy. 

 

Płaty dąbrowy świetlistej (91I0) występują w kompleksach z grądami i związane są 

z południowymi zboczami wapiennych wzgórz pokrytych lasem. Najczęściej tworzą układy pośrednie, 

które są trudne do odróżnienia od cieplejszych postaci grądów. Drzewostan z udziałem dębów - 

bezszypułkowego (Quercus petraea) i szypułkowego (Q. robur). Niezbyt gęsty podszyt budują 

najczęściej: leszczyna (Corylus avellana), wiciokrzew suchodrzew (Lonicera xylostemum), trzmielina 

pospolita (Euonymus europaea), szakłak pospolity (Rhamnus catharictus) i dereń świdwa (Cornus 

sanguinea). Runo silnie zwarte i bardzo bogate florystycznie. Często spotyka się takie gatunki jak: 

pięciornik biały (Potentilla alba), dzwonek brzoskwiniolistny (Campanula persicifolia), ciemiężyk 

białokwiatowy (Vincetoxicum officinalis), bukwica zwyczajna (Betonica officinalis)  

i miodunka wąskolistna (Pulmonaria angustifolia). W wielu płatach dużą rolę odgrywają gatunki 

typowe dla muraw kserotermicznych i okrajków, w tym m.in. kłosownica pierzasta (Brachypodium 

pinnatum), groszek czerniejący (Lathyrus niger), traganek szerokolistny (Astragalus glycyphyllos). 

Świetlista dąbrowa to miejsce występowania wielu rzadkich gatunków roślin, np.: buławnik 

wielkokwiatowy (Cephalanthera damasonium), miejscami obuwik pospolity (Cypripedium calceolus), 

wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine), lilia 

złotogłów (Lilium martagon), miodownik melisowaty (Melittis melissophyllum), pierwiosnek lekarski 

(Primula veris) i gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis). 

 

3.3.4 Śródlądowe halofilne słone łąki, pastwiska i szuwary. 

 

Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary Glauco-Puccinellitalia - śródlądowe siedliska łąkowo  

i szuwarowo-łąkowe (*1340) tworzą się na terenach naturalnie zasolonych pod wpływem słonych 

źródeł i słonych wód wgłębnych towarzyszących pokładom soli kamiennej (Nienartowicz i Piernik 

2004). Warunkiem istnienia siedliska jest stały dopływ wód słonych i tradycyjny sposób użytkowania 

jak koszenie i wypas. Na terenie Szczerbakowa zasolenie, które stwarza warunki do rozwoju roślinności 

halofilnej związane jest z prowadzonymi w XIX wieku poszukiwaniami soli. Wykonano w tym celu szyb 

górniczy, który po zakończeniu poszukiwań wypełniła woda, tworząc słone źródło. Do gatunków 

typowych, stwierdzonych na tym terenie, należą przede wszystkim: łoboda oszczepowata w odmianie 

solnej Atriplex prostrata var. salina, sitowiec Bulboschoenus planiculmis (Hroudova i in. 2005), 

muchotrzew solniskowy (Sperguralia salina), przewiercień cienki (Bupleurum tenuissimum). Częstym 
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gatunkiem jest również dobrze znosząca zasolenie trzcina pospolita (Phragmites australis). Gatunek 

ten ma tendencje do ekspansji w obrębie siedliska w przypadku zaprzestania użytkowania. 

4. Metodyka badań monitoringu przyrodniczego. 

 

 Monitoring przyrodniczy został opracowany przez zespół pracowników Ośrodka Badań  

i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. w Katowicach. W trakcie realizacji prac przyjęto metodykę stosowaną 

w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony 

Środowiska. W trakcie badań wykorzystano opisy zawarte w Poradniku ochrony siedlisk i gatunków 

Natura 2000 – podręcznik metodyczny oraz w przewodniku metodycznym Monitoring siedlisk 

przyrodniczych.  

W obrębie wyznaczonych płatów wytypowano transekty o długości 200 m (1 transekt – 

powierzchnia siedliska do 1 ha, 2 transekty - powierzchnia siedliska od 1 do 3 ha, 3 transekty – 

powierzchnia siedliska powyżej 3 ha), na których wykonano po 3 zdjęcia fitosocjologiczne 

o powierzchni 25 m2 każde (kwadrat 5 x 5 m) – dla siedlisk nieleśnych oraz o powierzchni 400 m2 każde 

(kwadrat 20 x 20 m) dla ciepłolubnych dąbrów (siedliska leśne).  

Na każdej powierzchni wybierano płaty różniące się stanem zachowania (właściwy, 

niewłaściwy i zły) oraz warunkami lokalnymi (wysokość n.p.m., ekspozycja, nachylenie stoków, sposób 

użytkowania w przeszłości).  

 Ocenę stanu zachowania siedliska dokonywano w trójstopniowej skali: właściwa (FV), 

niewłaściwa/niezadowalająca (U1) i zła (U2). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

(Dz. U. z 2010 nr 34 poz. 186 z późn. zm.), stan ochrony siedliska przyrodniczego był charakteryzowany 

za pomocą trzech parametrów: 

• powierzchnia siedliska; 

• struktura i funkcja; 

• szanse zachowania siedliska. 

 Nazewnictwo gatunków roślin przyjęto za Mirkiem i in. (2002), natomiast nomenklaturę 

syntaksonów za Matuszkiewiczem (2006).  

 Monitoringiem objęto również wybrane grupy bezkręgowców (malakofauna, entomofauna – 

mrówki, błonkówki, motyle, arachnofauna), drobnych ssaków i ptaków. Badania monitoringowe trwały 

od maja 2015 r. do końca III kwartału 2017 r. Obserwacją objęte zostały wszystkie wskazane w projekcie 

powierzchnie. Monitoring prowadzony był metodami jakościowymi i ilościowymi. Informacje na temat 

występujących zwierząt z ww. grup gromadzone były poprzez bezpośrednie obserwacje w terenie 

poszczególnych gatunków (różne postacie – larwy, osobniki dorosłe, pisklęta), obserwacje miejsc 

złożenia jaj, miejsc żerowania, gniazdowania, a także poprzez obserwacje osobników martwych i innych 

śladów ich obecności (znalezione wylinki, pokrywy skrzydłowe, pióra, skorupy jaj itp.). Analizowane 

były wybrane gatunki charakterystyczne i wyróżniające dla ekosystemów objętych projektem ww. grup 

(w przypadku stwierdzenia występowania), reprezentujące różne strategie ekologiczne  

(w tym przystosowania pokarmowe) oraz pełniące ważną rolę w zachowaniu stanu równowagi 

dynamicznej środowiska. 
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5. Metody ochrony czynnej. 

 

Dla odtworzenia i zachowania tych siedlisk niezbędne było przeprowadzenie działań ochronnych. 

Fragmenty siedlisk przyrodniczych, na których zostały przeprowadzone w/w działania przedstawia 

załączona mapa (Ryc.1). Zabiegi ochronne polegały na: 

 

a) uprzątnięciu nielegalnych wysypisk śmieci; 

 

Usunięto dwa nielegalne wysypiska śmieci zlokalizowane na terenie Ostoi Stawiany oraz Ostoi 

Nidziańskiej. Prace przeprowadzono w IV kwartale 2014r. oraz I kwartale 2015 r. Ponadto, w 2018 r.  

oczyszczono z nagromadzonych nieczystości powierzchnię słonorośli w Szczerbakowie. 

 

b) mechanicznym usunięciu drzew i krzewów oraz ich podrostów z wybranych do projektu siedlisk 

murawowych i ciepłolubnych dąbrów poprzez usunięcie dębu oraz gatunków ocieniających; 

 

Z terenu *6210 kserotermicznych muraw usunięto samosiewy drzew i krzewów gatunków 

pospolitych i niepodlegających ochronie, takich jak: Pinus sylvestris, Betula spp., Quercus spp., Frangula 

alnus, Prunus spinosa, Cornus sanquinea, Rosa spp. Na powierzchni *91I0 ciepłolubnej dąbrowy w 

Młodzawach wykonano zabiegi polegające na prześwietleniu drzewostanu głównego oraz redukcji 

podszytu (do 20%) wraz z usunięciem biomasy. Pozostawiono rzadkie krzewy i drzewa,  

m. in.: Rosa gallica, Crataegus rhipidophylla, Crataegus x macrocarpa, Ulmus spp.  Przed pierwszym 

wypasem przeprowadzono zabiegi polegające na wykaszaniu powierzchni obejmujących siedliska 

murawowe. Pozwoliło to na usunięcie nagromadzonego wojłoku. Zabiegi wykonano w II kwartale 2015 

roku na powierzchni w Stawianach oraz w I kw. 2016 r. na pozostałych obszarach. 

 

c) wykaszaniu trzciny pospolitej z równoczesnym usunięciem biomasy; 

 

Na obszarze 0,06 ha w obrębie siedliska *1340 śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary 

prowadzono działania mające na celu eliminację trzciny pospolitej (Phragmites australis). Zabieg 

prowadzono w latach 2015-2018 poprzez dwukrotne koszenie wraz z usunięciem biomasy, każdego 

roku trwania projektu. Wpłynęło to na osłabienie jej populacji oraz pojawienie się dwóch gatunków 

rzadkich roślin solniskowych (Spergularia marina i Atriplex hastata var. salina), których nie 

zaobserwowano podczas monitoringu przyrodniczego prowadzonego w roku 2015.  

 

d) wprowadzeniu ekstensywnego wypasu owiec, kóz i koni; 

 

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, 
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a także przenosząc nasiona na runie i w żołądkach przyczyniają się do zachowania odpowiedniego 

składu gatunkowego roślinności siedliska. Koniki polskie charakteryzują się odmiennymi preferencjami 

pokarmowymi w stosunku do owiec i kóz, co miało pozytywny wpływ na stan zachowania siedlisk 

świetlistych dąbrów. 

Zwierzęta przebywały na pastwiskach od początku maja do połowy października każdego roku 

(Fot.2) zgodnie z zasadami określonymi w Planach Zadań Ochronnych dla poszczególnych obszarów 

Natura 2000. Ilość zwierząt 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. Wypas 

prowadzono w obrębie wszystkich siedlisk przyrodniczych objętych projektem. W 2018 r. do projektu 

włączono dodatkowe stanowiska: w Woli Chroberskiej o pow. 3,78 ha. oraz na Serpentynach o pow. 

0,46 ha.  Na obszarze wypasu nie stosowano chemicznych środków ochrony roślin oraz dodatkowego 

nawożenia zarówno podczas prac przygotowawczych, jak i wypasu. 

 

 
Fot.2. Wypasane owce na powierzchni Stawiany (fot. Piotr Kaleta) 

 

e) założeniu plantacji nasiennej; 

 

W ramach realizacji projektu przeprowadzono prace polegające na założeniu plantacji nasiennej 

na działce położonej przy siedzibie Parków Krajobrazowych w Krzyżanowicach Średnich. Do jej 

założenia wykorzystano nasiona sześciu gatunków roślin chronionych zebranych na naturalnych 

siedliskach występujących na Ponidziu. Plantacja stanowi rolę rezerwuaru genowego, z którego można 

korzystać przy prowadzeniu ochrony ex situ i in situ na poszczególnych stanowiskach.  

Po wyhodowaniu siewek na plantacji posadzone zostały następujące rośliny: 

1. *4087 Sierpik różnolistny (Serratula lycopifolia) – gatunek objęty ochroną ścisłą; wymaga 

ochrony czynnej, priorytetowy gatunek o znaczeniu wspólnotowym, Czerwona lista roślin — 

CR–krytycznie zagrożony, Polska Czerwona Księga Roślin — CR–krytycznie zagrożony, znany 

tylko z 2 stanowisk w Polsce stwierdzonych wyłącznie na Ponidziu. 
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2. *2249 Dziewięćsił popłocholistny (Carlina onopordifolia) - gatunek objęty ochroną ścisłą, 

wymaga ochrony czynnej, gatunek o znaczeniu wspólnotowym, wymaga wyznaczenia obszaru 

Natura 2000, Polska Czerwona Księga Roślin — VU–narażony, znany tylko z kilkunastu 

naturalnych stanowisk w Polsce (z tego 5 na Ponidziu – jedno nowe stanowisko stwierdzono  

w trakcie prac monitoringowych związanych z realizacją projektu. 

3. Ostnica Jana (Stipa joannis) - gatunek objęty ochroną ścisłą, wymaga ochrony czynnej, 

Czerwona Lista Roślin — VU–narażony, Polska Czerwona Księga Roślin — VU–narażony. 

4. Len włochaty (Linum hirsutum) (Fot.3) - gatunek objęty ochroną ścisłą, wymaga ochrony 

czynnej, Czerwona Lista Roślin — VU–narażony Polska Czerwona Księga Roślin — VU–narażony. 

5. Wisienka karłowata (Prunus fruticosa) – gatunek objęty ochroną częściową, Czerwona Lista 

Roślin — VU–narażony, Polska Czerwona Księga Roślin — VU–narażony. 

6. Dyptam jesionolistny (Dictamnus albus) - ochrona ścisła, wymaga ochrony czynnej, Czerwona 

Lista Roślin — CR–krytycznie zagrożony, Polska Czerwona Księga Roślin — CR–krytycznie 

zagrożony, znany tylko z 3-4 naturalnych stanowisk w Polsce. 

 

 
Fot.3. Len włochaty (Linum hirsutum) na plantacji nasiennej (fot. Wojciech Szymański) 

 

 Dodatkowo wyhodowano również kilka gatunków rzadkich roślin naczyniowych z terenu 

Ponidzia, typowych dla siedlisk przyrodniczych objętych projektem m.in.: szyplin jedwabisty 

(Dorycnium germanicum)  – gatunek wymagający ochrony czynnej podlegający ochronie ścisłej, 

występujący tylko na jednym stanowisku w Polsce, wrotycz baldachogroniasty (Tanacetum 

corymbosum) – gatunek charakterystyczny dla ciepłolubnych dąbrów (Quercetalia pubescenti-

petraeae), jastrzębiec żmijowcowaty (Hieracium echioides) - bylina  charakterystyczna dla murawy  

o charakterze stepowym z przewagą traw (All. Festuco-Stipion), atrakcyjny dla zapylaczy, czyściec prosty 

(Stachys recta) – bylina charakterystyczna dla klasy Festuco-Brometea, atrakcyjna dla owadów 

zapylających, rzadka w skali kraju, chaber wełnisty (Centaurea solstitialis) - roślina ruderalna, niezwykle 

rzadka, bardzo atrakcyjna dla owadów zapylających, włóczydło polne (Caucalis platycarpos) - rzadki 

chwast segetalny, ginący archeofit, Czerwona Lista Roślin — CR–krytycznie zagrożony, Polska Czerwona 

Księga Roślin — EN–zagrożony. 
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Z roślin rosnących na plantacji zebrano nasiona. Zostały one wykorzystane do wysiewu lub 

otrzymania sadzonek do dosadzania na stanowiskach naturalnych. Zgodnie z planem ochrony 

rezerwatu „Skorocice” przeprowadzono reintrodukcję sierpika różnolistnego (Serratula lycopifolia) oraz 

próbę jego introdukcji na powierzchni w Wierciszowie. Wysiano również nasiona dziewięćsiła 

popłocholistnego (Carlina onopordifolia) i lnu włochatego (Linum hirsutum) na powierzchniach: Binek, 

Wierciszów, Serpentyny i Skowronno. Na murawie kserotermicznej (stanowisko Serpentyny)  

i ciepłolubnej dąbrowie (Młodzawy) posadzono także kilkadziesiąt wyhodowanych wcześniej sadzonek 

rzadkich i atrakcyjnych dla zapylaczy gatunków roślin, m.in. jastrzębca żmijowcowatego, czyśćca 

prostego czy wrotyczu baldachogroniastego. 

 

6. Wyniki. 

 

6.1. Ostoja Stawiany – stanowisko Stawiany i Gartatowice. 

 

Murawy kserotermiczne w Stawianach są dobrze wykształcone (Fot.4). Stwierdzono łącznie 

występowanie aż 30 gatunków charakterystycznych dla klasy Festuco-Brometea. Na stanowisku 

odnaleziono liczne gatunki podlegające ochronie ścisłej, takie jak: sesleria błotna (Sesleria uliginosa), 

miłek wiosenny (Adonis vernalis), podejźrzon księżycowaty (Botrychium lunaria), dzwonek syberyjski 

(Campanula sibirica), rojownik pospolity (Jovibarba sobolifera), storczyk kukawka (Orchis militaris), 

storczyk drobnokwiatowy (Orchis ustulata), wężymord stepowy (Scorzonera purpurea), ostnica 

włosowata (Stipa capillata). Stwierdzono również obecność wilżyny ciernistej (Ononis spinosa), która 

podlega ochronie częściowej, oraz traganka duńskiego (Astragalus danicus) wymienionego na „Polskiej 

czerwonej liście paprotników i roślin kwiatowych” (Kraków 2016). Na szczególną uwagę zasługuje 

występowanie na tym stanowisku gęsiówki uszkowatej (Arabis recta). Murawy kserotermiczne są tutaj 

w dobrej kondycji, nie zagrożone ekspansją krzewów, a wśród roślin chronionych lub rzadkich  

i ginących charakterystycznych dla tego obszaru wymienić można: ostnicę Jana (Stipa joannis), 

dąbrówkę kosmatą (Ajuga genevensis) i skalnicę trójpalczastą (Saxifraga tridactylites). Na stanowisku 

stwierdzono występowanie jednego gatunku obcego pochodzenia – robinii akacjowej (Robinia 

pseudacacia). Były to pojedyncze, niewielkie egzemplarze, prawdopodobnie celowo nasadzone. Nie 

obserwowano wyraźnej ekspansji tego gatunku w kolejnych latach monitoringu. 

 

 
Fot.4. Stawiany - płat murawy kserotermicznej z licznie występującym goryszem pagórkowym Peucedanum 

oreoselinum (fot. Mariusz Simka) 



16 

 

 

W trakcie badań *6120 ciepłolubnych muraw napiaskowych w Gartatowicach stwierdzono 

występowanie 6 gatunków charakterystycznych: macierzanki piaskowej (Thymus serpyllum), smagliczki 

pagórkowej (Alyssum montanum), kocanki piaskowej (Helichrysum arenarium), rozchodnika 

sześciorzędowego (Sedum sexangulare), starca wiosennego (Senecio vernalis) i tymotki (Boehmera 

Phleum phleoides). Należy spodziewać się pojawienia kolejnych gatunków typowych dla muraw 

napiaskowych, które obserwowano na pobliskiej murawie kserotermicznej: łyszczec baldachogronowy 

(Gypsophila fastigiata), strzęplica nadobna (Koeleria macrantha), gorysz pagórkowaty (Peucedanum 

oreoselinum), rozchodnik ostry (Sedum acre), rojownik pospolity (Jovibarba sobolifera). Na siedlisku 

nie stwierdzono problemów z ekspansją podrostu drzew i krzewów. Nie obserwuje się również 

zagrożenia ze strony gatunków ekspansywnych.  

 

6.2. Ostoja Nidziańska - Garb Pińczowski – stanowisko Skowronno. 

 

Na powierzchni dawnej działki rolnej, na którą wkroczyły gatunki kserotermiczne stwierdzono  

14 gatunków charakterystycznych dla tego typu siedlisk. Wśród najbardziej interesujących gatunków 

można tu spotkać gęsiówkę uszkowatą (Arabis recta), która jeszcze do niedawna była uznawana za 

wymarłą. Inne występujące tutaj rzadkie i chronione gatunki to: bardzo licznie występujący miłek 

wiosenny (Adonis vernalis), wisienka stepowa (Prunus fruticosa) i zawilec wielkokwiatowy (Anemone 

sylvestris). Szczególnie dobrze siedlisko to jest wykształcone na południowym stoku Garbu 

Pińczowskiego. Największym zagrożeniem dla niego jest ekspansja roślinności krzewiastej oraz 

gatunków zielnych. Dodatkowo stwierdzono tutaj występowanie gatunku obcego – słonecznika 

bulwiastego (Hieliantjus tuberosus).  

 

6.3. Ostoja Nidziańska - Garb Pińczowski – stanowisko Serpentyny i Wierciszów. 

 

Na stanowisku Serpentyny stwierdzono występowanie 21 gatunków roślin charakterystycznych  

dla muraw kserotermicznych, nie zanotowano natomiast występowania gatunków obcych, które 

stanowiłyby zagrożenie ze względu na potencjał inwazyjny. W ciągu trzech lat prowadzenia monitoringu 

stwierdzono poprawę stanu zachowania siedliska. 

W trakcie badań wykazano występowanie następujących gatunków podlegających ochronie 

ścisłej: *2249 dziewięćsił popłocholistny (Carlina onopordifolia), storczyk drobnokwiatowy (Orchis 

ustulata), dzwonek syberyjski (Campanula sibirica), groszek szerokolistny (Lathyrus latifolius), ożota 

zwyczajna (Linosyris vulgaris), len włochaty (Linum hirsutum), sasanka łąkowa (Pulsatilla pratensis), 

miłek wiosenny (Adonis vernalis). Ochronie częściowej podlegają: wiśnia karłowata (Prunus fruticosa), 

zawilec wielkokwiatowy (Anemone sylvestris), wilżyna ciernista (Ononis spinosa) oraz komonicznik 

skrzydlastostrąkowy (Tetragonolobus maritimus). Populacja rosnącego tutaj dziewięćsiła 

popłocholistnego jest jedną z najliczniejszych na terenie Polski a stan jego zachowania przedstawia 

tabela nr 1. Znajduje się tu również jedyne znane w kraju stanowisko szyplinu jedwabistego (Dorycnium 

germanicum), który występuje poza terenem objętym projektem.  

Oprócz wyjątkowych walorów florystycznych, Serpentyny są również siedliskiem 

występowania rzadkich przedstawicieli fauny. Bezpośrednio na powierzchni stwierdzono gniewosza 

plamistego (Coronella austriaca) i modliszkę zwyczajną (Mantis religiosa), a z terenów przylegających 
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do stanowiska cykadę podolską (Cicadetta concinna). Jest to gatunek związany ze stepami południowo-

wschodniej Europy. W Polsce był podawany tylko z dwóch stanowisk w Niecce Nidziańskiej. 

Wyniki monitoringu wskazują, że działania ochrony czynnej obejmujące usunięcie roślinności 

krzewiastej i części drzew oraz wprowadzenie ekstensywnego wypasu  przyniosły bardzo dobre 

rezultaty. Zmniejszeniu uległo ocienienie murawy, co poprawiło mikroklimat dla rozwoju fitocenoz 

kserotermicznych. Ekstensywny wypas owiec i kóz wpłynął również na ograniczenie ekspansji 

rodzimych gatunków takich jak oman wąskolistny (Inula ensifolia), czy kłosownica pierzasta 

(Brachypodium pinnatum). Największym zagrożeniem dla stanowiska jest wzmożona penetracja przez 

ludność. Organizowane rajdy crossowe i przejazdy quadami powodują ogromne zniszczenia 

powierzchni. Są one szczególnie intensywne akurat w miejscach, gdzie zlokalizowane są populacje 

najcenniejszych gatunków. 

Na południowym zboczu stanowiska w Wierciszowie i u jego podstawy wykształciły się 

odpowiednio fitocenozy muraw kserotermicznych i ciepłolubnych muraw napiaskowych. Oba siedliska 

były silne zarośnięte roślinnością krzewiastą, która ocieniała podłoże i uniemożliwiała rozwój 

roślinności kserotermicznej. Jednak stwierdzono tutaj występowanie 19 gatunków charakterystycznych 

dla muraw kserotermicznych. Nie zaobserwowano gatunków obcych, inwazyjnych. Na omawianym 

obszarze występują gatunki objęte ochroną ścisłą: miłek wiosenny (Adonis vernalis), len włochaty 

(Linum hirsutum) oraz dziewięćsił popłocholistny (Carlina onopordifolia), którego stan zachowania 

przedstawia tabela nr 1. Zaobserwowano również chronione częściowo gatunki zarazy: Orobanche 

coerulescens - zarazę błękitnawą oraz Phelipanche arenaria - zarazę piaskową. Ze względu na dogodne 

warunki abiotyczne oraz dużą liczbę gatunków charakterystycznych uznaje się, że perspektywy 

zachowania siedliska są dobre, pod warunkiem aktywnej walki z roślinnością krzewiastą oraz 

kontynuowania ekstensywnego wypasu.  

Na sąsiednich płatach muraw napiaskowych stwierdzono występowanie dwóch gatunków 

charakterystycznych: naradki północnej (Androsace septentrionalis) i lepnicy wąskopłatkowej (Silene 

otites), a w roku 2018 pojawił się kolejnych gatunek – chondrilla sztywna (Chondrilla juncea). Mała ilość 

gatunków, niewielki areał siedliska oraz nadmiernie użyźnione podłoże wynikające z bezpośredniego 

sąsiedztwa intensywnie użytkowanego pola ornego nie sprzyjają wykształceniu się w tym miejscu 

siedliska typowych muraw napiaskowych. 

 

6.4. Ostoja Nidziańska - stanowisko Binek *2249 Dziewięćsił popłocholistny (Carlina 

onopordifolia). 

 

Dziewięćsił popłocholistny (Fot.1) jest gatunkiem o wąskiej skali ekologicznej, związanym  

z murawami kserotermicznymi, a w szczególności z zespołem omanu wąskolistnego (Inuletum 

ensifoliae). Jest to gatunek skrajnie nieliczny w Polsce, znany zaledwie z kilkunastu stanowisk. 

Obserwacje gatunku i jego siedliska prowadzono oprócz wspomnianych wcześniej stanowisk - 

„Serpentyny” i „Wierciszów” również na stanowisku zlokalizowanym w obrębie Ostoi Nidziańskiej 

nazwanym „Binek”. Tutaj populacja dziewięćsiła liczyła zaledwie 40-47 osobników. W 2016 roku 

stwierdzono jeden egzemplarz kwitnący, natomiast w 2017 roku nie było ani jednego osobnika 

generatywnego, co mogło być wynikiem trwającej suszy. Zanotowano pojedyncze siewki. Powierzchnia 

zajętego, jak i potencjalnego siedliska oceniana jest jako niewłaściwa (U1) a ocena ogólna stanowiska 

w Binku jest zła (U2) (Tab.1 ).  
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Tabela 1. Stan zachowania populacji dziewięćsiła popłocholistnego na badanych stanowiskach w latach 

2015-2017 wg OBiKS, 2018. 

 

Stanowisko 

 

Rok 

 

Ocienienie 

Wysokie byliny/ 

gatunki 

ekspansywne-

konkurencyjne 

 

Wysokość 

runi 

 

Miejsca do 

kiełkowania 

 

Ocena 

ogólna 

 

Binek 

2015 U2 FV U1 FV U2 

2016 FV U1 U1 U1 U2 

2017 FV U1 U1 U1 U2 

 

Wierciszów 

2015 FV FV U1 FV U1 

2016 FV U1 U1 U1 U1 

2017 FV U1 U1 U1 U1 

 

Serpentyny 

2015 FV FV U1 FV U1 

2016 FV FV FV U1 U1 

2017 FV FV FV U1 U1 

Gdzie: FV - to stan właściwy, U1 – stan niezadowalający i U2 – stan zły 
 

Przeprowadzona wycinka drzew i krzewów przyczyniła się do polepszenia warunków 

siedliskowych i zmniejszenia ocienienia stanowisk. W „Wierciszowie” i na „Serpentynach” występują 

duże populacje liczące po kilkaset osobników. Opisane działania wpłynęły na poprawę stanu populacji 

na tych stanowiskach. Jedynie w 2017 r. zaobserwowano mniejszą liczbę osobników generatywnych  

i siewek, niż w latach poprzednich, co należy wiązać z warunkami pogodowymi tego okresu - 

późnowiosennymi przymrozkami i dotkliwą suszą. Mogły to być również naturalne fluktuacje 

populacyjne. Na wszystkich trzech stanowiskach objętych projektem wykonano podsiewanie nasion 

zebranych z plantacji nasiennej. Zabieg ten zakończył się sukcesem, pojawiły się liczne siewki. Można 

się zatem spodziewać, że populacje dziewięćsiła popłocholistnego znacznie się dzięki temu wzmocnią. 

 

6.5. Ostoja Nidziańska/ Ostoja Kozubowska  - stanowisko Młodzawy i Michałów 

 

Stanowisko w Młodzawach Dużych i Michałowie cechuje się strukturą drzewostanu właściwą 

dla siedliska świetlistej dąbrowy (Potentillo albae-Quercetum petraeae). Dominują tutaj dęby o niezbyt 

dużym zwarciu koron. Wiek drzewostanu wynosi około 50 lat. Zwarcie podszytu dzięki zabiegom 

ochrony czynnej (Fot.5)  uległo ograniczeniu, co wpłynęło na poprawę struktury siedliska. Początkowo 

odnaleziono tylko 4 gatunki charakterystyczne, ale w 2017 roku, po przeprowadzeniu zabiegów 

ochronnych, pojawiły się kolejne. W trakcie prowadzenia badań stwierdzono 10 gatunków 

charakterystycznych dla tego typu siedlisk, występujących jednak z niewielką frekwencją: wrotycz 

baldachogroniasty (Tanacetum corymbosum), wiąz polny (Ulmus aff. minor), dzwonek 

brzoskwiniolistny (Campanula persicifolia), pięciornik biały (Potentilla alba), głóg odgiętodziałkowy 

(Crataegus rhipidophylla), róża francuska (Rosa galica), groszek czerniejący (Lathyrus Niger),  

miodownik melisowaty  (Melittis melissophyllum), pierwiosnka lekarska (Primula veris) i dziurawiec 

skąpolistny (Hypericum montanum), oraz ciepło- i światłolubne: traganek szerokolistny (Astragalus 

glycyphyllos), głóg wielkoowocowy (Crataegus x macrocarpa), sierpik barwierski (Serratula tinctoria) 

czy bukwica lekarska (Betonica officinalis) - gatunek ze związku Molinion caeruleae. Stwierdzono 

również rzadką rogownicę wielkoowocową (Cerastium macrocarpum) oraz dwa gatunki objęte 

ochroną ścisłą: buławnika wielkokwiatowego (Cephalanthera damasonium) i lilię złotogłów (Lilium 
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martagon). Do gatunków objętych ochroną częściową należą stwierdzone w dąbrowie:  

w/w miodownik melisowaty oraz storczyk podkolan zielonawy (Platanthera chlorantha), storczyk 

gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis) i wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum). Zbiorowisko  

to wykazuje cechy rzadkiego w kraju podzespołu: Potentillo albae-Quercetum rosetosum gallicae. 

Zmiany stanu siedlisk w poszczególnych latach prowadzenia monitoringu przyrodniczego 

przedstawiono w tabeli nr 2. W pierwszym roku ocena ogólna stanowiska była zła, co wynikało  

z odnalezienia niewielkiej liczby gatunków charakterystycznych i niskiego stopnia pokrycia przez 

gatunki ciepłolubne. Na stanowisku nie odnotowano żadnych gatunków inwazyjnych. W kolejnych 

dwóch latach pojawiały się kolejne gatunki charakterystyczne, a stopień pokrycia powierzchni przez 

rośliny ciepłolubne uległ poprawie, jednak nie na tyle, żeby ocenić ten wskaźnik na FV (był to zbyt krótki 

czas na aż tak daleko idącą zmianę). Z tego powodu ogólnie po 3 latach trwania projektu oceniono 

siedlisko na U1.  

 

Tabela 2. Stan siedliska *91I0 ciepłolubne dąbrowy w latach 2015-2017 (zestawienie wskaźników 

kardynalnych i ocen ogólnych) wg OBiKS. 

 

rok 

gatunki 

charakterystyczne 

stwierdzone na 

stanowisku 

obce 

gatunki 

inwazyjne 

gatunki 

ciepłolubne 

zwarcie 

podszytu 

 

zwarcie 

koron 

drzew 

ocena 

ogólna 

2015 U2 FV U2 FV FV U2 

2016 U1 FV U2 FV FV U2 

2017 FV FV U1 FV FV U1 

Gdzie: FV - to stan właściwy, U1 – stan niezadowalający i U2 – stan zły 

 

 

Fot.5. Wypas owiec rasy czarnogłówka w Młodzawach (fot. Wojciech Sołtysiak) 
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6.6. Ostoja Kozubowska -  stanowisko Wola Chroberska. 

 

Na stanowisku w Woli Chroberskiej stwierdzono występowanie 19 gatunków 

charakterystycznych. Na szczególną uwagę zasługuje odkrycie w 2016 roku nowego stanowiska 

objętego ochroną ścisłą dziewięćsiła popłocholistnego (Simka i Wilczek 2017). Jego populacja jest 

niewielka, wynosi pięć osobników, ale jest to jedno z kilkunastu stanowisk tego gatunku w kraju  

a ponadto jest to stanowisko znacznie oddalone od pozostałych w rejonie Ponidzia. Oprócz tego 

wykazano obecność innych gatunków podlegających ochronie ścisłej: ożota zwyczajna (Linosyris 

vulgaris), aster gawędka (Aster amellus), dzwonek syberyjski (Campanula sibirica) oraz częściowej: 

dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis), zawilec wielkokwiatowy (Anemone sylvestris).  Występuje 

tam też piękny i rzadko spotykany (częstszy jedynie na wschodzie kraju) krzew – szczodrzeniec ruski 

(Chamaecytisus ruthenicus). Stwierdzono występowanie tutaj jednego gatunku obcego o silnym 

potencjale inwazyjnym - nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis) i pomimo, że obecnie jest jej 

niewiele, to konieczne będzie usunięcie wszystkich widocznych pędów i karp korzeniowych.  

 

6.7. Ostoja Nidziańska – stanowisko Górki  *4087 Sierpik różnolistny (Serratula lycopifolia). 

 

Obserwacje gatunku i jego siedliska prowadzono na jednym z dwóch znanych w Polsce stanowisk 

– w miejscowości Górki. Pomimo, że projekt zakładał objęcie ochroną czynną obydwie populacje to 

brak zgody właściciela działki w Skorocicach uniemożliwił przeprowadzenie działań. Gatunek ten 

związany jest z zespołem Thalictro-Salvietum muraw kserotermicznych. Populacja zajmuje niewielki 

płat murawy zlokalizowany na gipsowym wyniesieniu terenu. W tabeli nr 3 przedstawiono zmiany 

stanu populacji sierpika w poszczególnych latach (OBiKS, 2018). W pierwszym roku prowadzenia 

obserwacji (2015) liczebność określono jako złą a stan siedliska ze względu na dużą liczebność roślin 

konkurencyjnych jako niezadowalający. Wprowadzone zabiegi ochronne pozwoliły w trzecim roku na 

określenie stanu siedliska jako FV (stan właściwy).  W 2018 roku stwierdzono obecność 218 

kwiatostanów. Szacuje się, że na stanowisku znajduje się około 400 – 600 osobników wegetatywnych. 

Stan stanowiska sierpika różnolistnego (Fot.6) w Górkach ocenia się jako właściwy. 

Tabela 3. Sierpik różnolistny (Serratula lycopifolia) – stan populacji w Górkach w latach 2015-2017 

(zestawienie wskaźników kardynalnych i ocen ogólnych) wg OBiKS, 2018. 

Rok Liczebność 
Wysokie byliny/ gatunki 

ekspansywne-konkurencyjne 
Wysokość 

runi 

Wojłok (martwa 
materia 

organiczna) 

ocena 
ogólna 

2015 U2 U1 U1 FV U2 

2016 FV FV FV FV FV 

2017 FV FV FV FV FV 

Gdzie: FV - to stan właściwy, U1 – stan niezadowalający i U2 – stan zły 
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Fot.6. Sierpik różnolistny (Serratula lycopifolia) na Stanowisku Górki (fot. Marcin Słoma) 

 

Stwierdzono brak gatunków ekspansywnych roślin zielnych zagrażających stanowisku. Jest ono 

tym bardziej interesujące, że stwierdzono na nim obecność innych gatunków roślin podlegających 

ochronie ścisłej takich jak: śniedek cienkolistny (Ornithogalum collinum), wężymord stepowy 

(Scorzonera purpurea), ostnica Jana (Stipa joannis). Występują tutaj również dwa bardzo rzadkie 

gatunki: stulisz miotłowy (Sisymbrium polymorphum) i traganek duński (Astragalus danicus). 

 

6.8. Ostoja Nidziańska - stanowisko Szczerbaków. 

 

Stanowisko w Szczerbakowie obejmuje płaskie wyniesienie wśród gruntów użytkowanych 

rolniczo. W połowie ubiegłego wieku były tutaj dwa otwory stanowiące pozostałość po szybie, który 

wykonano w poszukiwaniu złóż soli. W roku 1977 otwory zasypano i wykopano rów, do którego 

odprowadzana jest solanka. W 1983 roku stwierdzono tutaj występowanie 11 gatunków halofitów. 

Aktualnie obserwuje się nieznaczny wypływ słonej wody, a siedlisko zarosło trzciną pospolitą, która 

skutecznie ograniczyła rozwój innych roślin.  

Badania gleby potwierdziły jej duże zasolenie, jednak wieloletnie ocienienie przez trzcinę 

pospolitą spowodowało ustąpienie gatunków halofilnych charakteryzujących się słabą 

konkurencyjnością.  W dwóch pierwszych latach monitoringu stwierdzono tylko jeden gatunek halofilny 

– łobodę oszczepowatą (Atriplex prostrata var. salina), natomiast w trzecim roku udało się odnaleźć 

drugi gatunek solniskowy – muchotrzew solniskowy (Spergularia salina). 

 

6.9.  Murawy kserotermiczne. 

 

Zabiegi ochronne na murawach kserotermicznych objętych działaniami projektu (Fot.7) 

przyniosły znaczną poprawę ich stanu (Tab. 4). Szczególnie dobrze jest to widoczne na przykładzie 

Serpentyn, Stawian i Gartatowic. Na wszystkich stanowiskach część powierzchni ocenionych na FV 

ulegała stopniowemu zwiększeniu (nie widać tego jedynie w Skowronnie, gdzie w pierwszym roku nie 
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przeprowadzono prac monitoringowych, ale stan tego siedliska w roku 2015, przed koszeniem, wycinką 

krzewów i wypasem, był też dużo gorszy niż w latach kolejnych). Podczas trwania projektu na 

chronionych powierzchniach zaobserwowano znacznie mniejszy procent pokrycia przez krzewy, 

zmniejszenie udziału gatunków ekspansywnych oraz znaczną eliminację wojłoku. Zwiększyła się też 

frekwencja gatunków charakterystycznych, które tam występowały, a także zaczęły być odnajdywane 

nowe, jak np. chondrilla sztywna (Chondrilla juncea) na murawie piaskowej w Wierciszowie, palczatka 

kosmata (Botriochloa ischaemum) na murawie kserotermicznej w Serpentynach, czy dziewięćsił 

popłocholistny w Woli Chroberskiej (Simka & Wilczek 2017).  
 

Tabela 4. Stan siedlisk *6210 murawy kserotermiczne na monitorowanych powierzchniach w latach 

2015-2017. 

 

Stanowisko Rok 
Ocena ogólna 

(% powierzchni oceniono na:) 

  
Stan właściwy 

FV 

Stan 

niezadowalający 

U1 

Stan zły 

U2 

Wierciszów 

2015 - 40 60 

2016 - 33 67 

2017 - 67 33 

Serpentyny 

2015 - 67 33 

2016 67 33 - 

2017 100 - - 

Wola Chroberska 

2015 - 50 50 

2016 - 100 - 

2017 - 100 - 

Skowronno Dolne 

2015 - - - 

2016 67 33 - 

2017 67 33 - 

Stawiany i Gartatowice 

2015 44 34 22 

2016 56 44 - 

2017 60 40 - 
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Fot.7. Wypas na murawie kserotermicznej na stanowisku Serpentyny (fot. Dariusz Wiech) 

 

6.10. Monitoring faunistyczny. 
 

Siedliska kserotermiczne nie są dobrym środowiskiem życia dla drobnych ssaków (Sałata-

Piłacińska i Rachowiak 1990). Odnaleziono tam nieliczne osobniki jedynie 7 gatunków tych zwierząt 

(należących do 2 rzędów: owadożernych i gryzoni). Na uwagę zasługują szczególnie dwa gatunki 

ryjówki: aksamitna (Sorex araneus) - podlegająca ochronie częściowej  i malutka (Sorex minutus) - 

ochrona ścisła.  

W trakcie badań nad składem ornitofauny odnotowano występowanie łącznie 52 gatunków  

z 26 rodzin. Największą liczbę gatunków stwierdzono na stanowiskach Wola Chroberska, Michałów  

i Stawiany, najmniejszą w Górkach, Szczerbakowie i Wierciszowie. Spośród ciekawszych, chronionych 

ściśle gatunków odnaleziono m. in. białorzytkę (Oenanthe oenanthe), dudka (Upupa epops), cierniówkę 

(Sylvia communis), kląskawkę (Saxicola rubicola), pokląskwę (Saxicola rubetra), jarzębatkę (Sylvia 

nisoria), piecuszka (Phylloscopus trochilus), krętogłowa (Jynx torquilla), srokosza (Lanius excubitor), 

gąsiorka (Lanius collurio), przepiórkę (Coturnix coturnix), trznadla (Emberiza citrinella), potrzeszcza 

(Emberiza calandra), skowronka (Alauda arvensis), świergotka drzewnego (Anthus trivialis) i pliszkę 

żółtą (Motacilla flava).  

Monitoring fauny pająków na powierzchniach objętych projektem wykazał występowanie 172 

gatunków, co stanowi 46% wszystkich gatunków pająków znanych dotychczas z Gór Świętokrzyskich 

(Staręga 1988). Duża różnorodność gatunkowa arachnofauny to wynik zróżnicowania badanych 

środowisk, często o charakterze ekotonowym. Wśród wykazanych pająków 6 gatunków to gatunki 

rzadkie w skali kraju: Arctosa lutetiana, Atypus muralis (gryziel stepowy), Brigittea latens, Eresus kollari 

(poskocz krasny), Pardosa bifasciata i Xysticus lineatus, w tym 2 z nich objęte są ochroną gatunkową - 

gryziel stepowy - ochrona ścisła i Eresus kollari (poskocz krasny) – ochrona częściowa i wymieniane są 

w Polskiej Czerwonej Księdze. 
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Na badanych stanowiskach stwierdzono łącznie 34 gatunki ślimaków lądowych (w tym 4 

gatunki ślimaków nagich). Wśród nich były formy ciepło- i sucholubne jak: bezoczka podziemna 

(Cecilioides acicula), ślimak austriacki (Cepaea vindobonensis), wałkówka trójzębna (Chondrula 

tridens), ślimak żółtawy (Helix lutescens), szklarka podziemna (Oxychilus inopinatus), ślimak przydrożny 

(Xerolenta obvia) oraz błyszczotka mała (Cochlicopa lubricella), jak i gatunki miejsc otwartych: 

ślimaczek żeberkowany (Vallonia costata), ślimaczek owalnego (Vallonia excentrica), poczwarówka 

malutka (Truncatellina cylindrica), poczwarówka karliczka (Vertigo pygmaea), poczwarówka pospolita 

(Pupilla muscorum) oraz ślimak pagórkowy (Eoumphalia strigella). Wśród wymienionych gatunków na 

Czerwonej Liście (Wiktor i Riedel 2002) umieszczono bezoczkę podziemną (kat. DD), wałkówkę 

trójzębną (kat. NT), ślimaka żółtawego (kat. NT) oraz szklarkę podziemną (kat. EN). Dwa gatunki, ślimak 

żółtawy i szklarka podziemna, objęte są ochroną prawną.  
 

7. Podsumowanie i wnioski. 

 

Projekt LIFE13 NAT/PL/000038 „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu” 

przyczynił się do poprawy i częściowego przywrócenia walorów przyrodniczych i krajobrazowych 

obszarów objętych programem.  

Obserwacje prowadzone podczas realizacji projektu potwierdziły, że Garb Pińczowski jest 

jednym z najbardziej interesujących pod względem florystycznym stanowisk roślinności 

kserotermicznej w Polsce. Ekstensywny wypas przeprowadzony na terenach objętych projektem jest 

sposobem hodowli prowadzonej w zgodzie i z korzyścią dla środowiska naturalnego. Prowadzone 

działania ochrony czynnej spowodowały ogólną poprawę stanów siedlisk objętych projektem.  

W kolejnych latach, przy kontynuacji działań ochronnych istnieje szansa na zwiększenie udziału 

osobników kwitnących oraz wzrost liczebności populacji dziewięćsiła popłocholistnego (Carlina 

onopordifolia), przetrwanie gatunku sierpika różnolistnego (Serratula lycopifolia) na stanowisku  

w Górkach, którego populację można ocenić jako dobrą, poprawę stanu świetlistej dąbrowy oraz 

muraw kserotermicznych w Woli Chorberskiej a także powrót kolejnych gatunków halofitów z banku 

nasion w glebie oraz sąsiednich refugiów w Szczerbakowie. Kontynuacja wypasu na powierzchniach 

objętych projektem wpłynie na poprawę warunków siedliskowych również dla gatunków ptaków, 

preferujących otwarte suche tereny z pojedynczymi drzewami i krzewami i spowoduje zwiększenie ich 

liczebności do granicy jaką wyznacza maksymalna pojemność siedliska. Po zabiegach ochronnych,  

w ciągu 3-5 lat, spodziewać się należy także zmian struktury zgrupowań malakofauny w kierunku: 

wzrostu udziału ilościowego ślimaków siedlisk otwartych i gatunków kserotermicznych oraz 

wycofywania się form cieniolubnych i leśnych.  

W celu utrwalenia efektów realizacji projektu niezbędne jest również ograniczenie ruchu 

pojazdów (quady, motocykle crossowe) na powierzchni „Serpentyny”, szczególnie w miejscach 

występowania populacji najcenniejszych gatunków,  monitorowanie populacji i objęcie działaniami 

ochronnymi rzadkich gatunków roślin stwierdzonych na powierzchniach projektu oraz dalsze 

prowadzenie plantacji nasiennej. Pozyskiwane z niej nasiona będzie można sukcesywnie 

wykorzystywać do wzmacniania populacji roślin chronionych w miejscach ich występowania. 
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