Plan zadań dla kolejnego obszaru w województwie świętokrzyskim
2014-05-02

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach ustanowił plan zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034. Zarządzenie w tej sprawie zostało opublikowane w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wejdzie w życie 14 maja 2014 r.

Obszar o powierzchni 8072,86 ha leży w woj. świętokrzyskim na terenie następujących jednostek administracyjnych: gm. Busko-Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów,
Solec-Zdrój, Stopnica, Wiślica w powiecie buskim, gm. Chmielnik w powiecie kieleckim, gm. Pińczów w powiecie pińczowskim.

Obszar znajduje się w środkowej części Garbu Pińczowskiego oraz południowo - zachodnim fragmencie Niecki Połanieckiej. Składa się z kilkunastu enklaw z
malowniczymi wapiennymi i gipsowymi wzgórzami poprzecinanymi licznymi ciekami wodnymi, miejscami tworzącymi zabagnione dolinki. W północnej części obszaru
znajdują się liczne odsłonięcia gipsów oraz różne formy krasu powierzchniowego i podziemnego takie jak np.: leje, studnie, zapadliska, jaskinie krasowe. Środkowa i
południowa część wyróżnia się występowaniem wód mineralnych z wysiękami, którym towarzyszy roślinność haloﬁlna. Wielowiekowa i mało zmienna rolnicza
gospodarka spowodowała wykształcenie się półnaturalnych, bezleśnych zbiorowisk roślinnych – ciepłolubnych zbiorowisk kserotermicznych, które składem
ﬂorystycznym nawiązują do stepów południowo-wschodnio-europejskich.

Obszar zaprojektowano w celu zachowania we właściwym stanie ochrony następujących 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:
Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary Glauco-Puccinielletalia część – zbiorowiska śródlądowe,
Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi Corynephorus, Agrostis,
Brzegi lub osuszone dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea,
Starorzecza i naturalne eutroﬁczne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,
Suche wrzosowiska Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Acrostaphylion,
Formacje z jałowcem pospolitym Juniperus communis na wrzosowiskach lub na wapiennych murawach,
Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe Koelerion glaucae,
Murawy kserotermiczne Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis,
Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe Nardion - płaty bogate ﬂorystycznie,
Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion,
Łąki selernicowe Cnidion dubii,
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie Arrhenatherion elatioris,
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk,
Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis,
Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum,
Kwaśne dąbrowy Quercion robori-petraeae,
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion,
Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe Ficario-Ulmetum,
Ciepłolubne dąbrowy Quercetalia pubescenti-petraeae,
Starodub łąkowy Angelica palustris = Ostericum palustre,
Języczka syberyjskaLigularia sibirica,
Obuwik pospolity Cypripedium calceolus,
Lipiennik Loesela Liparis loeselii,
Czerwończyk nieparek Lycaena dispar,
Pachnica dębowa Osmoderma eremita Osmoderma barnabita,
Piskorz Misgurnus fossilis,
Koza Cobitis taenia,
Traszka grzebieniasta Triturus cristatusTriturus cristatus cristatus,
Kumak nizinny Bombina bombina,
Modraszek telejus Maculinea Phengaris teleius,
Modraszek nausitous Maculinea Phengaris nausithous.

Plan zadań ochronnych został sporządzony w związku z realizacją projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
na obszarze Polski”, współﬁnansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V osi priorytetowej Programu
Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, działanie 5.3 „Opracowywanie planów ochrony”.
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