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Kieleckie rezerwaty przyrody
oraz ocena ich atrakcyjności regionalnej
The nature reserves in Kielce and its evaluation
in the range of the present attractiveness
Łukasz Cisło
Summary. Kielce is a located near of Holy Cross Mountain. Kielce is rich in tourist attraction such as nature reserves. This reserves it’s a old, closed stone-pit, who was in XIX
and XX century served as an important industry function. Now, this reserves served
as function recreation, entertainment e.g. Wietrznia, Kadzielnia, as well as religion e.g.
Karczówka. Promotion this reserves contribute to evolution of tourist in Kielce, who is low
developed and low boosted in Poland.
Key words: European beaver, Świętokrzyski National Park, the population of the European
beaver.
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Położenie i charakterystyka miasta Kielce
Kielce, miasto położone w sercu Gór Świętokrzyskich, w podłużnej Dolinie Kielecko-Łagowskiej ograniczonej od południa pasmami Gór Posłowickich
Dymińskich, od północy Wzgórzami Szydłówkowskimi i oraz fałdem Dąbrowy, będącym przedłużeniem pasma miedzianogórskiego. Należą one do makroregionu Wyżyny Kieleckiej. Dolina Kielecko-Łagowska rozdziela Góry Świętokrzyskie na część północną i południową. W Kielcach, mieście bogatym
w zabytki i rezerwaty, wytyczonych jest kilka szlaków turystycznych. Znajduje się tu
jedna z najlepiej zachowanych budowli z okresu panowania Wazów – Pałac Biskupów
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Krakowskich, obecnie siedziba Muzeum Narodowego. Obok wznosi się bazylika
katedralna.
Początkowo Kielce były osadą targową położoną na skraju Puszczy Świętokrzyskiej.
Po 1360 r. przez kilka wieków rezydencja biskupia stała się czynnikiem miastotwórczym. Rozwój nastąpił w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej (Krygier
2009).

Fot. 1. Pałac Biskupów Krakowskich i bazylika katedralna (fot. Łukasz Cisło)
Photo 1. Krakow Bishops ‘ Palace and Cathedral Basilica (Photo by Łukasz Cisło)

Kielce to serce kultury regionu świętokrzyskiego. Każdego roku odbywają się tu imprezy z udziałem gwiazd z całej Polski, przyciągając tysiące widzów. Od lat niezmiennym powodzeniem cieszą się organizowane w Kielcach: Harcerski Festiwal Kultury
Młodzieży Szkolnej, Festiwal Muzyki Organowej, Muzyki Gitarowej, „Jeunesses Musicales” czy wreszcie Zaduszki Jazzowe. Tu odbywają się także: Ogólnopolski Niezależny
Przegląd Form Dokumentalnych NURT, międzynarodowe plenery fotograficzno-plastyczne „Art-Eko”, liczne przeglądy i koncerty. Organizowane co roku w czerwcu
Święto Miasta jest doskonałą okazją do uczestnictwa w różnych formach rozrywki,
od koncertów z udziałem gwiazd polskiej piosenki, poprzez wystawy prac kieleckich
twórców, festyny, pokazy i zawody sportowe. Każdy znajdzie coś dla siebie w bogatej
ofercie dwóch teatrów, filharmonii, kilku muzeów, galerii, licznych domów kultury
i klubów studenckich. Twórcy mają tu swoje szanse, a menedżerowie muszą wiedzieć,
że w Kieleckim Centrum Kultury można wystawić i zagrać wszystko – od opery, operetki, baletu, dramatu po koncerty rockowe. Znajdujący się w centrum miasta, przy
ulicy Sienkiewicza, Plac Artystów jest doskonałym miejscem na organizowanie wielu
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imprez, festynów, takich jak m.in. Off Fashion czy Święto Ulicy Sienkiewicza. Jest to
również idealne miejsce na spotkania ludzi w różnym wieku. Okoliczne kawiarnie
i restauracje uatrakcyjniają to miejsce pod względem towarzyskim.

Rzeźba terenu miasta Kielce
Kielce charakteryzują się dużymi różnicami wysokości, zawierającymi się od 245 m
n.p.m. – koryto rzeki Silnicy w okolicach osiedla Białogon – do 406 m n.p.m. – Góra
Telegraf. Duże zmiany w rzeźbie terenu nastąpiły poprzez odkrywkową eksploatację
kopalin: rud metalu i surowców skalnych. Powstały głębokie kamieniołomy, takie jak
Wietrznia i Kadzielnia, oraz hałdy urobku kopalnianego lub odpadów przemysłowych.
W granicach miasta eksploatacja została zaniechana, a dawne kamieniołomy Kadzielnia i Ślichowice zostały częściowo zagospodarowane. Na Kadzielni wybudowany
został amfiteatr, natomiast w otoczeniu kamieniołomu Ślichowice powstało osiedle.

Formy ochrony przyrody w Kielcach – rezerwaty
Kielce to miasto bogate w różnego rodzaju formy ochrony przyrody. W Polsce
zalicza się do nich: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary
chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów (Ustawa, 2004).
Rezerwatem przyrody nazywamy obszar objęty ochroną prawną dla zachowania
ekosystemów naturalnych lub półnaturalnych, mających istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych lub krajobrazowych. Rezerwaty mogą
być ścisłe (gdy wykluczona jest jakakolwiek działalność człowieka) i częściowe (gdy
dopuszcza się zabiegi gospodarcze) (Encyklopedia 2002). Rezerwat przyrody nieożywionej obejmuje obiekty interesujące pod względem geologicznym, przykłady erozji,
charakterystyczne profile glebowe, ślady dawnego kopalnictwa (Encyklopedia, 2002).
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Tabela 1. Wykaz rezerwatów na terenia miasta Kielce
Table 1. The list of reserve in the city of Kielce
Nazwa
rezerwatu
The name
of reserve

Typ
rezerwatu
The type of
reserve

Powierzchnia
w ha
The surface in
hectare

Przedmiot ochrony
The subject of conservation

Przyrody
nieożywionej

13,08

Wychodnie skał ordowickich i kambryjskich

Kadzielnia Przyrody
nieożywionej

0,6

Grupa skał wapiennych z ciekawymi
skamieniałościami, zjawiskami krasowymi,
mineralizacją kalcytem i stanowiskami rzadkich roślin

Karczówka Krajobrazowy

27,29

Fragment lasu sosnowego tworzący otoczenie
zabytkowego klasztoru

Ślichowice Przyrody
nieożywionej

0,55

Odkrywka skalna z odsłaniającymi się
interesującymi formami tektonicznymi oraz
roślinność zielna i krzewiasta

Wietrznia

17,95

Skały wapienno-margliste z okresu dewonu.
Plan działań uwzględnia ochronę wartości
przyrodniczej terenów „Wietrzni”, łącznie ze
znajdującymi się tam: stawem (użytek ekologiczny), roślinnością i otuliną rezerwatu

BiesagBiałogon

Przyrody
nieożywionej

Źródło: opracowanie własne na podst. Przyroda województwa świętokrzyskiego (Sidło 2000)
The source: own study on the basis of Nature of swiętokrzyskie Province

Charakterystyka rezerwatów
Kielce można uznać za ewenement, gdyż w granicach miasta znajduje się pięć
rezerwatów przyrody, w tym cztery przyrody nieożywionej, są to Kadzielnia, Biesag-Białogon, Ślichowice i Wietrznia. Każdy z kieleckich rezerwatów charakteryzuje się
innymi walorami przyrodniczymi. Jednym z najciekawszych jest Kadzielnia. Jest to
rezerwat przyrody nieożywionej o pow. 0,6 ha, który utworzono oficjalnie w 1962 r.
(pierwotny szczyt, tzw. Skałkę Geologów, objęto ochroną w 1931 r.). Ochroną częściową
objęto najwyższą część wzgórza o wys. 295 m n.p.m., którą tworzą wapienne skałki
znajdujące się pośrodku nieczynnego od 1962 r. kamieniołomu. W wapieniach okresu
dewońskiego można obserwować ciekawe zjawiska tektoniczne, mineralizacyjne (m.in.
żyły kalcytowo-kruszcowe) i krasowe (kras kopalny, powierzchniowy i podziemny)
oraz liczne skamieniałości korali, głowonogów i m.in. ryb pancernych. W Skałce Geologów znajduje się 16 jaskiń i schronisk skalnych, z których część jest łatwo dostępna.
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W ich namuliskach, jak też w szczelinach krasowych natrafiono na niezwykle cenne
znaleziska paleontologiczne, m.in. kości nosorożców włochatych, niedźwiedzi jaskiniowych, gryzoni stepowych, a także szczątki żyjących w triasie płazów tarczogłowych.
Na uwagę zasługuje także ciekawa roślinność kserotermiczna, m.in. rojnik pospolity,
goryczka orzęsiona (Garus, 2005).
Skałka Geologów, jak też całe wzgórze jest doskonałym punktem widokowym na miasto oraz południową i centralną cześć Gór Świętokrzyskich. W wyrobiskach kamieniołomu oddano do użytku w 1971 roku amfiteatr na 5000 miejsc.
W 2010 r. amfiteatr przeszedł generalny remont. Z widocznych inwestycji został wybudowany rozsuwany dach nad widownią, nowa scena oraz wymienione zostały ławki na
widowni. Remont objął także szatnie, garderoby oraz pomieszczenia techniczne. Na południowo-zachodnich krańcach miasta położony jest rezerwat Biesag-Białogon. Powstał
w 1981 r. Obejmuje dawny nieduży kamieniołom na wzgórzu Kamienna Góra oraz otaczający go las (Rąkowski, 2007). Jest on idealnym miejscem dla batrachofauny, ponieważ
na jego terenie występuje las oraz zbiornik wodny (Wojdan, 2012). Ogólnie rezerwat ten
nie cieszy się dużą popularnością wśród kielczan, co wykazują badania, tłumaczyć to
można jego peryferyjnym położeniem i ograniczonym dojazdem do niego.

Cel i metody badań
Celem badań jest próba sformułowania odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu
rezerwaty w Kielcach są atrakcyjne dla jego mieszkańców oraz przyjeżdżających turystów. Ponieważ miasto, jak i całe województwo odwiedza coraz więcej ludzi, należy
zastanowić się nad większą jego promocją i wykorzystać produkty turystyczne jakimi
są rezerwaty przyrody.
Metoda, jaka została wykorzystana podczas prowadzenia badań, to badania ankietowe, w których były pytania zamknięte, mające na celu zanalizowanie, jak ludzie oceniają rezerwaty pod względem atrakcyjności, jak również kto i w jakim celu odwiedza
rezerwat. Metoda bonitacji punktowej polega na przypisywaniu poszczególnym cechom
wybranym dla scharakteryzowanego danego obszaru cechy punktowej ustalonej według obranej skali wartości.
Badania były prowadzone od czerwca do sierpnia 2008 r. w dniach wolnych od
pracy i nauki w szkołach. Na terenie każdego rezerwatu przeprowadzono po 15 ankiet,
z których w każdej było 7 pytań. Ankietowani byli przypadkowymi osobami odwiedzającymi dany rezerwat, w różnych godzinach w ciągu dnia. Respondenci raczej
chętnie odpowiadali na pytania.
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Wyniki badań
Przeprowadzone badania wykazują dość ciekawe dane, niewątpliwie należy do nich
wiek odwiedzających.
Warto zwrócić uwagę, że rezerwatów nie odwiedzają osoby poniżej osiemnastego roku życia. Największą grupę stanowią osoby w wieku od 19–26 lat, stanowiące
75,8% wszystkich odwiedzających. Zastanowić się należy, dlaczego brak jest osób
poniżej osiemnastego roku życia. Trudno jest wysnuć wiarygodne wnioski dotyczące
tego stanu rzeczy. Możliwe, że przyczyna leży w przeciążeniu nauką lub, co bardziej
prawdopodobne, spędzaniem wolnego czasu przy komputerach i konsolach do gier.
Potwierdzenie tej hipotezy wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań, stąd na
niezweryfikowanym stwierdzeniu należy poprzestać.

Ryc. 1. Przedział wiekowy odwiedzających rezerwaty
Fig. 1. Age range of visitor
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Ryc. 2. Pochodzenie odwiedzających
Fig. 2. Origin of visitors

Przeprowadzone badania wykazują, iż największą grupę odwiedzających stanowią
sami kielczanie, jest to 78,8%. Ten stan tłumaczyć można, iż kieleckie rezerwaty słabo
są rozreklamowane i niewiele osób o nich wie. Jak przedstawia rycina 3, najwięcej osób
dowiaduje się o rezerwatach od znajomych, najmniej z mass mediów, stąd stwierdzenie
o słabej reklamie rezerwatów. Uznało tak 59,8% badanych. Najmniej osób dowiaduje
się o rezerwatach z Internetu, prasy i telewizji. Można stwierdzić, iż ludzi bardziej
interesują inne formy ochrony przyrody, chociażby takie jak parki narodowe, jednak
postawienie takich wniosków wymaga dodatkowych badań, które nie są tematem
niniejszego artykułu. W telewizji prowadzone są kampanie promujące województwo
świętokrzyskie, zauważyć można, iż w żadnej reklamie nie pojawiają się rezerwaty
przyrody. Wydaje się, że należałoby poza reklamą produktów antropogenicznych
postawić większy nacisk na reklamę produktów przyrodniczych, jakimi są właśnie
rezerwaty przyrody.
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Ryc. 3. Źródła informacji o rezerwatach
Fig. 3. Source information of reserves

Ryc. 4. Atrakcyjność rezerwatów
Fig. 4. Attractiveness of reserves

W 2003 r. władze Kielc powołały „Geopark Kielce” (Alexandrowicz, 2006).
Zadaniem tej instytucji jest przygotowanie opracowań, ścieżek edukacyjnych i bezpieczne zagospodarowanie terenów objętych ochroną celem przybliżenia naukowcom, studentom, młodzieży szkolnej i turystom ciekawej przeszłości geologicznej Gór Świętokrzyskich. W najbliższym czasie udostępniona
zostanie podziemna trasa turystyczna w jaskiniach Kadzielni. Powołanie Geoparku
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w Kielcach stanowić będzie doskonałą reklamę miasta, poza funkcją dydaktyczną ma
on prowadzić działalność rozrywkową związaną z organizacją imprez kulturalno-artystycznych na terenie Amfiteatru Kadzielnia, działalność sportową, turystyczną
i promocyjną.
Wszystkie rezerwaty posiadają większe bądź mniejsze atrakcje. najbardziej atrakcyjnym, według ankietowanych, tj. 73%, jest Kadzielnia. Usytuowana jest prawie w centrum miasta, z bardzo dobrym dojazdem i dużą ilością miejsc parkingowych. Znajduje
się w niej amfiteatr, w którym co roku organizowane są imprezy na skalę ogólnopolską,
m.in. „Sabat czarownic”. W obszarze rezerwatu znajduje się duża ilość ścieżek spacerowych. Można znaleźć takie walory jak profil litologiczno-stratygraficzny dewonu
górnego oraz stanowiska paleontologiczne fauny kopalnej korali, głowonogów, ryb
pancernych. Są tu także liczne jaskinie z namuliskami.

Fot. 2. Skałka Geologów (fot. Ł. Cisło)
Photo 2. Geologists’ rock (Photo by Ł. Cisło)

Drugim rezerwatem pod względem atrakcyjności jest Karczówka. Uznało tak 68%
badanych. Głównie są to osoby powyżej 45 roku życia (ryc. 4). Za największą atrakcję
uznano klasztor dawniej należący do zakonu oo. bernardynów, a od roku 1957, jako
kościół pw. św. Karola Boromeusza, do pallotynów.
Atrakcją geologiczną jest deformacja fałdowa warstw skalnych w rezerwacie Ślichowice. Jest to najstarszy rezerwat w Kielcach i pierwszy w Polsce rezerwat przyrody nieożywionej (Wróblewski 2000), założony w 1952 roku. Już sam ten fakt powinien sugerować atrakcje turystyczne. Jednak tylko 33% ankietowanych uznało go za atrakcyjny.
Trudno określić przyczynę tego, być może spowodowane jest to znaczną odległością od

18

Lukasz cisło

centrum miasta i sąsiedztwem osiedla, co może się wiązać się z różnego rodzaju niebezpieczeństwami, np. szeroko pojmowanymi chuligańskimi zachowaniami. Można
przypuszczać, iż ludzi nie interesuje przeszłość geologiczna, a bardziej interesuje ich
to co oferują mass media.

Fot. 3. Fałd skalny w rezerwacie Ślichowice (fot. Łukasz Cisło)
Photo 3. A fold of rock in Ślichowice reserve (Photo by Ł. Cisło)

Fot. 4. Ściana wschodnia wraz z fałdem skalnym (fot. Łukasz Cisło)
Photo 4. Eastern wall with the fold of rock (Photo by Ł. Cisło)
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Ryc. 5. Dostępność rezerwatów
Fig. 5. Availability reserves

Kieleckie rezerwaty odznaczają się dobrą lub bardzo dobrą dostępnością, tak twierdzi 73,6% ankietowanych. Dostępność oceniana była pod kątem miejsc parkingowych,
dojazdu autobusami komunikacji miejskiej, oznakowania rezerwatu oraz dostępności
dla osób niepełnosprawnych.

Ryc. 6. Czystość rezerwatów
Fig. 6. Clan the reserve

Czystość kieleckich rezerwatów w opinii badanych nie przedstawia się najlepiej.
Uważa tak 81% ankietowanych. Wskazują oni brak koszy lub zbyt dużą odległość jednych od drugich.
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Ryc. 7. Cel odwiedzin
Fig. 7. Purpose of visit

Najwięcej osób odwiedza rezerwaty w celach turystycznych, 70,6% ankietowanych.
Warto zwrócić uwagę na Kadzielnię, ponieważ wśród badanych nie było ludzi przychodzących w celach edukacyjnych. Największy odsetek przybywających do rezerwatu,
40%, stanowiły osoby, które przyszły w celach rekreacyjnych. Należy sądzić, że spowodowane jest to usytuowaniem amfiteatru, sporą ilością miejsc, w których można
odpocząć, tj. alejki spacerowe, ławki oraz kilka tarasów widokowych. Niestety trudno
odpowiedzieć, dlaczego brak jest osób odwiedzających rezerwat w celach edukacyjnych. Tłumaczyć to można tym, iż Kadzielnia jest kojarzona głównie z różnego rodzaju
festiwalami, festynami, imprezami masowymi oraz miejscem spotkań młodych ludzi
po zajęciach szkolnych. Może się to zmienić, ponieważ, jak już wyżej wspomniano, na
terenie Wietrzni i Kadzielni został otwarty Geopark.

PODSUMOWANIE
Reasumując, kieleckie rezerwaty nie cieszą się zbyt dużą popularnością. Odwiedzający to głównie kielczanie w wieku 19–26 lat, a więc młodzi ludzie, którzy dowiedzieli się o rezerwacie od znajomych. Brak reklamy w mass mediach
skutkuje niską ilością odwiedzających spoza Kielc. Jednak ostatnie zmiany
i poprawa infrastrukturalna miasta mogą przyczynić się do lepszego dostępu
do rezerwatów oraz większej ilości turystów do stolicy regionu. Rezerwaty w opinii odwiedzających nie są czyste, przez co spada ich atrakcyjność. Biesag-Białogon
i Ślichowice uznane są za najbardziej zanieczyszczone. Taki stan rzeczy tłumaczy gęsta
zabudowa w okolicach rezerwatu Ślichowice. Na terenie rezerwatu Biesag-Białogon
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widać ingerencję człowieka w środowisko naturalne, można zauważyć pozostałości po
ogniskach, porozrzucane śmieci.
Optymistycznym aspektem zachodzących zmian, które przyczyniają się
do lepszej promocji, jest otwarcie Geoparku Kielce, obejmującego Kadzielnię
i Wietrznię, będącego bardzo dobrą bazą edukacyjną, jak i turystyczną dla odwiedzających niezależnie od wieku.
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