
       

  

 

 

 

 

BENEFICJENT KOORDYNUJĄCY: 

Województwo Świętokrzyskie 

 - Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych 

 

 

WSPÓŁBENEFICJENCI: 

- Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, 

- Lasy Państwowe –Nadleśnictwo Pińczów, 

- Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 

 

 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ PROJEKTU: 

 5.473.145 € (23.132.247 zł) 

 

Komisja Europejska przyznała 60% dotacji,  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  

i  Gospodarki Wodnej w Warszawie –30%, 

a pozostałe 10% wartości projektu stanowią  

środki własne beneficjenta i współbeneficjentów. 

 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 

Od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2024 r. 

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 
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 



 

OCZEKIWANE REZULTATY: 
• uregulowanie stosunków wodnych śródlądowej delty 

rzeki Nidy oraz kompleksu leśnego Nadleśnictwa 
Pińczów,  

• poprawa stanu zachowania łęgów, łąk użytkowanych 
ekstensywnie oraz zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• zapewnienie odpowiednich warunków siedliskowych dla 

6 gatunków ptaków: bielika, bociana  białego, bąka, 
derkacza, błotniaka stawowego i łąkowego,  

• reintrodukcja żółwia błotnego,  
• zachowanie puli genowej gatunków roślin: sierpika 

różnolistnego, dziewięćsiła popłocholistnego, szyplinu 
jedwabistego i lnu złocistego, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• zmniejszenie zagrożenia antropopresją,  
• wzrost świadomości ekologicznej. 

 

 

 

 

ŚRÓDLĄDOWA DELTA RZEKI NIDY 
Stanowi jeden z najbogatszych przyrodniczo obszarów 
w Europie i kluczowych dla ochrony bioróżnorodności.  
Wybudowana w połowie lat 80-tych XX wieku sieć kanałów 
odwadniających spowodowała trwałe obniżenie poziomu 
wód gruntowych, przez co doszło do wypłycenia koryta rzeki 
i osuszenia terenu. Z uwagi na istotne zagrożenie dla 
występujących tutaj siedlisk przyrodniczych i unikatowych 
gatunków flory i fauny teren ten został wybrany, jako miejsce 

realizacji  PROJEKTU LIFE17 NAT/PL/000018.  

 

GŁÓWNE CELE PROJEKTU: 
• poprawa warunków wodnych śródlądowej delty rzeki 

Nidy, 
• czynna ochrona łęgów wierzbowych, topolowych, 

olszowych i jesionowych, 
• czynna ochrona starorzeczy i naturalnych eutroficznych  

zbiorników wodnych, 
• przywrócenie siedlisk łąkowych do właściwego stanu 

ochrony, 
• ochrona ptaków trzcinowisk, turzycowisk i otwartych łąk, 
• odtworzenie lub restytucja populacji gatunków objętych 

ścisłą ochroną gatunkową: skójki gruboskorupowej, 
zatoczka łamliwego, poczwarówki jajowatej, kumaka 
nizinnego, traszki grzebieniastej i żółwia błotnego, 

• restytucja wypasów, 
• skanalizowanie ruchu turystycznego, 
• aktywizacja lokalnej społeczności. 

MAPA ZASIĘGU PROJEKTU  


