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Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

OPRACOWANIE PROJEKTU PLANU OCHRONY DLA REZERWATU PRZYRODY EWELINÓW

o wartości 18 450,00 zł
zadanie zrealizowane
przy wsparciu ﬁnansowym z WFOŚiGW w Kielcach

Doﬁnansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Dane dotyczące rezerwatu przyrody Ewelinów

powierzchnia objęta planem – 14,89 ha

położenie – gmina Łopuszno, powiat kielecki

przedmiot ochrony – rzadkie i zagrożone gatunki roślin naczyniowych.

Rezerwat przyrody Ewelinów położony jest na wschód od Łopuszna, w pobliżu przysiółka Skała Polska. Na południowym skraju kompleksu leśnego. Jest to rezerwat leśny, ﬂorystyczny. Powołany
został dla zachowania i ochrony rzadkich i zagrożonych roślin naczyniowych. Spotkać tu można gatunki takie jak buławnik wielkokwiatowy, buławnik czerwony, kruszczyk szerokolistny, podkolan
biały, gnieźnik leśny, orlik pospolity, wawrzynek wilczełyko, widłak goździsty i wiele innych.

W rezerwacie dominują lasy grądowe, w mniejszym stopniu, głownie na stokach północnych i wschodnich lasy mieszane z udziałem jodły. Dodatkową atrakcją rezerwatu są stare wyrobiska
górnicze gdzie pozyskiwano rudy żelaza.

Zadanie doﬁnansowane z WFOŚiGW w Kielcach polega na opracowaniu projektu planu ochrony rezerwatu przyrody.

Plan ochrony zawiera m.in. wyniki inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie przyrody ożywionej i nieożywionej, cele ochrony, analizę i ocenę istniejącego stanu elementów przyrody, wskazuje także
zagrożenia istniejące i potencjalne oraz sposoby ich eliminacji. 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.

Ustanowienie, a następnie realizacja zapisów planu ochrony, w tym w szczególności zabiegów ochronnych pozwoli wyeliminować bądź ograniczyć niekorzystne skutki przemian zachodzących w
rezerwacie przyrody Ewelinów.

