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• Nazwa projektu: Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy 

• Lokalizacja projektu: Umianowice, gm. Kije, Młodzawy Duże, 
gm. Pińczów 

 

• Budżet: 

Wartość całkowita:   5 473 145 EUR 

Komisja Europejska:  3 283 888 EUR (60%) 

NFOŚiGW:   1 633 893 EUR (30%) 

Wkład własny:  555 364 EUR (10%) 

 

• Okres realizacji:  01.01.2019 – 31.12.2024 

 

• Beneficjent Koordynujący:  

Województwo Świętokrzyskie – ZŚiNPK w Kielcach 

 

• Współbeneficjenci: 

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 

Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Pińczów 

Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie 
 



Przywrócenie 
stosunków wodnych. 
Zadanie będzie głównie polegało na przywróceniu 
stosunków wodnych z lat 90-tych XX w. poprzez: 

- Udrożnienie tzw. doprowadzalnika (3 km) 

- Udrożnienie koryta Starej Nidy (6,3 km) 

- Rewitalizacja tzw. Smugi Umianowickiej (5,3 km) 

- Rewitalizacja starorzeczy (4 km) 

- Rewitalizacja eutroficznych rozlewisk (8 ha) 

- Poprawa infrastruktury hydrotechnicznej (8 urządzeń) 

 

 



Czynna ochrona 
siedlisk łąkowych. 
Zaniechanie kośnego użytkowania łąk i wypasu bydła 
wywołało uruchomienie procesów sukcesji trzciny oraz 
drzew i krzewów. 

Siedliska przyrodnicze: 

a) Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

b) Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane  
ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

Działania ochrony czynnej: 

- Usuwanie drzew i krzewów (ok. 20 ha) 

- Usuwanie trzciny (ok. 20 ha) 

- Jednokrotne koszenie (ok. 90 ha) 



Wypas bydła. 

Głównym celem zadania jest utrzymanie siedlisk łąkowych we właściwym stanie poprzez zainicjowanie wypasu. Planuje się zakup 
60 szt. bydła. 

Obszar projektu podzielony został na 5 powierzchni wypasowych. Do każdej z nich zostanie przydzielone stado proporcjonalne  
do jej wielkości. Wypas prowadzony będzie w okresie od maja do października. 



Czynna ochrona 
ptaków. 
W ramach działania planuje się następujące prace: 

- Utworzenie miejsc do gniazdowania dla bociana 
białego (budowa platform gniazdowych) 

- Wzmocnienie podstawy istniejącego gniazda  
oraz wybudowanie nowej platformy gniazdowej  
dla bielika 

- Zabezpieczanie gniazd błotniaka stawowego,  
błotniaka łąkowego, bąka i derkacza 



Reintrodukcja żółwia. 
Reintrodukcja ma na celu odbudowę lokalnej populacji gatunku, który 
jeszcze 40-50 lat temu był powszechnie spotykany na terenie delty.  
Do realizacji działania niezbędne będzie przeniesienie 50 szt. dorosłych  
i 50 szt. młodych – jednorocznych żółwi błotnych na obszar projektu.  
W tym celu odłowionych zostanie 50 osobników z terenu Polesia  
i 50 młodych z ośrodka hodowli.  



Kumak nizinny i traszka 
grzebieniasta. 
Na terenie delty, w latach 90-tych funkcjonowało wiele 
miejsc rozrodu płazów.  

W ramach działania przygotowane zostaną miejsca 
rozrodcze poprzez usunięcie roślinności, pogłębienie 
zagłębień do 30 cm poniżej lustra wody wiosennej, 
wykopanie 5 szt. dodatkowych stawków dla traszek (2 szt.) 
i kumaków (3 szt.).  
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Skójka 
gruboskorupowa. 
Skójka gruboskorupowa to duży małż 
słodkowodny, niegdyś jeden z najszerzej 
rozpowszechnionych, obecnie jeden z 
najszybciej ginących gatunków. Odbudowa 
populacji małży nie następuje samoistnie  
i wymaga wsparcia. 

Skójka wyginęła w Nidzie na skutek 
dramatycznego spadku jakości wody w 
latach 70-tych. Obecnie rzeka wróciła  
do II klasy czystości a wskaźniki jakości  
nie odbiegają od innych rzek zajętych przez 
skójkę. 

Na terenie rzeki powstanie co najmniej  
18 inicjalnych małych populacji, 
stanowiących źródło następnych pokoleń. 
Równolegle prowadzona będzie hodowla  
ex-situ, która będzie dostarczała zakażone 
larwami ryby wpuszczane następnie do 
rzeki. 



Zatoczek łamliwy. 
W trakcie prac renaturyzacyjnych zatoczek łamliwy może wymagać szczególnych działań ochronnych. W trakcie inwentaryzacji 

stwierdzono występowanie skrajnie nielicznej i silnie zagrożonej populacji z uwagi na postępujący gwałtowny spadek poziomu wód  
i zarastanie zbiorników wodnych. Gatunek wymaga wsparcia a proponowanym sposobem jego ochrony jest rozmnażanie w hodowli 

i wypuszczanie do wód stanowiących odpowiednie siedlisko.  



Poczwarówki. 
Ochrona tych zagrożonych wyginięciem ślimaków jest ściśle związana z ochroną  
siedlisk podmokłych. Liczba tego typu siedlisk rokrocznie maleje w skali całej  
Europy, przez co te ślimaki stają się coraz bardziej zagrożone wyginięciem. 

Dla każdego gatunku powstanie po 10 inicjalnych małych populacji, które będą  
stanowiły źródło następnych pokoleń. Równolegle prowadzona będzie hodowla  
ex situ, która będzie źródłem osobników potrzebnych do wsiedleń. 



Czynna ochrona 
łęgów. 
Lasy łęgowe należą do najbogatszych przyrodniczo 
a jednocześnie najbardziej zagrożonych siedlisk 
przyrodniczych w skali całego globu.  

Planuje się przywrócenie przepływu wody na tym 
terenie oraz stopniową przebudowę drzewostanu w 
kierunku łęgu olszowego. 

Kompleks „Młodzawy” stanowi kompleks łęgów 
jesiono-olszowych. Celem działania będzie 
udrożnienie istniejących rowów melioracyjnych co 
umożliwi obniżenie poziomu wody stagnującej na 
powierzchni i uruchomienie przepływu wody. 



Ścieżki dydaktyczne. 
W ramach działania planuje się budowę trzech 
ścieżek dydaktycznych o łącznej długości ok. 3 km: 

- Ścieżka nr 1 o dł. 850 m.zakończona czatownią do 
obserwacji ptaków. 

- Ścieżka nr 2 o dł. 670 m biegnąca w stronę 
starorzecza, na którym planuje się wykonanie 
przeprawy tratwą. 

- Ścieżka nr 3 o dł. 1600 m., zakończona wieżą 
widokową wys. ok. 7 m. 

Edukacja 
W ramach projektu przewidziano realizację 
warsztatów jednodniowych i dwudniowych, 
prowadzonych przy wykorzystaniu pomocy 
dydaktycznych jak sieci do odławiania organizmów 
wodnych, zestawy badań wody,  mikroskopy etc. 
Scenariusze warsztatów opracowane będą z 
wykorzystaniem edukacji poza-formalnej w taki 
sposób by mogły być wykorzystane w innych 
programach edukacyjnych w Polsce i UE. 

 



Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Umianowicach 
Zaprojektowany w bezpośredniej odległości do obszaru realizacji projektu LIFE, jednocześnie stanowiący jego główną bazę. 

Centralnym miejscem w ośrodki będzie Nidarium, czyli zespół akwariów mieszczących 25 tysięcy litrów wody.  
Ważną częścią ośrodka będą laboratoria dla młodzieży i naukowców oraz część noclegowa dla 75 osób. 









Dziękuję! 
Wojciech Sołtysiak 

+48 532 859 162 

wsoltysiak@pk.kielce.pl 


