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Aktualności

Konsultacje projektów zmian świętokrzyskich planów zadań ochronnych
Inauguracja roku na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
O projektach z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody
Kompromis w Dolinie Krasnej
Posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody
Zakończenie konsultacji projektów zmian świętokrzyskich planów zadań ochronnych
Ochrona czynna siedlisk przyrodniczych
Prace nad przygotowaniem kolejnego świętokrzyskiego planu zadań ochronnych
Oznakowano kolejne świętokrzyskie obszary Natura 2000
W sprawie bobrów ze świętokrzyskich stawów rybnych
Spotkanie z okazji Dnia Służby Cywilnej
Zmiany planów zadań ochronnych w województwie świętokrzyskim
Gospodarowanie na świętokrzyskich obszarach Natura 2000
Kolejne świętokrzyskie rezerwaty przyrody objęte planami ochrony
Zmiany kolejnych planów zadań ochronnych w świętokrzyskim
Prace nad planami ochrony dla kolejnych świętokrzyskich rezerwatów przyrody
Prace nad kolejnym planem zadań ochronnych w województwie świętokrzyskim
Dla świętokrzyskich bocianów
Zmiany świętokrzyskich planów zadań ochronnych
Budowa łącznicy kolejowej w gminie Włoszczowa
„Misja Natura” w Kurozwękach
Pozyskiwanie ślimaka winniczka w świętokrzyskiem
Jaskinia Raj dostępna do zwiedzania
Nie wypalaj traw
Prace nad planem zadań ochronnych dla Krzemionek Opatowskich
Posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Kielcach
Wojewódzki ﬁnał olimpiady wiedzy ekologicznej
Konsultacje projektu planu zadań dla Krzemionek Opatowskich
Zarządzenie w sprawie świętokrzyskich bobrów
Posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Kielcach w nowej kadencji
Bizony w Kurozwękach
100 lat produkcji samochodów w Starachowicach
Budowa drogi ekspresowej S-74
Kolejne plany ochrony dla rezerwatów przyrody w województwie świętokrzyskim
Kolejny plan zadań ochronnych w województwie świętokrzyskim
Posiedzenie Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Kielcach
O wspólnych działaniach w zakresie ochrony przyrody
Znakowanie kolejnych obszarów Natura 2000 w świętokrzyskim

Czynna ochrona siedlisk przyrodniczych w województwie świętokrzyskim
Uroczystości z okazji Dnia Służby Cywilnej
Zmiana zarządzeń w sprawie świętokrzyskich planów zadań ochronnych
Zmiany planów zadań dla świętokrzyskich obszarów Natura 2000
Nie wypalaj traw
Zmiany planów ochrony dla świętokrzyskich rezerwatów
Zmiana planu zadań ochronnych dla Doliny Czarnej
Zmiany planów ochrony dla świętokrzyskich rezerwatów
Ochrona obszarów cennych przyrodniczo
Czynna ochrona siedlisk w świętokrzyskich rezerwatach
Ochrona obszarów cennych przyrodniczo
Czynna ochrona w rezerwatach przyrody w województwie świętokrzyskim
Uroczystości z okazji Dnia Służby Cywilnej
Ograniczenie szkód powodowanych przez bobry
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
Konferencja z okazji 20-lecia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach opracowuje kolejny plan ochrony
Posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Kielcach
Ochrona obszarów cennych przyrodniczo w Świętokrzyskiem
Wspólne działania w zakresie ochrony przyrody
Tysiąc drzew na minutę
Świętokrzyskie gospodarzem spotkania głównych księgowych
Budowa drogi ekspresowej S-74
O świętokrzyskich rezerwatach przyrody
EKO Wakacje w Gowarczowie
Budowa zbiornika WIERNA RZEKA
Konsultacje w ramach projektu "Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód"
Spotkanie z przedstawicielami branży górniczej białego zagłębia
Święto Służby Cywilnej
Aplikacja "Świętokrzyska Przyroda"
Ochrona czynna muraw kserotermicznych w województwie świętokrzyskim
Raj dla turystów
Ochrona czynna torfowisk na terenie województwa świętokrzyskiego
Posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Kielcach
Prace nad planami zadań ochronnych dla świętokrzyskich obszarów Natura 2000
Działania ochrony czynnej na torfowiskach w świętokrzyskim
Akcja sprzątania rezerwatu przyrody Góra Miedzianka
Rozprawa administracyjna w sprawie budowy odcinka drogi S–74
Prawomocny wyrok WSA w sprawie budowy drogi S-74
Decyzja środowiskowa dla budowy odcinka drogi ekspresowej S-74
Ochrona czynna muraw kserotermicznych i słonorośli
Posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Kielcach
Dzień Krajobrazu w Świętokrzyskiem
Dzień Krajobrazu w województwie świętokrzyskim
Dąb na setną rocznicę odzyskania niepodległości
Dziesięciolecie utworzenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach
Ochrona czynna na murawach kserotermicznych i słonoroślach w województwie świętokrzyskim
Prace nad kolejnymi planami zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w województwie świętokrzyskim
Ochrona czynna siedliska przyrodniczego w obszarze Natura 2000
Szkolenie na temat łagodzenia konﬂiktów na linii człowiek-wilk
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach na EMAS w praktyce
Nowe opracowania geologiczne dla 25 świętokrzyskich rezerwatów przyrody
Kontynuacja prac na torfowiskach w świętokrzyskim
Utrzymanie wód powierzchniowych w świętokrzyskim
Posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Kielcach
Dla zachowania chronionych wartości przyrodniczych rezerwatu
Będą nowe plany zadań ochronnych w świętokrzyskim
Pozyskanie ślimaka winniczka w świętokrzyskim
Apelujemy nie dekorujmy koszyków wielkanocnych chronionymi widłakami
Zakończono kolejny etap ochrony czynnej na świętokrzyskich torfowiskach
Sprzątanie rezerwatu przyrody Wolica
Dane satelitarne w ochronie środowiska
O obszarach Natura 2000
Prehistoryczne tereny górnictwa krzemienia pasiastego na liście UNESCO
Nowy świętokrzyski ośrodek rehabilitacji zwierząt
Ochrona czynna na murawach kserotermicznych i słonoroślach w województwie świętokrzyskim
Droga Krzemionek do UNESCO
Spotkania z właścicielami cennych siedlisk przyrodniczych w województwie świętokrzyskim
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach w akcji #sprzątaMY
Unikatowe ślady dinozaurów w rezerwacie Gagaty Sołtykowskie
Kolejne warsztaty w starostwach powiatowych na terenie województwa świętokrzyskiego
Szkolenie dla pracowników administracji rządowej i samorządowej
Cykl trzymiesięcznych "zielonych staży" w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska
Ochrona zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych w świętokrzyskim
Pożegnanie profesora Jana Szyszko
Spacer krajobrazowy w Parku Kadzielnia w Kielcach
Unikatowe ślady dinozaurów w rezerwacie Gagaty Sołtykowskie – zakończenie prac konserwacyjnych
Prace nad planami zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w województwie świętokrzyskim
Ochrona czynna na murawach kserotermicznych oraz słonoroślach na terenie województwa świętokrzyskiego
27 grudnia 2019r. dniem wolnym w administracji rządowej
Duże zainteresowanie społeczeństwa planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Pomorzany
Kolejne zabiegi ochrony czynnej na torfowiskach w woj. świętokrzyskim
Monitoring poziomu wód gruntowych na terenie rezerwatu Białe Ługi
Kolejny etap działań w celu ochrony torfowisk w rezerwacie przyrody Białe Ługi
Komunikat - zakaz korzystania z terenów zielonych
Komunikat
Rozpoczęto badania terenowe do planów zadań ochronnych w 3 obszarach Natura 2000
Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej
Dzień Bociana Białego
Będą kolejne plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w województwie świętokrzyskim
Puma Nubia. Wyjaśnienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach
Ruszyła druga edycja cyklu trzymiesięcznych "zielonych staży" w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach
8 sierpnia – Wielki Dzień Pszczół
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach kontynuuje działania ochrony czynnej
Obchody Dnia Krajobrazu w roku 2020
Prace nad planami zadań ochronnych w województwie świętokrzyskim
Zaproszenie do składania ofert - Pracownicze Plany Kapitałowe
Murawy kserotermiczne i słonorośla na terenie województwa świętokrzyskiego – działania ochronne
Świętokrzyskie rezerwaty przyrody oznakowane
Uprawa pola w rezerwacie przyrody Murawy Dobromierskie
Życzenia dla Jarosława Pajdaka Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach z okazji przejścia na emeryturę
Nowa kadencja Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Kielcach na lata 2020-2025
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach wykonuje zabiegi ochrony czynnej na torfowiskach
Regionalna Rady Ochrony Przyrody w Kielcach obradowała po raz drugi
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