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Obszar o powierzchni 19956,08 ha położony jest w województwie świętokrzyskim, w powiatach:
kieleckim, buskim, jędrzejowskim i pińczowskim, na terenie gmin: Busko-Zdrój, Chęciny, Imielno, Kije,
Michałów, Nowy Korczyn, Opatowiec, Pińczów, Sobków, Wiślica, Złota.

Ostoję stanowi szeroka dolina rzeki Nidy wraz z otaczającymi ją terenami. Rzeka ta jest jedną z nielicznych w Polsce rzek zachowanych w stanie zbliżonym do
naturalnego. Tworzy liczne meandry i starorzecza, które otaczają wilgotne i podmokłe łąki i bagna. Przy małym spadku koryta rzeki, co roku tworzą się tu rozlewiska i
rozwijają zbiorowiska szuwarowe i utrzymują żyzne łąki. Na niewielkich odcinkach wzdłuż brzegów występują zarośla wierzbowe i olsy, a także sporadycznie zespoły
łęgowe. Otoczenie doliny stanowią kopulaste wzgórza porozcinane licznymi wąwozami. Na zboczach występują dobrze wykształcone zbiorowiska roślinności stepowej i
kserotermicznej z wieloma rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt. Osobliwością obszaru są osady gipsowe oraz związana z nimi rzeźba krasowa.

Obszar zaprojektowano w celu zachowania we właściwym stanie ochrony następujących gatunków objętych art. 4 dyrektywy 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego
ptactwa, w tym gatunki niewymienione w załączniku I do ww. dyrektywy:

Gatunki ptaków regularnie występujące wymienione w Załączniku I:

Bąk Botaurus stellaris,
Bączek Ixobrychus minutus,
Czapla biała Ardea alba,
Bocian czarny Ciconia nigra,
Podgorzałka Aythya nyroca,
Błotniak stawowy Circus aeruginosus,
Błotniak łąkowy Circus pygargus,
Kropiatka Porzana porzana,
Zielonka Porzana parva,
Derkacz Crex crex,
Batalion Philomachus pugnax,
Łęczak Tringa glareola,
Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus,
Rybitwa białoczelna Sternula albifrons,
Rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida,
Rybitwa czarna Chlidonias niger,
Uszatka błotna Asio ﬂammeus,
Podróżniczek Luscinia svecica,
Dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus.

Gatunki ptaków regularnie występujące - migrujące niewymienione w Załączniku I:

Perkozek Tachybaptus ruﬁcollis,
Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus,
Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena,
Zausznik Podiceps nigricollis,
Czapla siwa Ardea cinerea,
Gęgawa Anser anser,
Krakwa Anas strepera,
Cyraneczka Anas crecca,
Krzyżówka Anas platyrhynchos,
Cyranka Anas querquedula,
Płaskonos Anas clypeata,
Hełmiatka Netta ruﬁna,
Głowienka Aythya ferina,
Czernica Aythya fuligula,
Nurogęś Mergus merganser,
Wodnik Rallus aquaticus,
Kokoszka Gallinula chloropus,
Łyska Fulica atra,
Sieweczka rzeczna Charadrius dubius,
Czajka Vanellus vanellus,
Kszyk Gallinago gallinago,
Rycyk Limosa limosa,
Kulik wielki Numenius arquata,
Krwawodziób Tringa totanus,
Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos,
Śmieszka Larus ridibundus,
Rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus,
Żołna Merops apiaster,
Remiz Remiz pendulinus.

Plan zadań ochronnych został sporządzony w związku z realizacją projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
na obszarze Polski", współﬁnansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V osi priorytetowej Programu
Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013, działanie 5.3 „Opracowywanie planów ochrony".
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