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Ogólny opis ostoi
Ostoja położona jest na styku trzech województw: świętokrzyskiego, śląskiego 
i łódzkiego, w obrębie dwóch makroregionów: Wyżyna Przedborska (mezore-

154. Niecka Włoszczowska (Wloszczowa Basin)
Kryteria BirdLife International: A1, B2, C1, C6

Autorzy: Krzysztof Dudzik, Piotr Wilniewczyc, Ludwik Maksalon, Grzegorz Kaczorowski, Tomasz Święciak, 
Paweł Kmiecik, Paweł Grzegorczyk

Kod ostoi: PL154
Współrzędne geograficzne: 50°49'N, 19°55'E
Powierzchnia: 110 755 ha
Położenie administracyjne: województwo świętokrzyskie; powiaty: włoszczowski, jędrzejow-
ski; województwo śląskie; powiaty: częstochowski, zawierciański; województwo łódzkie; powiat 
radomszczański
Natura 2000 (OSO): proponowany obszar specjalnej ochrony ptaków

Krótka charakterystyka ostoi
Duża ostoja obejmująca zlewnię rzek górnej Pilicy i Białej Nidy. Cechuje się mozaiką siedlisk leśnych, łąkowych i wodnych. Stanowi ważne w skali kraju miejsce 
rozrodu bąka, bociana czarnego, łabędzia krzykliwego, krakwy, trzmielojada, bielika, błotniaka stawowego, derkacza, rycyka.

Short summary
A large site encompassing catchment area of the Upper Plica and the White Nida Rivers. It covers the mosaic of forest, grassland and water habitats. An important 
national breeding site for Bittern, Black Stork, Whooper Swan, Honey Buzzard, Marsh Harrier, Little Crake, Corncrake and Common Crane. 

giony: Niecka Włoszczowska, Pasmo Przedborsko-Małogoskie) i Niecka Nidziań-
ska (mezoregion: Płaskowyż Jędrzejowski). Pasmo Przedborsko-Małogoskie 
zbudowane jest z jurajskich wapieni i kredowych piaskowców. Wapienie są 

Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus (fot. K. Dudzik)
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eksploatowane jako surowiec dla przemysłu materiałów budowlanych. Płasko-
wyż Jędrzejowski – zbudowany jest z margli kredowych, na których zalegają 
czwartorzędowe piaski i gliny.
Obszar ten przecina dolina Pilicy. Dolina górnej Pilicy prezentuje stosunkowo 
naturalny charakter z licznymi meandrami. Występują tam dobrze zachowane 
starorzecza i eutroficzne zbiorniki wodne. W południowo-wschodniej części 
ostoi swoje źródła ma Biała Nida. Zlewnia Białej Nidy w granicach omawianej 
ostoi obejmuje dolinę Białej Nidy oraz jej dopływów, m.in. Lipnicę i Kwilinkę. 
Mimo wykonanych na przełomie lat 1960/70 prac melioracyjnych połączonych 
z prostowaniem koryta rzeki, teren ten zachował wysokie walory przyrodnicze. 
Dolny odcinek koryta Białej Nidy meandruje, a dolina rzeczna jest zabagniona, 
prawdopodobnie na skutek przyspieszonego spływu wód ze skanalizowanego 
górnego odcinka. Zlewnie obu rzek zasilają licznie występujące tu stawy rybne, 
powstałe w miejscu występujących niegdyś bagien i podmokłych łąk. Łącznie 
zlokalizowanych jest tu ok. 30 kompleksów stawów rybnych zróżnicowanej 
wielkości, o powierzchni ponad 1600 ha. W Niecce Włoszczowskiej występują 
charakterystyczne zespoły wydm oddzielone zatorfionymi obniżeniami.
Teren to typowo rolniczy, ale w części objętej ostoją znajdują się kompleksy 
leśne. Lesistość wynosi ok. 50%, a podstawowym rodzajem siedliska leśnego 
w ostoi są bory sosnowe. Miejscami występują dobrze zachowane zbiorowiska 
lasów bagiennych, w tym w szczególności łęgów olszowo-jesionowych Fraxino-
Alnetum i borów bagiennych. Pozostałą część ostoi stanowią siedliska łąkowe 
i wodne. Spośród łąk największą powierzchnię zajmują ekstensywnie użytko-
wane łąki świeże oraz w mniejszym stopniu zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 
Molinion. Innymi charakterystycznymi siedliskami w ostoi są m.in.: wydmy 
śródlądowe z murawami napiaskowymi, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, 
torfowiska wysokie oraz suche wrzosowiska.
W ostoi i jej bezpośrednim sąsiedztwie brak jest większych miast i terenów 
przemysłowych.
W północnej części ostoi znajduje się Przedborski Park Krajobrazowy, chro-
niący jeden z największych kompleksów lasów łęgowych środkowej Polski. 
Stanowi on ważne lęgowisko m.in. żurawia i dzięcioła średniego. Mozaiko-
wy charakter środowisk ostoi wpływa na wysoką różnorodność gatunkową 
awifauny lęgowej. Ze względu na obfitość średniej i dużej wielkości stawów 
rybnych ostoja odgrywa szczególną rolę dla lęgowych i migrujących ptaków 
wodno-błotnych.

Siedliska i typy użytkowania gruntów w ostoi
Lasy i zadrzewienia – 58%, łąki i pastwiska – 28%, inne tereny rolne – 1%, 
mokradła – 1%, zbiorniki wodne i cieki – 10%, inne – 2%.

Formy ochrony przyrody
Przedborski Park Krajobrazowy (16 640 ha i otulina – 14 490 ha), rezerwaty 
przyrody: Murawy Dobromierskie (36,29 ha), Oleszno (262,73 ha), Ługi (90,23 
ha), Bukowa Góra (34,80 ha), Czarna Rózga (185,60 ha), Piskorzeniec (409,19 
ha), Włoszczowsko-Jędrzejowski Obszar Chronionego Krajobrazu (69 009 ha), 
ostoja obejmuje w całości lub częściowo pięć specjalnych obszarów ochrony: 
dwa istniejące – Ostoja Przedborska PLH260004 i Suchy Młyn PLH240016 oraz 
trzy projektowane – Dolina Białej Nidy PLH2603, Dolina Górnej Pilicy PLH2608 
i Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie PLH2634.

Ptaki
W ostoi obserwowano 49 gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, w tym 32 
lęgowe. 39 gatunków wymienionych jest w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt”, 
7 z nich gnieździ się na terenie ostoi. Niecka Włoszczowska stanowi ważne miejsce 
rozrodu bąka, bociana czarnego, łabędzia krzykliwego, błotniaka stawowego i der-
kacza. Liczebność łabędzia krzykliwego przekracza 1% populacji krajowej, jest to 
jednocześnie jedno z najbardziej na południe wysuniętych miejsc lęgowych tego 
gatunku w Polsce. Obfitość zbiorników wodnych w ostoi sprzyja migracji wielu ga-
tunków ptaków wodno-błotnych. Podczas wędrówki wiosennej duże koncentracje 
wykazują tu m.in. batalion (do 1 500 os.) i łęczak (do 1 000 os.), jesienią licznie 
pojawia się czapla biała (do 180 os.). W skali regionalnej ostoja stanowi ważne 
miejsce lęgowe żurawia i błotniaka stawowego. Doliny rzek Pilicy i Białej Nidy sta-
nowią miejsce zimowania błotniaka zbożowego i bielika.

Inne walory przyrodnicze ostoi
Spośród gatunków wymienianych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej w ostoi 
licznie występują m.in.: bóbr europejski, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, 
minóg ukraiński, koza, głowacz białopłetwy, trzepla zielona, czerwończyk fioletek 
i zatoczek łamliwy (populacje trzepli zielonej, czerwończyka fioletka i zatoczka 
łamliwego należą do ważnych w skali Polski). Ponadto zaobserwowano tu zna-
czące w skali regionu populacje: wydry, nocka dużego, mopka, skójki grubosko-
rupowej, poczwarówki zwężonej, pachnicy dębowej, piskorza, kozy złotawej, 
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czerwończyka nieparka, modraszka telejusa i modraszka nausitousa. Odnotowano 
też kilkadziesiąt innych gatunków zwierząt, głównie owadów – wymienianych 
w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” lub ujętych na „Czerwonej liście zwierząt 
ginących i zagrożonych w Polsce”.

Zagrożenia
Kluczowe zagrożenia w ostoi

zbyt wczesne koszenie, jeszcze przed wyprowadzeniem młodych przez rycy-•	
ka, kulika wielkiego, czajkę i derkacza;
zaniechanie użytkowania, przez co następuje sukcesja w kierunku wierzbo-•	
wych zakrzewień; bądź zbiorowisk leśnych, w konsekwencji czego duże poła-
cie łąk ulegają rozdrobnieniu;
przekształcanie części kompleksów stawowych w zbiorniki pozbawione •	
trzcinowisk i szuwarów, co powoduje zanik miejsc lęgowych dla ptaków 
wodnych.

Inne ważne zagrożenia w ostoi
czyszczenie sieci kanałów i rowów melioracyjnych, obniżanie poziomu wód;•	
nasadzenia gatunków niezgodne z typem siedliska; zalesianie łąk i muraw;•	
przekształcanie trwałych użytków zielonych na grunty orne, chemizacja rol-•	
nictwa;

całkowite zaprzestanie użytkowania niektórych kompleksów stawowych po-•	
wodujące zarośnięcie, a w konsekwencji zubożenie liczby siedlisk wodnych 
na terenie ostoi;
presja urbanizacyjna w dolinach rzek.•	

Podziękowania
Autorzy dziękują za pomoc przy zbieraniu danych członkom i sympatykom Towa-
rzystwa Badań i Ochrony Przyrody, w szczególności: Ernestowi Bielakowi, Rober-
towi Doboszowi, Pawłowi Putowskiemu, Romanowi Maniarskiemu, Wojciechowi 
Nalepie, Tomaszowi Błaszczykowi, Marcinowi Urbańskiemu, Krystianowi Jaincie, 
Bartoszowi Skowronowi, Radosławowi Gwoździowi, Damianowi Czajce, Macie-
jowi Wacheckiemu, Piotrowi Sokolińskiemu, Marcinowi Wężykowi, Stanisławowi 
Czyżowi, Łukaszowi Misiunie, Bartłomiejowi Michałkowi, Mateuszowi Albrychto-
wi, Kamili i Bogusławowi Binkiewiczom oraz Krzysztofowi i Agnieszce Henelom.

Źródła danych
Dudzik, Bielak, Maksalon, Dobosz (w druku), Kartoteka Faunistyczna Towarzy-
stwa Badań i Ochrony Przyrody.

Tabela 3.154. Kluczowe gatunki ptaków stwierdzone w ostoi Niecka Włoszczowska
Table 3.154. Key bird species recorded in Wloszczowa Basin IBA
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Łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus M 2004–2008 10–15 i DL

Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus L 2003–2009 3 p DL C6

Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus M 2004–2009 100–120 i DL

Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus Z 2005–2008 30–45 i DL

Krakwa Anas strepera L 2004–2009 25–30 p DL

Podgorzałka Aythya nyroca L 2007 0–1 p DL

Bielaczek Mergus albellus M 2002–2009 +

Cietrzew Tetrao tetrix L 2003–2009 2–4 m DL

Nur rdzawoszyi Gavia stellata M 2008 +

Nur czarnoszyi Gavia arctica M 2002–2008 +

Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena L 2006–2008 16–20 p DL

Bąk Botaurus stellaris L 2004–2009 42–48 m DL B2, C6

Bączek Ixobrychus minutus L 2001–2008 2–4 p DL

Ślepowron Nycticorax nycticorax M 2002–2008 +

Czapla biała Egretta alba M 2002–2008 140–180 i DL

Bocian czarny Ciconia nigra L 2002–2009 13–20 p DL B2, C6

Bocian biały Ciconia ciconia L 2004–2009 +

Trzmielojad Pernis apivorus L 2002–2009 13–15 p E

Kania czarna Milvus migrans L 2004–2008 0–1 p DL

Kania ruda Milvus milvus M 2009 +

Bielik Haliaeetus albicilla L 2000–2009 5–7 p DL C6

Bielik Haliaeetus albicilla Z 2002–2008 14–20 i DL

Błotniak stawowy Circus aeruginosus L 2002–2009 70–90 p DL C6

Błotniak zbożowy Circus cyaneus M/Z 2004–2008 3–25 i E

Błotniak łąkowy Circus pygargus L 2004–2009 7–11 p DL

Orlik krzykliwy Aquila pomarina L 2004–2009 3–4 p DL

Rybołów Pandion haliaetus M 2002–2008 20–40 i DL

Kropiatka Porzana porzana L 2004–2008 2–3 m DL

Zielonka Porzana parva L 2008 13 m DL

Derkacz Crex crex L 2004–2008 170–200 m E A1, C1

Żuraw Grus grus L 2004–2009 40–60 p E

Sieweczka rzeczna Charadrius dubius L 2004–2009 15–20 p DL
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Czajka Vanellus vanellus L 2004–2009 30–50 p DL

Batalion Philomachus pugnax M 2002–2008 600–1500 i DL

Kszyk Gallinago gallinago L 2004–2009 30–42 p DL

Dubelt Gallinago media M 2008 1 i DL

Rycyk Limosa limosa L 2004–2009 17–22 p DL A1, C1

Kulik wielki Numenius arquata L 2004–2008 4 p DL

Krwawodziób Tringa totanus L 2004–2009 6–8 p DL

Samotnik Tringa ochropus L 2004–2009 30–40 p E

Łęczak Tringa glareola M 2002–2008 500–1000 i E

Mewa mała Larus minutus M 2004–2009 40–50 i DL

Rybitwa rzeczna Sterna hirundo M 2004–2009 min. 10–20 i DL

Rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida L 2007 min. 4 p DL

Rybitwa czarna Chlidonias niger L 2007 4–5 p DL

Puszczyk uralski Strix uralensis L 2002–2008 1–2 p DL

Uszatka błotna Asio flammeus M 2002 1 i DL

Lelek Caprimulgus europaeus L 2002–2008 40–80 p E

Zimorodek Alcedo atthis L 2008 39–42 p DL

Dzięcioł zielonosiwy Picus canus L 2002–2008 3–4 p DL

Dzięcioł czarny Dryocopus martius L 2004–2009 +

Dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus L 2006–2008 1–2 p DL

Dzięcioł średni Dendrocopos medius L 2002–2008 34–46 p DL
Dzięcioł białogrzbiety  
Dendrocopos leucotos

M 2008 1 i DL

Lerka Lullula arborea L 2004–2009 +

Świergotek polny Anthus campestris L 2002–2008 2–5 p E

Pliszka cytrynowa Motacilla citreola L 2007–2008 1 p DL

Podróżniczek Luscinia svecica L 2002–2008 3–5 p DL

Jarzębatka Sylvia nisoria L 2004–2008 95–115 p DL

Muchołówka mała Ficedula parva L 2004–2008 4–6 p DL

Muchołówka białoszyja Ficedula albicollis L 2002–2008 min. 1 p PS

Gąsiorek Lanius collurio L 2004–2009 +

Ortolan Emberiza hortulana L 2004–2009 +


