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OPRACOWANIE PROJEKTU PLANU OCHRONY DLA REZERWATU PRZYRODY WZGÓRZA SOBKOWSKIE

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 Wzgórza Sobkowskie

powierzchnia objęta planem - 37,18 ha

położenie – gmina Sobków, powiat kielecki

przedmiot ochrony – Zachowanie naturalnych krajobrazów oraz ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska roślinności kserotermicznej z licznym udziałem gatunków roślin chronionych.

Rezerwat przyrody Wzgórza Sobkowskie obejmuje część terenu wzgórz nazwanych Międzygórzem porośniętych roślinnością kserotermiczną i zaroślami kserotermicznymi z pojedynczymi
drzewami i krzewami, a także w kilku miejscach zbiorowiskami leśnymi pochodzącymi z nasadzeń, ale też sukcesji wtórnej. Stwierdzono tu szereg gatunków roślin podlegających ochronie
prawnej. Są to m.in. zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris,, wiśnia karłowata Cerasius fruticosa, podkolan biały Platanthera bifolia, sasanka łąkowa Pulsatilla pratensis, aster gawędka Aster
amellus. Na tym terenie zaobserwować można również rzadki gatunek motyla - pazia żeglarza oraz jaszczurkę zwinkę i liczne ptaki związane ze zbiorowiskami łąkowymi i leśnymi. Rezerwat
posiada również niezwykłe walory krajobrazowe i widokowe. Rozpościera się stąd widok na duży fragment doliny Nidy z meandrującą rzeką.

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 Wzgórza Sobkowskie.

