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Abstract: Kielce possess exceptional natural values. Geological reserves are, which make up large touristic value 
of this region. They create the chance on survival the regional values of geological heritage and the unique sceneries 
assure.
The performance of possibility of development is the main aim of investigations the geological tourism on areas 
of reserves of nature city Kielce and the świętokrzyski region.
The range of work hugs the directions of transformation existing the the farm implement and the touristic use the 
studied geoparks in the people’s opinion as well as the working in aim of modifi cation of existing touristic products 
across promotion the geoparks and enlargement in development of tourism their competitiveness. The spatial range 
of investigations the relating geoparks hugs the whole area of city Kielce and the świętokrzyski region.
The students of Tourism and Recreation of Higher School of Skill in Kielce, under direction the professor dr hab Bożeny 
Wójtowicz, the fi eld investigations. The observations were conducted and the quotation of touristic movement as well 
as the survey investigations which concerned three groups of questions: the relation of local community in the face 
development the geological tourism, features of touristic movement on protected areas and the touristic perceived by 
local community economy. 
The analysis of conditioning of development the geological tourism in reserves of nature on terrain of city Kielce and 
she in region showed, that the here very large possibilities of more far development of tourism step out. The analysis 
of touristic absorbency shows, that in some reserves be used at present in about 10-20%. Tourism, beside protective 
functions, should make up leading economic function. Conducted questionnaire investigations among local community 
showed very large interest development geoturystyki. Interest this manifests with desire of investing in development 
of tourism, and creating of different type of touristic products also. The occupants pass me the matter, that the tourism 
should be for them the not only additional source of earnings, but also the place of work.

Słowa kluczowe: obszary chronione, geoturystyka, postawa  społeczna, ruch turystyczny
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Wstęp

Kielce posiadają wyjątkowe walory przyrodnicze. Znajdują się tu rezerwaty geologiczne, które stano-
wią dużą wartość turystyczną tego regionu. Stwarzają one szansę na przetrwanie regionalnych warto-
ści dziedzictwa geologicznego i zapewniają niepowtarzalne krajobrazy. Rezerwaty przyrody i stanowiska 
geologiczne mogą funkcjonować jako obiekty pojedyncze, lub jako geoparki. Geoparki obejmują zasoby 
przyrody nieożywionej zasługujące na ochronę ze względu na unikalne wartości naukowe, edukacyjne, 
historyczne i turystyczne. Prowadzona na ich obszarze działalność edukacyjna i ochronna wpływa zna-
cząco na rzecz idei zrównoważonego rozwoju stąd powinna być budowana i wspierana przez władze 
i społeczności lokalnej.

Cel i zakres badań 

Głównym celem badań było przedstawienie możliwości rozwoju geoturystyki na obszarach rezerwatów 
przyrody miasta Kielc i regionu świętokrzyskiego oraz uzyskanie informacji na temat znajomości geopar-
ków i możliwości ich wykorzystania w rozwoju geoturystyki na terenie miasta Kielc i regionu oraz kreowa-
nia nowych miejsc pracy na obszarach chronionych w opinii mieszkańców regionu świętokrzyskiego. 
W tym celu zostały przeprowadzone badania ankietowo- sondażowe na terenie miasta Kielc w na przeło-
mie czerwca i lipca 2009 roku.

Badania ankietowo-sondażowe, dotyczyły czterech grup zagadnień:
a) stosunku społeczności lokalnej wobec rozwoju turystyki na terenach geoparków,
b cech ruchu turystycznego na obszarach chronionych,
c) wiedzy na temat istniejących geoparków na terenie miasta Kielc i regionu świętokrzyskiego,
d) roli geoparków w edukacji i turystyce.

Zakres i metody badań 

Zakres badań obejmował kierunki przekształcenia istniejącego zagospodarowania i użytkowania tu-
rystycznego badanych geoparków w opinii mieszkańców oraz działania w celu modyfi kacji istniejących 
produktów turystycznych poprzez promocję geoparków i zwiększenia ich konkurencyjności w rozwoju tu-
rystyki. Zakres przestrzenny badań dotyczący geoparków obejmował cały obszar miasta Kielc i regionu 
świętokrzyskiego. Badania terenowe wykonane zostały przez studentów TiR Wyższej Szkoły Umiejętności 
w Kielcach pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Wójtowicz. Przeprowadzone zostały obserwacje i noto-
wania ruchu turystycznego oraz badania ankietowo-sondażowe, które dotyczyły trzech grup zagadnień: 
stosunku społeczności lokalnej wobec rozwoju geoturystyki, cech ruchu turystycznego na obszarach chro-
nionych i gospodarki turystycznej postrzeganej przez społeczność lokalną. Ankieta składała się z 19 pytań 
zamkniętych i otwartych. Pytania zawarte w metryczce dotyczyły płci badanych, wykształcenia, wieku, 
wykonywanego zawodu oraz miejsca zamieszkania. W przypadku pytania o miejsce zamieszkania re-
spondent mógł zaznaczyć wieś lub miasto ( podano przedziały wielkościowe) oraz wpisać jego nazwę 
i województwo. Analiza uwarunkowań rozwoju geoturystyki w rezerwatach przyrody na terenie miasta Kielc 
i w regionie wykazała, że występują tu bardzo duże możliwości dalszego rozwoju turystyki. Analiza chłon-
ności turystycznej wskazuje, że w niektórych rezerwatach jest wykorzystana obecnie w około 10-20%. 
Turystyka, obok funkcji ochronnych, powinna stanowić wiodącą funkcję gospodarczą.
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Charakterystyka ankietowanych

Badaniami objęto 560 osób, z których 53 % stanowiły kobiety a 47% mężczyźni. Najwięcej osób ba-
danych pochodziło ze wsi (40%) oraz z miejscowości do 20 tys. Mieszkańców ( 20%) i powyżej 200 tyś 
mieszkańców(20%) oraz z miast do 50 tyś mieszkańców( 15%), pozostali deklarowali iż ich miejscem 
zamieszkania jest miasto pod względem mieszkańców od 50- do 100 tyś. Większość badanych nie poda-
ła nazwy swojego miejsca zamieszkania. Najliczniejszą grupę stanowili ludzie młodzi w wieku od 18 do 
45 lat ( 82% ). Wykazali oni duże zainteresowanie badaniami i chętnie udzielali odpowiedzi na zawarte 
w kwestionariuszu ankiety pytania. Najmniej liczna grupa objęta ankietowaniem, to osoby starsze od 55 do 
powyżej 65 roku życia, które stosunkowo niechętnie udzielały odpowiedzi na pytania. Osoby biorące udział 
w badaniach legitymowały się wykształceniem wyższym licencjackim (30%), wyższym magisterskim (25%) 
i wyższym zawodowym 10%, pozostali deklarowali wykształcenie średnie i podstawowe. 

Wyniki badań i ich analiza

Pierwsze pytanie w ankiecie dotyczyło znajomości geoparków. Zapytano ankietowanych czy wiedzą co 
to są geoparki i czy potrafi ą podać ich defi nicje lub znaczenie. O geoparkach słyszało 66% ankietowanych, 
a 34% nie wie co to są geoparki. Defi nicję geoparku podało zaledwie 13% badanych (ryc. 1).

Ryc.1 Znajomość definicji geoparków w opini społeczności 
lokalnej
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Ryc.1. Znajomość defi nicji geoparków w opinii społeczności lokalnej
Fig. 1. The knowledge of the geopark defi nition concerning the opinions of the local society

Oto niektóre z nich: Geopark, to park w którym znajdują się pomniki przyrody i rezerwaty ścisłe ( stu-
dentka), Geopark, to park ścisły organizuje się w nim różne festiwale, festyny (nauczyciel), Jest to miejsce, 
gdzie można odpocząć (nauczycielka 45 lat), Obszar zabytkowych obiektów udostępniony turystom ( se-
kretarka), Obszar chroniony, na którym zachowały się charakterystyczne elementy geologiczne (hydraulik 
lat 50). Z przedstawionych defi nicji wynika, że najbardziej poprawną defi nicję geoparku podał hydraulik 
i studentka a najmniej poprawną nauczyciel i nauczycielka, co oczywiście może budzić niepokój.
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 Kolejne pytanie korespondowało z wcześniejszymi, poproszono badanych, o to czy potrafi ą wymienić 
obszary zaliczane do geoparków na terenie miasta Kielc, jeśli tak to należało w otwartej części pytania 
podać ich nazwę. Analogicznie pytanie czwarte zawierało podobną treść, tylko dotyczyło geoparków na 
terenie województwa świętokrzyskiego. Co do znajomości obszarów zaliczanych do geoparków na terenie 
miasta i regionu, odpowiedzi były bardzo zróżnicowane. Przeważały odpowiedzi niejednoznaczne – raczej 
tak (34% dla Kielc i 20% dla regionu), raczej nie (45% dla Kielc i 38 % dla regionu). Tyko 5% respondentów 
deklarowało znajomość obszarów zaliczanych do geoparków na terenie miasta Kielc, i zaledwie 2% dla 
regionu (ryc.2a, 2b).

Ryc. 2a Znajomość obszarów zaliczanych do geoparków na 
terenie miasta Kielc 
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Ryc. 2a. Znajomość obszarów zaliczanych do geoparków na terenie miasta Kielc
Fig. 2a. The knowledge of the areas included in the geoparks in the area of Kielce

Ryc. 2b Znajomość obszarów zaliczanych do geoparków w 
regionie Świetokrzyskim
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Ryc. 2b. Znajomość obszarów zaliczanych do geoparków w regionie świętokrzyskim
Fig. 2b The knowledge of the areas included in the geoparks in the Świętokrzyski Region
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Najczęściej respondenci wymieniali rezerwaty: Kadzielnia (30%), Karczówka (28%), Wietrznia (13%) 
oraz Biesak -Białogon (11%). Niestety znalazły się również błędne odpowiedzi takie jak Stadion leśny (5%), 
Park Miejski (9%), Tokarnia (2%). W przypadku regionu najczęściej powtarzały się te same nazwy geopar-
ków, przy czym respondenci podawali jako przykład również Święty Krzyż. Pytanie piąte miało za zadanie 
uzyskanie odpowiedzi z jakich źródeł ankietowani czerpią wiedzę na temat geoparków? Większość ankie-
towanych wskazywała internet, jako podstawowe źródło informacji o geoparkach (73%) oraz przewodniki 
(20%), a tylko 6% publikacje naukowe (ryc. 3).

Ryc.3 Źródło wiedzy dotyczącej geoparków w opini 
badanych
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Ryc. 3. Źródło wiedzy dotyczącej geoparków w opinii badanych
Fig. 3. The source of the knowledge concerning the geoparks according to the respondents’ opinions

 Kolejne pytania dotyczyły możliwości wykorzystania geoparków jako czynnika rozwoju miasta i regio-
nu. Pytania obejmowały ulubione miejsca wypoczynku mieszkańców. Ich zadaniem było wskazanie ulubio-
nych miejsc odbywanych wycieczek oraz przedstawienia kryteriów jakie decydują o wyborze tych miejsc. 
Wszystkie osoby( 100%), objęte badaniem uznały, że goeturystyka stanowi korzystny czynnik rozwoju 
gospodarczego miasta. Ulubionym miejscem wycieczek po geoparkach jest Kadzielnia (38%), na miejscu 
drugim znalazły się rezerwaty: Karczówka i Ślichowice ( po 15%) oraz obszary nie będące geoparkami 
takie jak: Park Miejski (15%) i Stadion Leśny (11%). Respondenci najczęściej wybierali te właśnie obszary 
ze względu na: dogodne warunki wypoczynku (22%), miejsca warte poznania (zabytki) i możliwości ob-
cowania z naturą (19,%), niskie koszty pobytu i możliwości zabawy (15%). Niestety tylko 7% wskazało na 
możliwości poznania przyrody nieożywionej tj. budowy geologicznej jej struktury oraz zjawisk i procesów 
geologicznych (ryc. 4). 
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Ryc. 4 Czynniki decydujace o wyborze geoparków jako 
atrakcji turystycznej
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Ryc. 4. Czynniki decydujące o wyborze geoparków jako atrakcji turystycznej
Fig. 4. The factors determining the selection of geoparks as the tourist attractions

Kolejne pytania dotyczyły możliwości rozwoju geoparków, promocji miasta i regionu w rozwoju turystyki 
oraz roli i znaczenia geoparków dla mieszkańców miasta i regionu. Zdaniem respondentów najważniejsze 
cele rozwoju geoturystyki to: promowanie działań z ochrony środowiska (20%), zachowanie dziedzictwa 
geologicznego (20%), powstanie nowego produktu turystycznego Kielc i regionu, jakim jest geoturystyka 
poprzez odpowiednią promocję miasta i regionu (17%), powstanie ośrodka nauk o Ziemi dla studentów, 
pracowników naukowych oraz pasjonatów (15%). Niestety mieszkańcy regionu nie dostrzegają w pełni 
możliwości tworzenia nowych miejsc pracy (13%) i wzrostu gospodarczego regionu (15%) poprzez rozwój 
geoturystyki (ryc. 5). 

Ryc. 5 Cele tworzenia sieci geoparków w rozwoju 
gospodarczym regionu
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Ryc. 5. Cele tworzenia sieci geoparków w rozwoju gospodarczym regionu
Fig. 5. The aims of creating the systems of geoparks in the process of the economical development of the region
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Kolejne pytania badawcze odnosiły się do postrzegania geoparku, jako obiektu przyrodniczego w ruchu 
turystycznym. Zwrócono szczególną uwagę na wpływ ruchu turystycznego w geoparkach na środowisko 
przyrodnicze i równowagę ekologiczną. Zadaniem respondentów było udzielenie odpowiedzi na następu-
jące pytania:
 – czy geoturystyka ma wpływ na środowisko;
 – czy turysta, który zaśmieca rezerwat stwarza potencjalne zagrożenie;
 – czy zanieczyszczenie środowiska ma wpływ na zdrowie człowieka;
 – czy hałas, to istotny czynnik mający negatywny wpływ na środowisko;
 – czy uprawianie różnych form turystyki na terenach geoparków ma wpływ na środowisko;
 – czy prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów i młodzieży na terenie geoparków ma wpływ na 

środowisko.
Poproszono badanych również o dokonanie oceny stopnia degradacji na obszarach chronionych (geo-

parków, rezerwatów). Respondenci uważają, że stopień degradacji na obszarach geoparków i innych ob-
szarach chronionych jest stosunkowo niewielki (79%), zdaniem 18% wysoki. Ankietowani wskazywali na 
znaczenie geoparków szczególnie jako obszarów chronionych (27%), miejsca atrakcyjnego do spędzania 
czasu wolnego (24%), oraz jako walor poznawczy i miejsce do uprawiania różnych form turystyki (18%). 
Respondenci uważają również, że geoturystyka ma wpływ negatywny na środowisko (90%), podobnie jak 
zanieczyszczenie środowiska na zdrowie człowieka (83%). Badani są zdania, że rozwój różnych form tury-
styki na terenach geoparków nie wpływa zasadniczo na jego środowisko (85%) podobnie jak i prowadzenie 
zajęć dydaktycznych dla studentów i młodzieży (80%). Badania wykazały, że 31% jest zainteresowana 
geoparkami, 36% nie wyraża takich zainteresowań, a 33% nie ma zdania na ten temat. Jednym z istotnych 
problemów podjętych w badaniach było dokonanie oceny wartości i walorów turystycznych rezerwatów 
przyrody (geoparków) dla miasta i regionu w rozwoju turystyki. Uzyskane wyniki pozwoliły na ocenę wpły-
wu istniejących rezerwatów przyrody i ich walorów na rozwój turystyki w Kielcach i regionie świętokrzyskim. 
Zdaniem respondentów rezerwaty geologiczne w Kielcach i rezerwaty w regionie, posiadają dużą (55%, 
77%) i bardzo dużą (30%, 10%) atrakcyjność turystyczną dla rozwoju turystyki na ich obszarze. Walory 
turystyczne geoparków występujących na terenie Kielc i regionu świętokrzyskiego poddane ocenie 6-cio 
stopniowej zostały przez respondentów uznane za wysokie. Ocenę 6 dla geoparków kieleckich wskazało 
10% badanych, a 37% oceniło na 5. Ocenę wyższą uzyskały geoparki w regionie świętokrzyskim, gdzie 2% 
ankietowanych wskazało 6, a 80% oceniło walory geoparków w regionie na 5 (ryc. 6).

Ważnym problemem badawczym było również dokonanie oceny wykorzystania geoparków w edukacji. 
W tym celu zapytano respondentów o możliwości kształcenia studentów i młodzieży na obszarach geopar-
ków oraz o formy zajęć jakie można realizować na ich terenie. Zdaniem większości ankietowanych (80%), 
geoparki stwarzają możliwości kształcenia studentów i młodzieży. Za najważniejsze formy zajęć, jakie 
można realizować na terenie geoparków wskazano: zajęcia terenowe, i wycieczki szkolne( ponad 85%). 
Poproszono również badanych o ocenę ich wiedzy na temat istniejących geoparków w mieście i w regio-
nie. Ankietowani stwierdzili jednoznaczni, że ich wiedza na temat geoparków występujących na terenie 
miasta jest mała (75%). W przypadku regionu odpowiedzi były bardziej zróżnicowane, ponieważ część 
uznała, że posiada bardzo dużą (9%) i dużą (12%) wiedzę na temat geoparków regionu świętokrzyskiego, 
a pozostali ocenili ją, jako małą (40%) i bardzo małą (35 %).
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Ryc. 6 Ocena atrakcyności parków w skali 6 stopniowej
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Ryc. 6. Ocena atrakcyjności parków w skali 6 stopniowej
Fig. 6.  The evaluation of parks with regard to their attractiveness in the scale consisting of 6 grades

Analiza rozwoju turystyki w geoparkach 

Analiza uwarunkowań rozwoju turystyki w geoparkach i w ich sąsiedztwie w województwie świętokrzy-
skim wykazała, że występują tu bardzo duże możliwości dalszego rozwoju turystyki. Analiza chłonności 
turystycznej wskazuje, że w niektórych geoparkach jest ona wykorzystana obecnie w około 10%-15%. 
Turystyka, obok funkcji ochronnych, powinna stanowić wiodącą funkcję gospodarczą gmin związanych 
z tymi obszarami, powinna stanowić koło napędowe rozwoju gospodarczego tych terenów. W omawianych 
geoparkach województwa świętokrzyskiego występuje duże zróżnicowanie form ruchu turystycznego. Są 
to zarówno formy odpowiadające charakterowi poszczególnych obszarów chronionych, jak i kolidujące 
z celami ochronnymi. W geoparkach tych występuje przede wszystkim turystyka okresowa oraz kwalifi ko-
wana, głównie piesza, rowerowa, a także formy krajoznawcze oraz wypoczynek codzienny i świąteczny. 
Podstawowym rynkiem turystycznym dla analizowanych geoparków jest region świętokrzyski oraz miesz-
kańcy z województw ościennych, przy czym w zależności od geoparku są to mieszkańcy Kielc i wojewódz-
twa świętokrzyskiego oraz z województw z których spotyka się najwięcej gości (wynika to często z bliskie-
go sąsiedztwa geoparków). Ważnymi dla parków są turyści z województw: łódzkiego, mazowieckiego, 
śląskiego, małopolskiego. 

Z przeprowadzonych badań w analizowanych geoparkach wynika, że istniejące produkty turystyczne 
związane z tymi obszarami i w ich sąsiedztwie wymagają modyfi kacji w nawiązaniu do potencjalnych 
możliwości rozwojowych. Dotyczy to nie tylko przygotowania tych obiektów pod kątem wydłużenia sezonu 
turystycznego, ale także przystosowania do współczesnych trendów rozwojowych turystyki polskiej i świa-
towej.
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Postawy i oczekiwania społeczności lokalnej wobec rozwoju geoturystyki na obszarach chronionych miasta Kielc 
i regionu świętokrzyskiego

Perspektywy rozwojowe

Wykorzystanie możliwości rozwoju turystyki w geoparkach regionu świętokrzyskiego spowoduje sze-
reg istotnych przemian na tych terenach. Poza przekształceniami w przestrzeni turystycznej przemiany 
te wystąpią głównie w sferze gospodarczo-ekonomicznej. Przemiany te mają bezpośrednie przełożenie 
w powstawaniu nowych oraz – co jest bardzo istotnym – podtrzymywaniu istniejących miejsc pracy na 
tych obszarach. Realizacja inwestycji turystycznych w ich najbliższym otoczeniu może przyczynić się do 
wykreowania nowych miejsc pracy. W celu dalszego rozwoju turystyki na terenie geoparków określić moż-
na następujące kierunki działań związanych z odpowiednim przystosowaniem tych obszarów do pełnienia 
funkcji turystycznych:
 – Badania takiego typu jak zaprezentowane w niniejszej pracy (o znacznie większym stopniu 

szczegółowości) trzeba przeprowadzić w każdym z analizowanych geoparków. Badania te powinny 
wskazać docelowe możliwości rozwoju tej formy działalności gospodarczej w geoparkach, co 
w konsekwencji pozwoli na znaczny rozwój społeczno-ekonomiczny miejscowej ludności.

 – Na podstawie tych badań dla każdego z geoparków powinien być opracowany program funkcjonowania 
turystyki wraz z szczegółowym programem zagospodarowania turystycznego oraz koncepcją tworzenie 
produktów turystycznych, gdyż w wielu przypadkach w planach ochrony geoparków problematyka ta 
jest przedstawiana bardzo ogólnikowo. Jest to obecnie ważne w związku z koniecznością weryfi kacji 
planów ochrony tych obszarów.

 – Programy te powinny być wdrożone przez władze samorządowe i władze administracyjne obszarów 
chronionych z możliwością wykorzystania środków Unii Europejskiej.

 – Rozwój turystyki w geoparkach, które nie są wyłączone z działalności gospodarczej jest jednym ze 
sposobów polepszenia warunków życia społeczności lokalnych.

Wnioski

Przeprowadzone badania ankietowe wśród miejscowej społeczności wykazały bardzo duże zaintere-
sowanie rozwojem turystyki. Zainteresowanie to przejawia się chęcią inwestowania w rozwój turystyki, 
a także tworzenia różnego typu produktów turystycznych. Społeczność lokalna zdaje sobie sprawę, że 
turystyka powinna być dla nich nie tylko dodatkowym źródłem dochodów, ale również miejscem pracy. 
Podstawowym rynkiem turystycznym dla analizowanych geoparków i obszarów chronionych jest miasto 
Kielce oraz mieszkańcy gmin regionu świętokrzyskiego sąsiadujących z obszarami chronionymi. Na pod-
stawie przeprowadzonych badań w geoparkach regionu świętokrzyskiego można stwierdzić, że głównymi 
celami rozwojowymi turystyki na tych obszarach powinny być:

1. Dalszy rozwój form turystyki kwalifi kowanej – zgodnie z dotychczasowymi kierunkami użytkowania 
i zagospodarowania geoparków i docelowo dalszym rozwojem tych form.

2. Intensywny rozwój infrastruktury turystycznej zarówno w obrębie geoparków, jak również w ich są-
siedztwie.

3. Działania władz lokalnych w celu tworzenia nowych produktów turystycznych.
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