
"RENATURYZACJA ŚRÓDLĄDOWEJ DELTY RZEKI NIDY"
PROJEKT  lIfe17  nat/pl/000018

WWW.LIFE4DELTA.PL



Największy park krajobrazowy w województwie świętokrzyskim. Jego obszar charakteryzuje duże zróżnicowanie siedlisk – począwszy od skrajnie suchych 
poprzez bagienne, a nawet wodne. Dobrze nasłonecznione zbocza gipsowych i wapiennych wzgórz zajmują, jedne z największych w kraju, stanowiska 
roślinności kserotermicznej, której towarzyszy specyficzna entomofauna. Te cenne siedliska znalazły swoje miejsce w międzynarodowym systemie 
CORINE, zabezpieczającym dziedzictwo przyrodnicze Europy. Z nimi związane są unikalne gatunki roślin, takie jak np.: dyptam jesionolistny, szyplin 
jedwabisty, sierpik różnolistny, dziewięćsił popłocholistny, gęsiówka uszkowata, sesleria błotna, groszek szerokolistny, rezeda mała, stulisz miotłowy, 
ostnice: Jana i włosowata, len włochaty, które mają tu jedno z niewielu stanowisk w Polsce. Bogactwo form przyrody żywej i nieożywionej zadecydowało 
o utworzeniu tu rezerwatów przyrody: Skowronno, Grabowiec, Pieczyska, Krzyżanowice, Skorocice, Skotniki Górne, Winiary Zagojskie, Przęślin i Góry 
Wschodnie. Na terenie parku i jego otuliny spotkać można także inne formy ochrony przyrody. Występują tu:pomniki przyrody żywej i nieożywionej oraz 
użytki ekologiczne.

Nadnidziański Park Krajobrazowy



PROJEKT LIFE17 NAT/PL/000018
Projekt realizowany będzie przez okres 6 lat, do końca 2024 r.  na obszarze o powierzchni ok. 400 ha. Zaplanowano w nim m. in. czynną ochronę starorzeczy 
w obrębie delty śródlądowej w Umianowicach, lasów łęgowych, zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych, łąk użytkowanych ekstensywnie oraz odtworzenie 
muraw kserotermicznych. Przewidziano ponadto czynną ochronę szeregu gatunków ptaków trzcinowisk, turzycowisk i otwartych łąk. Zaplanowano 
budowę gniazd dla bociana białego, a także monitoring gniazda bielika. Projekt zakłada także reintrodukcję żółwia błotnego, odtworzenie populacji 
kumaka nizinnego, traszki grzebieniastej, skójki gruboskorupowej, zatoczka łamliwego i poczwarówki jajowatej.



Nazwa regionu Ponidzie pochodzi od Nidy, najdłuższej rzeki w województwie świętokrzyskim. Jej szerokość w najwęższym miejscu wynosi 6 m, 
a  w najszerszym 79 m. Głębokość kształtuje się od 0,4 m do 2,5 m. Jest jedną z najlepiej nasłonecznionych, a tym samym najcieplejszych polskich rzek. 
Temperatura wody dochodzi latem do 27 ° C, co sprawia, że spływy kajakowe, wędkarstwo i inne sporty wodne są bardzo przyjemne. Szczególnego uroku 
nadają rzece liczne meandry i starorzecza. Meander to inaczej zakole,  fragment koryta przypominający łuk. Często, by przepłynąć 1 kilometr w linii 
prostej trzeba pokonać nawet sześciokrotną jego długość. Ta różnorodność sprawia, że występuje tu wiele odmiennych siedlisk przyrodniczych. Dzięki 
specyficznym prądom powietrznym występującym w rejonie Pińczowa, piękno i różnorodność przyrodniczą Nidy, podziwiać można także z lotu ptaka 
(szybowca, paralotni).

RZEKA NIDA



Delta śródlądowa 
Nida nie wpływa bezpośrednio do morza, jednak posiada własną deltę, która jest unikatową w skali kraju, strukturą geomorfologiczną. Rzeka wpada do 
zagłębienia terenu o nieprzepuszczalnym dnie, następnie zwalnia bieg i dzieli się na kilka mniejszych koryt, płynących równolegle. W okolicy Sobowic, trzy 
ramiona rzeczne łączą się, tworząc ponownie jedno koryto. Z uwagi na to, że tereny te były trudno dostępne, a przez to nieprzydatne rolniczo, powstała tu 
najważniejsza  ostoja fauny na obszarze  Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego.



Łęgi należą do najbogatszych i jednocześnie najbardziej zagrożonych siedlisk przyrodniczych na świecie. To mokre lub wilgotne lasy, wykształcone na torfach lub 
madach, występujące w dolinach rzek, strumieni, często w zasięgu zalewu wód powodziowych. Są to lasy bardzo żyzne, z gęstym podszytem i bujnym splątanym 
runem, grząskie i trudno dostępne. Siedliska tego typu występują obecnie bardzo rzadko, ponieważ drzewa były w przeszłości wycinane, a tereny osuszane 
i przeznaczane na łąki lub pastwiska. Największy, zwarty obszar łęgów na Ponidziu, liczy ponad 120 ha i znajduje się w pobliżu miejscowości Młodzawy. Jest to  
łęg jesionowo-olszowy. Chcąc zachować optymalne warunki  rozwoju tego siedliska, konieczne jest wykonanie wielu zabiegów np.: udrożnienie i budowa 
obiektów małej retencji wodnej rowów melioracyjnych i zastawek, które wpłyną na stabilizację warunków hydrologicznych.

Łęg w Młodzawach



Roślinność łąkowa i bagienna
Roślinność łąkowa i bagienna koncentruje się wzdłuż koryta rzeki Nidy, która w przeważającej części, zachowała naturalny „dziki” charakter. Wraz
ze starorzeczami, oczkami wodnymi, rozlewiskami i zakolami tworzy malownicze krajobrazy. Z terenem tym związane są charakterystyczne dla dolin 
rzecznych obszary podmokłe, bagienne i torfowiskowe. W miejscach stale podmokłych, spotkać można, wiele pięknych, chronionych gatunków roślin:  
m.in. storczyka kukawkę, bagno zwyczajne, wawrzynka wilczełyko. Ten ostatni objęty został ochroną już w 1946 r. To drugi, obok leszczyny, najwcześniej 
kwitnący krzew w naszych lasach. Jego kwiaty mają zapach hiacyntów - wyczuwalny z odległości kilkudziesięciu metrów. Wawrzynek to roślina 
miododajna, wrażliwa na suszę. Na przełomie czerwca i lipca dojrzewają na nim kuliste, trujące dla ludzi, natomiast niegroźne dla ptaków owoce.



Żółw błotny jest gadem, powszechnie lubianym w naszym kraju. Zasługuje na miano zwierzęcia o charakterze reliktowym, ponieważ od 200 milionów lat 
nie zmienił swojego wyglądu. Żółwie błotne przeżyły erę dinozaurów. Najstarsi żyjący przedstawiciele gatunku mają blisko 120 lat. Jeszcze w latach 90-tych  
ubiegłego wieku, gatunek był obserwowany w delcie Nidy, jednak osuszanie terenów spowodowało jego wymarcie. W ramach projektu planowana jest 
reintrodukcja czyli ponowne wprowadzenie tego rzadkiego gada na Ponidzie.

Żółw błotny



Kumak nizinny
Na Ponidziu występuje 12 gatunków płazów, w tym kumak nizinny, zwany ognistym. Jego chropowata, pokryta brodawkami skóra, zawiera jeden 
z najsilniejszych jadów jakimi dysponują krajowe płazy. Natura wyposażyła go w interesujące zachowanie obronne. Przestraszone zwierzę wygina 
ciało i pokazuje jaskrawo pomarańczowe plamy. Zjawisko to nosi nazwę „refleksu kumaka” i zniechęca drapieżniki do ataku. Zniszczenie środowiska 
wodnego, w którym żyje, jest równoznaczne ze śmiercią kumaka, ponieważ nie potrafi on migrować, na dłuższe niż kilkaset metrów, odległości.



Traszka grzebieniasta to największy i najładniejszy gatunek traszki występujący w Polsce. W okresie godowym u samców, pojawia się charakterystyczny fałd 
skórny w kształcie grzebienia i temu podobieństwu, gatunek zawdzięcza nazwę. Grzebień pełni dwie funkcje: wabi samicę oraz zwiększa powierzchnię skóry, 
przez którą zachodzi wymiana gazowa. Po zakończeniu godów, część traszek wychodzi na ląd. Spotkać je wówczas można na łąkach, pastwiskach, a także  
w lasach, zwłaszcza w łęgowych, wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych.

Traszka grzebieniasta



Skójka gruboskorupowa
Nazwa skójki gruboskorupowej pochodzi od zgrubiałych ścian muszli. Gatunek w ciągu doby może przefi ltrować 40 l wody, stąd jej wrażliwość na 
zanieczyszczenia, szczególnie jony amonowe i azotanowe pochodzące z przenawożenia użytków rolnych. Kilkadziesiąt lat temu spotykana była powszechnie, 
a jej muszle wykorzystywano do wyrobu guzików, okładzin instrumentów muzycznych i przedmiotów ozdobnych. Skójki w ciągu godziny są w stanie 
pokonać dystans zaledwie 2 metrów, jednak ich potomstwo  przyczepiając się do skrzeli określonych gatunków ryb, może wraz z nimi, przemieszczać się na 
znaczniejsze odległości i kolonizować nowe siedliska.



Dolina Nidy jest ostoją ptasią o randze europejskiej. Stwierdzono tu występowanie 264 gatunków ptaków, w tym 165 lęgowych. Występują tu między 
innymi bielik oraz bocian czarny. We wsi Umianowice, jeszcze w latach 90-tych XX wieku, zasiedlanych było corocznie 5 gniazd bociana białego,  
z których do dziś pozostało jedno. Często, bociany zakładają gniazda bezpośrednio na słupach energetycznych, co stwarza niebezpieczeństwo 
porażenia prądem lęgu i dorosłych osobników. Budowa platform pod gniazda jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych i skutecznych form 
wspierania populacji gatunku. W ramach projektu planuje się zainstalowanie 10 takich konstrukcji, w tym 7 w rejonie Umianowic. Obserwację 
ptaków na terenie delty ułatwia kolej wąskotorowa z 1917 roku. W trakcie podróży, uczestnicy w sposób bezpieczny dla siebie i przyrody, mogą z okien 
wagoników, podziwiać bogactwo przyrodnicze obszaru delty.

Awifauna Delty Śródlądowej



Edukacja w Life 
W latach 2014-2018 Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych realizował projekt Life + pod nazwą „Ochrona cennych siedlisk 
przyrodniczych na Ponidziu”. Przywrócenie odpowiedniego stanu rzadkich siedlisk oraz zwiększenie populacji chronionych gatunków roślin i zwierząt,  jest 
ważnym elementem programu edukacji przyrodniczej. Łącznie, przez cały okres trwania projektu, wzięło w nim udział 2100 uczestników. W projekcie Life 
17 pod nazwą „Renaturyzacja środlądowej Delty rzeki Nidy”, który Zespół będzie realizował do 2024 r. przewidziane są różne formy edukacji ekologicznej 
społeczeństwa w tym: jednodniowe warsztaty przyrodnicze dla 7400 uczniów oraz warsztaty dwudniowe dla 4900. Dwudniowa edukacja pozwoli wprowadzić 
obserwacje przyrody o świcie i w nocy. Działania edukacyjne obejmą: młodzież, nauczycieli i rolników.



- Poprawa warunków wodnych środkowej 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 ochrona gatunkową: skójki gruboskorupowej, zatoczka łamliwego, poczwarówki jajowatej,    
    kumaka nizinnego, traszki grzebieniastej, żółwia błotnego.
- Restytucja wypasów.
- Skanalizowanie ruchu turystycznego.
- Aktywacja lokalnej społeczności.

Cele projektu



Oczekiwane rezultaty
Przywrócenie unikatowych walorów przyrodniczych, w rozumieniu Dyrektywy Siedliskowej i Ptasiej, w tym szczególnie:
• *91E0 Łęgów wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych;
• 3150 Starorzeczy i naturalnych eutrofi cznych zbiorników wodnych;
• odtworzenia siedlisk łąkowych do właściwego stanu ochrony w tym utworzenie optymalnych warunków siedliskowych dla ptaków (m.in.: bąka, derkacza, 
kropiatki, bociana białego);
• odtworzenia lub restytucji populacji gatunków objętych ścisłą ochroną gatunkową: skójki gruboskorupowej, zatoczka łamliwego, poczwarówki jajowatej, 
kumaka nizinnego, traszki grzebieniastej i zółwia błotnego.
Benefi cjent koordynujący:
• Województwo Świętokrzyskie – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.
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 benefi cjenta i współbenefi cjentów.
Współbenefi cjenci:
• Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie;
• Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Pińczów;
• Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Termin realizacji: 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

Krzyżanowice Średnie 14, 28-400 Pińczów
tel./fax: (41) 357-17-11

e-mail: sekretariat@pk.kielce.pl


