
 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach 

 
„Wspieranie działań na rzecz różnorodności biologicznej  

poprzez zapewnienie właściwego stanu ochrony obszarów cennych przyrodniczo  
oraz działania edukacyjno-promocyjne” 

 
 

Opracowanie dokumentacji na potrzeby sporządzenia planu ochrony 
 dla rezerwatu przyrody „Murawy Dobromierskie” 

działanie realizowane w latach 2017 – 30.11.2019 
o wartości 33 210 zł, kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Kielcach 29 889 zł 

 
 
 

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym z Wojewódzkiego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 

 
 

 
 
 

Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 

 
 
 
 

Rezerwat  utworzony  został  Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów 

Naturalnych z dnia 8 grudnia 1989r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P. Nr 44 poz. 

357).  

Dane dotyczące rezerwatu przyrody Murawy Dobromierskie: 

powierzchnia objęta planem  – 36,29 ha, 

położenie –gmina Kluczewsko, powiat włoszczowski. 

 

Celem ochrony rezerwatowej jest zachowanie nawapiennych muraw i zarośli 

kserotermicznych z bogatą i unikalną florą i fauną. W rezerwacie występują między innymi takie 

gatunki roślin jak: pluskwica europejska, orlik pospolity, zawilec wielkokwiatowy, naparstnica 

zwyczajna,  goryczka orzęsiona, kruszczyk szerokolistny, goździcznik wycięty, krwiściąg mniejszy, 

poziomka twarda, dzwonek boloński, dzwonek syberyjski, wisienka stepowa, dziewięćsił 

bezłodygowy, aster gawędka i wiele innych.    



Zadanie  dofinansowane  z  WFOŚiGW  w  Kielcach  polega  na  opracowaniu 

dokumentacji na potrzeby sporządzenia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Murawy 

Dobromierskie”.  

Dokumentacja planu  ochrony  zawiera  m.in.  wyniki  inwentaryzacji  przyrodniczej  

w zakresie przyrody ożywionej i nieożywionej, analizę i ocenę istniejącego stanu elementów 

przyrody, wskazuje także zagrożenia istniejące i potencjalne oraz sposoby ich eliminacji, określa 

cele ochrony. Na bazie tych  danych wskazywane są niezbędne działania ochronne, propozycje 

obszarów i miejsca, które mogą być udostępnione dla celów naukowych, edukacyjnych, 

turystycznych, rekreacyjnych lub sportowych bez szkody dla tworów przyrody. Zawiera także 

wskazania do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące eliminacji lub ograniczenia 

zagrożeń  zewnętrznych. Plan ochrony  jest ustanawiany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska na okres 20 lat. Realizacja zapisów planu ochrony, w tym w szczególności zabiegów 

ochronnych pozwoli wyeliminować bądź ograniczyć niekorzystne skutki przemian zachodzących 

w tym rezerwacie. 

 

 

 

Widok ogólny na rezerwat fot. Bogusław Sępioł 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zawilec wielkokwiatowy fot. Bogusław Sępioł 


