stanowisko żywca dziewięciolistnego (Dentaria enneaphyllos) rośliny górskiej rzadko występującej na niżu

Rejony chronione powiatu opoczyńskiego


Białaczów



Jodły Sieleckie

Rezerwaty przyrody
Rezerwaty przyrody

las grądowy z lipą (Tilia sp.)


Siedlisko naturalnie odnawiającej się jodły. Na terenie istnieją slady
po wydobywaniu syderytowych rud żelaza metodą duklową

Gielniów
Stanowiska dokumentacyjne



Ściana nieczynnego kamieniołomu stokowo-wgłębnego
piaskowców serii gielniowskiej, liasu.


Jeleń

Błogie
Rezerwaty przyrody

grąd i gór jodłowy- naturalne zespoły leśne z jodłą (Abies alba)


Puszcza u Źródeł Radomki

Rezerwaty przyrody
Rezerwaty przyrody

wielogatunkowy las z jodłą (Abies alba) na północnej granicy jej
zasięgu


Twarda

wielogatunkowy drzewostan z udziałem jodły (Abies alba) i buka
(Fagus silvatica)


Spalski Park Krajobrazowy

Rezerwaty przyrody
Parki krajobrazowe

drzewostan jodłowy na granicy zasięgu jodły (Abies alba)


Gaik
Rezerwaty przyrody

grąd ze starymi dębami (Quercus sp.)- reliktowy krajobraz leśny
rezydencji łowieckiej z XIX w. w Spale


Sługocice
Rezerwaty przyrody

Park położony jest w centralnej Polsce, na terenie Równiny
Piotrkowskiej oraz Równiny Radomskiej. Na tle mało atrakcyjnego,
równinnego i wylesionego krajobrazu tej części Polski, teren parku
korzystnie się wyróżnia. Obejmuje ochroną malowniczą dolinę
Pilicy, która stanowi oś hydrograficzną terenu parku i wyróżnia się
różnorodnością krajobrazową związaną z obecnością starorzeczy
oraz przyległe, lesiste tereny wypoczynkowe. Dodatkowym
elementem wzbogacającym krajobraz parku są rozległe kompleksy
leśne ze starymi drzewostanami będące pozostałością dawnej
Puszczy Pilickiej oraz rozległe widoki na rzekę, rozpościerające się
z terenów krawędziowych doliny.Stosunkowo duże zróżnicowanie

środowiska przyrodniczego umożliwia istnienie różnorodnej i
bogatej w gatunki flory. W granicach Parku występuje około 800
gatunków roślin naczyniowych, dla których ostoją są duże
kompleksy leśne, piaszczyste skarpy wysoczyzny oraz podmokłe
tereny dolinne Pilicy i śródleśne bagna. Występujące tam rośliny
chronione to: bluszcz pospolity, wawrzynek wilczełyko, rosiczka
okrągłolistna, turówka wonna, grążel żółty, naparstnica zwyczajna,
lilia złotogłów. Lasy zajmują 58 % powierzchni parku i są to bory
sosnowe, lasy liściaste i mieszane z często występującymi
starodrzewiami dębowymi sosnowymi i świerkowymi. Obszar Parku
jest również ostoją wielu cennych gatunków zwierząt. Szczególnie
bogata jest fauna owadów. W Pilicy i jej starorzeczach występuje 28
gatunków ryb oraz rzadki minóg strumieniowy. Żyje tutaj 9
gatunków płazów (w tym 6 chronionych), 5 gatunków gadów (
wszystkie chronione). W lasach i na mokradłach w dolinie Pilicy
gnieździ się 136 gatunków ptaków, m.in. bocian czarny, tracz,
remiz, kobuz, kormoran, kruk, grzywacz, cietrzew. W lasach
występują liczne ssaki, w tym 12 gatunków łownych. Największym
i najpopularniejszym ośrodkiem wypoczynkowym jest Spała. W
granicach parku występuje wiele godnych uwagi zabytków
architektury jak kościoły, zespoły zespoły klasztorne, zabytki
drewnianego budownictwa ludowego.


Żądłowice
Rezerwaty przyrody

olsy i bory sosnowe w mozaikowym układzie uwarunkowanym
stosunkami wodnymi


Konewka
Rezerwaty przyrody

świetlista dąbrowa, pozostałość dawnej Puszczy Pilickiej


Jaksonek

Rezerwaty przyrody

stanowisko zimoziołu północnego (Linnaea borealis)


Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-Szydłowieckie
Obszary chronionego krajobrazu

Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-Szydłowieckie
obejmuje zespół leśny należący do kompleksu lasów Gór
Świętokrzyskich, który wspólnie ze staropolskim zagłębiem
przemysłowym rozciągającym się w rejonie Przysuchy, Rzucowa,
Chlewisk stanowi bardzo atrakcyjny teren turystycznowypoczynkowy i naukowo-badawczy.Powierzchnia ogólna obszaru
wynosi 37247 haw tym: grunty Lasów Państwowych 20 200 ha
grunty lasów niepaństwowych 5 980 ha parki zabytkowe i wiejskie
16 haElementy środowiska objęte ochroną prawną: - rezerwaty
przyrody: Cis A, Cis B, Puszcza u źródeł Radomki - pomniki
przyrody - 32 drzewa - parki zabytkowe - 2 - parki wiejskie - 1


Czarny Ług
Rezerwaty przyrody

torfowisko wysokie typu atlantyckiego ze stanowiskiem bagnicy
torfowej

