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Abstract: Urban natural system is a concept developed most of all for the use in spatial planning. This system fulfi lls 
both ecological and non-ecological functions. Green areas are an important component of this ecosystem. In order to 
evaluate performance of urban ecosystem, it is necessary to introduce a combination of indicators characterizing its 
main functions: climatic, hydrological and biological. These indicators should be unequivocal, reliable, sensitive and 
useful from the point of view of assumptions of such evaluation. 
Unifi ed indicators enable researchers to compare different administrative units in the whole country. The article 
presents values of some chosen indicators calculated in 2010 in relation to area and population of the city of Kielce.
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Wprowadzenie

Ekosystem miasta jest układem złożonym, determinowanym przez elementy zwartej zabudowy, infra-
strukturę techniczną które w znacznym stopniu przekształcają pierwotne warunki przyrodnicze. Idea eko-
systemu miejskiego (Zimny 1997, Szulczewska, Kaftan 1996) jako jednostki strukturalno-funkcjonalnej, 
zmierza w kierunku łącznego traktowania abiotycznej infrastruktury, otoczenia kulturowego, elementów 
przyrody żywej wraz z człowiekiem i jego potrzebami. Ekosystem miejski jako fi zjocenoza antropogenicz-
na nie jest samowystarczalny, ani samoregulujący (Andrzejewski 1983). Odznacza się niską produkcją 
pierwotną i wysoką produkcją wtórną, ma też swoisty mikroklimat. Jego funkcjonowanie zawsze należy 
rozpatrywać w ujęciu interdyscyplinarnym jako systemu wielowymiarowego na który składają się czynniki 
natury ekonomicznej, socjalnej, kulturalnej i środowiskowej (Merkle et al. 2000, Müller et al. 2000, Chmie-
lewski 2004, Bazan-Krzywoszańska 2005).

System przyrodniczy miasta (SPM) jest koncepcją wypracowaną przede wszystkim na potrzeby plano-
wania przestrzennego. Pełni on funkcje przyrodnicze (tj. klimatyczne, hydrologiczne, biologiczne) oraz po-
zaprzyrodnicze (tj. mieszkaniowe, wypoczynkowe, estetyczne). Jest to struktura sieciowa o specyfi cznych 
cechach, zidentyfi kowanych i wyznaczonych z zastosowaniem zasad ekologii krajobrazu (Richlig, Lechnio 
2005, Szulczewska, Kaliszuk 2005). SPM składa się z obszarów węzłowych (źródeł zasilania) oraz kory-
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tarzy (dróg zasilania) mających na celu utrzymywanie bądź kształtowanie pożądanego stanu środowiska 
z punktu widzenia funkcjonowania przyrody i potrzeb mieszkańców. 

Ważną rolę w systemie przyrodniczym miasta pełnią tereny zieleni. Termin ten jest niejednoznaczny 
(Haber, Urbański 2005, Giedych 2005, Bożętka 2008). Zwykle pod tym pojęciem rozumie się teren nieza-
budowany, pokryty roślinnością pełniący przede wszystkim funkcję rekreacyjno-wypoczynkową. W myśl 
zapisu ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r., art. 5, tereny zieleni określane są jako „obszary 
znajdujące się w granicach miast i wsi o zwartej zabudowie wraz z infrastrukturą techniczną, pokryte ro-
ślinnością, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne, dydaktyczne do których w szczególności 
należą: parki, zieleńce, bulwary, promenady, ogrody jordanowskie, botaniczne, zoologiczne, etnografi czne, 
ogrody zabytkowe, cmentarze, grzebowiska zwierząt, grodziska, kurchany, zabytkowe fortyfi kacje, ogrody 
przydomowe, zieleń osiedlowa”. 

Zieleń miejską można więc uznać za ważną składową systemu przyrodniczego, organizującą i dopeł-
niającą przestrzeń miasta.

Struktura przestrzenna i system przyrodniczy Kielc

W strukturze przestrzennej Kielc można wydzielić jego część przemysłowo-techniczną, która zlokalizo-
wana jest w północno-zachodniej części miasta, a także wzdłuż linii kolejowych Kraków-Warszawa oraz 
Kielce-Częstochowa. Znajdują się tu największe zakłady przemysłowe, a także najważniejsze obiekty infra-
struktury technicznej. System przyrodniczy Kielc charakteryzuje się gwiaździstym układem przestrzennym 
z klinowo-pasmowymi terenami zielonymi. Miasto położone jest w terenie pagórkowym i górzystym, na 
siedmiu wzgórzach, w centrum szerokiej kotliny, której osią jest rzeka Silnica. W obecnych granicach admi-
nistracyjnych obejmują obszar 10945 ha, zamieszkuje go 203 804 mieszkańców (GUS z dn.10.06.2010 r.).

Zieleń miasta Kielc stanowią obszary węzłowe na które składają się: 
lasy państwowe:

 – głównie sosnowe z domieszką dębu i świerka oraz zajmujące żyzne siedliska lasy jodłowo-bukowe 
regla dolnego Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego,

 – zbiorowiska leśne i łąkowe Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
 – oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: parki, zieleńce, skwery, rodzinne ogrody działkowe, zieleń 

przyuliczna, użytki zielone, zieleń cmentarna i towarzysząca zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej 
i przemysłowej. 
Tereny rekreacyjne związane są głównie z przebiegającymi w kierunku północ-południe dolinami rzek 

Bobrzy, Silnicy i Lubrzanki oraz z przebiegającymi na kierunku wschód-zachód pasmami wzgórz: Szydłów-
kowskich, Kadzielniańskich oraz Dymińsko-Posłowickich. Obszary te można zaliczyć do głównych kory-
tarzy ekologicznych będących łącznikami dużych, zwartych obszarów zieleni z pomniejszymi enklawami 
zieleni miejskiej. Ich istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowanie ekosystemu i wymagają 
szczególnej ochrony. Do istotnych korytarzy ekologicznych niższej rangi można zaliczyć wysoką zieleń za-
gospodarowaną wzdłuż niektórych arterii komunikacyjnych: Jagiellońskiej, Czarnowskiej, Zagórskiej oraz 
zieleń przytorową. Zarówno obszary węzłowe (biocentra) jaki i korytarze składają się na spójny system 
przyrodniczy umożliwiający powiązania ekosystemalne. W strukturze użytkowania gruntów Kielc dominują 
lasy oraz tereny użytkowane rolniczo (Ryc.1) co jest zjawiskiem powszechnym w miastach Polski (Kali-
szewski 2006).
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Na system przyrodniczy Kielc oddziałują silnie istniejące bariery antropogeniczne przecinające wszyst-
kie struktury ekologiczne bioprzestrzeni. Do podstawowych barier należą: ulice, arterie komunikacyjne 
szczególnie te bez zazielenionych poboczy, linie kolejowe, fragmenty uregulowanej Silnicy, okresowe za-
nieczyszczenia rzek, brak kładek (przepustów) dla zwierząt przy trasach komunikacyjnych, gęsta zabu-
dowa, zbyt silne ogławianie drzew skutkujące eliminacją miejsc do gniazdowania, brak siatek ochronnych 
w miejscach potencjalnie spodziewanej obecności zwierząt (szczególnie większych ssaków migrujących), 
nieprawidłowo prowadzone melioracje.

Ryc.1. Udział użytkowanych gruntów w granicach miasta Kielce
Fig.1. Percentage of different land-use types within the boundaries of the city of Kielce
Źródło: Opracowanie własne.
Source: Autor’s study.

W granicach miasta Kielce znajdują się zarówno wielkoprzestrzenne formy ochrony przyrody takie jak 
(Tab.1, Ryc. 2): 
• Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy,
• Chęcińsko-Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu,
• Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu, 
• rezerwaty przyrody ( rezerwat krajobrazowy „Karczówka”, rezerwat skalny im. Jana Czarnockiego (ścisły) 

– „Ślichowice”, rezerwat przyrody nieożywionej „Kadzielnia”, rezerwat przyrody nieożywionej (częściowy) 
„Biesak-Białogon”, rezerwat przyrody nieożywionej „Wietrznia” im. Zbigniewa Rubinowskiego),

• oraz formy ochrony indywidualnej:
• pomniki przyrody (141 sztuk drzew), 
• użytek ekologiczny („oczko wodne” o powierzchni ok. 1.0 ha, znajdujący na północ od rezerwatu 

„Wietrznia”) a także inne tereny cenne przyrodniczo ( m.in. Bróż , Maciejczak 2004, Raport o stanie 
środowiska miasta Kielce 2003),

• tereny zieleni wzdłuż Silnicy i Sufragańca,
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• zbiorowiska leśne Góry Wierzejskiej i Białej Góry koło Dąbrowy,
• zbiorowiska łąkowe w okolicach Dąbrowy,
• zbiorowiska muraw piaskowych Doliny Białogońskiej.

Największą powierzchnię w granicach miasta zajmuje fragment Chęcińsko – Kieleckiego Parku Kra-
jobrazowego (Ch-K PK) wraz z otuliną, który obejmuje południowe części Kielc – Pasma Posłowickie, 
Dymińskie i niewielki fragment Pasma Zgórskiego, jak również enklawę Parku z Karczówką. Drugim pod 
względem zajmowanego obszaru jest Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu, zlokalizowany głównie 
w peryferyjnych częściach miasta, który obejmuje także dolinę Silnicy. Fragment CH-K PK pełni ważną 
funkcję przyrodniczą bowiem stanowi na południu swoistą barierę oddzielającą zwartą zabudowę miejską 
od części miasta typowo wiejskiej. Z wielko-przestrzennych form ochrony przyrody najmniejsze znaczenie 
ma Chęcińsko-Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu, który znajduje się w południowej części Kielc, 
oddzielony od miasta ciągiem wzniesień Pasma Posłowickiego i Dymińskiego (Szulczewska i in. 2009).

Główne ciągi przyrodnicze na obszarze Kielc związane są z ciekami przepływającymi przez miasto. Wy-
mienić należy przede wszystkim: Silnicę, Sufraganiec, fragment Lubrzaki. Wzdłuż koryt ciągną się pasami 
fragmentarycznie wykształcone zbiorowiska szuwarowe, torfowiskowe, łąkowe oraz synantropijne. Ogó-
łem, formy ochrony przyrody zajmują większość terenów niezabudowanych w obrębie miasta, zwłaszcza 
w jego południowej części.

Ryc. 2. Wielkoprzestrzenne formy ochrony przyrody i krajobrazu na terenie Kielc 
Fig. 2. Large-scale forms of nature and landscape protection in Kielce
Źródło: Szulczewska i in. 2009.
Source: Szulczewska et all 2009.

Unikalne walory środowiska przyrodniczego Kielc związane z jego dziedzictwem geologicznym chro-
nione są w postaci 5 rezerwatów przyrody. Natomiast w obrębie miasta nie wskazano stanowisk dokumen-
tacyjnych (jedno – Telegraf – znajduje się w fazie projektu). Obszary o różnym stopniu ochrony zajmują 
34,8% powierzchni miasta (Tab.1)
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Tabela 1. Zestawienie powierzchni obszarów chronionych w granicach miasta Kielce 2008-2010 r.
Table 1. Areas of protected zones within the boundaries of the city of Kielce in 2008-2010

Forma ochrony przyrody Powierzchnia w ha
Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy 2300,0 (3390,0 wraz z otuliną)
Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu (KOChK) 355,0
Rezerwat krajobrazowy (częściowy) „Karczówka” 27,29
Ślichowice”, rezerwat skalny im. Jana Czarnockiego 0,55
Kadzielnia”, rezerwat przyrody nieożywionej 0,60 (2,4 powierzchnia rzeczywista)
Rezerwat przyrody nieożywionej „Biesak-Białogon” 13,08 
Rezerwat przyrody nieożywionej „Wietrznia” 
im. Zbigniewa Rubinowskiego 17,95

Użytek ekologiczny „oczko wodne” 1,00
Łączna powierzchnia obszarów chronionych 3806,1
Obszary prawnie chronione w % powierzchni miasta ogółem 34,8%
Powierzchnia obszarów chronionych na 1 mieszkańca Kielc w 2010 r. 18,7 m2

Źródło: Opracowanie własne.
Source: Autor’s study.

Zieleń miejska urządzona

Na obszarach zabudowanych w skład systemu przyrodniczego miasta wchodzą głównie tereny zieleni urzą-
dzonej. Szczególne znaczenie mają obszary parkowe jak np. Park Miejski im. Stanisława Staszica, Wzgórze 
Zamkowe, Parki: Dygasińskiego, Brzezinki, Ślichowice, Czarnów, Skwer „Szarych Szeregów” (Tab.2). 

Tabela 2. Powierzchnie zieleni miejskiej w granicach miasta Kielce w 2010 r.
Table 2. Urban green areas within the boundaries of the city of Kielce in 2010

Rodzaj zieleni miejskiej Wielkość powierzchni w ha

Powierzchnie leśne
(zieleń rekreacyjno-wypoczynkowa)

2470,0 (w tym lasy: państwowe – 1721, niepań-
stwowe 267, komunalne 91, Skarbu Państwa 
271, wspólnot gruntowych 120)

Parki, skwery, zieleńce, tereny rekreacyjne (tereny zieleni ogól-
nodostępnej) 242,0

Zieleń przyuliczna tj. kwietniki, żywopłoty, trawniki (zieleń tras 
komunikacyjnych) 130,0

Ogrody działkowe (zieleń specjalnego przeznaczenia) 396,0 

Zieleń towarzysząca zabudowie mieszkaniowej administrowana 
przez spółdzielnie 388,0

Cmentarze 27,7
RAZEM 3653,7
Zieleń na 1 mieszkańca Kielc 17,9 m2

Źródło: Opracowanie własne.
Source: Autor’s study.
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Stanowią one nie tylko miejsce wypoczynku dla mieszkańców Kielc, ale z fragmentami zieleni nieurzą-
dzonej decydują o funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego miasta. Rola terenów z zielenią urządzoną 
w systemie przyrodniczym miasta zależy przede wszystkim od zajmowanej powierzchni, istnienia połączeń 
z innymi terenami zielonymi oraz charakteru występującej roślinności. 

Do największych kompleksów ogólnodostępnej zieleni leśnej w obrębie miasta o łącznej powierzchni 
około 1558,3 ha należą: Kompleks leśny pasma Kadzielniańskiego z Górą Karczówką, Dalnią, Grabiną, 
Brusznią Stokową (ok. 210 ha), Kompleks leśny Pasma Dymińskiego z górą Telegraf (ok. 460 ha), Kom-
pleks leśny Pasma Posłowickiego z rezerwatem Biesak (ok. 750 ha), Stadion (ok.50 ha), Park Baranowski 
(ok. 15 ha) oraz las komunalny na południe od ul. Szczepaniaka (73,28 ha).

Na terenie Kielc istnieje też wiele obiektów zieleni ogólnodostępnej w postaci parków, zieleńców, ogro-
dów. Powierzchnia największych i najważniejszych z nich wynosi łącznie 158,2 ha (Tab.3).

Tabela 3. Charakterystyka obiektów parkowych i zieleńców będących w utrzymaniu Kielc
Table 3. Characteristics of municipal parks and green areas in Kielce

Lp Nazwa parku lub rejon 
lokalizacji

Powierzchnia obiektu w tym 
terenów zielonych Charakterystyka obiektu

1 2 3 4
Obiekty parkowe

1.

Park Miejski 
im. St. Staszica
Teren w rejonie ulic Jana 
Pawła II – Ogrodowa – 
Paderewskiego – Solna 
– Zamkowa. 

Powierzchnia 8,4 ha obejmują-
ca m.in. 5,3 ha trawników, 
710 m2 kwietników sezono-
wych, 182 ary alejek, chod-
ników i schodów, oraz staw 
o pow. ok. l ha.

Na terenie obiektu znajdują się: ławki be-
tonowe wkopane, kosze na śmieci, muszla 
koncertowa, pomnik St. Żeromskiego i pomnik 
St. Staszica, fi gura Jana Nepomucena, 2 wazy 
zabytkowe, 5 rzeźb, pomnik poświęcony zama-
chowi na F. Witka, fontanna, staw od strony ul. 
Ogrodowej zakończony murkiem z balustradą, 
od strony ul. Jana Pawła II mur ogrodzeniowy, 
od strony ul. Solnej i Staszica niskie murki 
kamienne. Teren oświetlony, obsadzony drze-
wami i krzewami. Obiekt wpisany do rejestru 
zabytków. 

2.

Skwer „Szarych Szeregów”
Teren zieleni pomiędzy 
ulicami Ogrodowa – Zaci-
sze – Krakowska – Biskupa 
Kaczmarka z wyłączeniem 
skarpy rzeki Silnicy i ścieżki 
rowerowej.

Powierzchnia 5,4 ha obejmu-
jąca m.in. 367 arów trawników 
119 ara alejek, chodników 
i schodów, 285 m2 kwietników 
sezonowych

Teren oświetlony, wyposażony w ławki i kosze. 
Plac zabaw. Teren obsadzony drzewami i krze-
wami, rzeźby.

3.

Kadzielnia
Tereny zieleni pomiędzy 
ulicami Krakowska – Gaga-
rina – al. Legionów -Osob-
na – Pakosz (bez rezerwatu 
i amfi teatru).

Powierzchnia 11,4 ha obejmu-
jąca m.in.660 ara trawników, 
74 ary alejek, chodników 
i schodów.

Pomnik Bojowników o Wyzwolenie Narodowe 
i Społeczne . Teren oświetlony, wyposażony 
w ławki i kosze, obsadzony drzewami i krzewa-
mi, rzeźba.
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Lp Nazwa parku lub rejon 
lokalizacji

Powierzchnia obiektu w tym 
terenów zielonych Charakterystyka obiektu

1 2 3 4

4.

Park Dygasińskiego 
Tereny pomiędzy Os. 
Bocianek i Słoneczne 
Wzgórze ograniczony od 
wschodu ul. Manifestu 
Lipcowego a od zachodu 
kortami tenisowymi.

Powierzchnia 12,0 ha obejmu-
jąca m. in. 850 arów trawników 
i 148 arów alejek, chodników 
i schodów.

Plac zabaw. Teren oświetlony wyposażony 
w ławki i kosze, obsadzony drzewami i krze-
wami.

5.

Park Czarnów
Teren zieleni w rejonie ulic 
Chrobrego – Kolberga.

Powierzchnia 4,5 ha obejmu-
jąca m.in. 421 arów trawników, 
21 arów alejek, chodników 
i schodów.

Teren obsadzony drzewami i krzewami,
wyposażony w ławki i kosze. Plac zabaw. 

6.

Dolina Sinicy 
Teren zieleni na odcinku od 
ul. Jesionowej do 
al. IX Wieków Kielc 
z wyłączeniem skarpy rzeki 
Silnicy.

Powierzchnia 14,3 ha obejmu-
jąca m.in. 13,0 ha trawników, 
124,6 ara alejek, chodników 
i schodów.

Przez teren przebiega ścieżka rowerowa. 
Teren oświetlony wyposażony w ławki i kosze, 
obsadzony drzewami i krzewami. Plac zabaw, 
boisko.

7.

Tereny nad Zalewem
Teren zieleni wzdłuż zalewu 
(strona wschodnia) od ulicy 
Jesionowej.

Powierzchnia 3,5 ha obej-
mująca m.in. 14 arów alejek, 
schodów i chodników oraz 3,0 
ha trawników.

Teren zadrzewiony. Ścieżka rowerowa, aleje 
spacerowe. 

8.

Park XXX-lecia
Park w rejonie ulic Okrężna 
– Marmurowa – Husarska – 
Szczepaniaka.

Powierzchnia 18,0 ha obejmu-
jąca m.in. 4,5 ha trawników, 
2,3 ha alejek asfaltowych, 
żwirowych, schodów i chod-
ników.

Teren wyposażony w ławki i kosze oraz siedzi-
ska wokół drzew. Teren obsadzony drzewami 
i krzewami we fragmencie o charakterze 
leśnym.

9.

Las Komunalny
Teren na południe od 
ulicy Szczepaniaka 

73,3 ha Teren wyposażony w ławki i kosze. Plac 
zabaw, boisko do koszykówki i piłki nożnej, 
ścieżka zdrowia, rowerowy tor przeszkód dla 
rowerów górskich.

Zieleńce

1.

Wzgórze Zamkowe
Teren zieleni w obrębie 
ulic Kapitulna – Sienkiewi-
cza – Staszica.

Powierzchnia 1,76 ha obejmu-
jąca m.in. 1,28 ha trawników, 
240 m2 kwietników sezono-
wych, 5,6 ara kwietników 
bylinowych, 37 arów alejek, 
chodników i schodów.

Teren obsadzony drzewami i krzewami. Na 
terenie ławki, kosze na śmieci, płyta Kościusz-
ki, źródełko „Biruty” wraz z fi gurą oraz rzeźby. 
Teren oświetlony. Obiekt położony w strefi e 
ochrony konserwatorskiej.

2.

Plac Piłsudskiego
Teren zieleni w obrębie ulic 
al. Legionów – Krakowska 
– Jana Pawła II.

Powierzchnia 0,65 ha obejmu-
jąca m.in. 27,2 ara trawników, 
32,5 ara alejek i chodników.

Teren oświetlony, wyposażony w ławki, beto-
nowe murki z drewnianymi siedziskami, kosze 
na śmieci. Obsadzony drzewami i krzewami. 
W centralnej części pomnik Legionistów, pa-
miątkowy kamień.
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Lp Nazwa parku lub rejon 
lokalizacji

Powierzchnia obiektu w tym 
terenów zielonych Charakterystyka obiektu

1 2 3 4

3.

Plac Żeromskiego
Teren zieleni pomiędzy 
ulicami Jana Pawła II 
i Wesoła.

Powierzchnia 0,97 ha obejmu-
jąca, m.in. 58 arów trawników, 
23,3 ara alejek, chodników 
i schodów oraz 113 m2 kwietni-
ków sezonowych.

Teren oświetlony, wyposażony w ławki i kosze 
na śmieci.

4.

Ogródek Jordanowski
Teren zieleni pomiędzy 
ulicami Paderewskiego 
i Planty

Powierzchnia 0,91 ha obej-
mująca m.in.63 ary trawników 
14,8 ara alejek.

Teren obsadzony drzewami i krzewami. Plac 
zabaw. Teren oświetlony, wyposażony w ławki 
i kosze.

5.

Slichowice 
Teren zieleni w rejonie 
ulicy Kazimierza Wielkiego 
wraz z punktem widoko-
wym.

Powierzchnia 1,75 ha obej-
mująca 136,7 ara trawników, 
38,6 ara alejek, chodników 
i schodów.

Teren obsadzony drzewami i krzewami. 
Plac zabaw, 2 rzeźby. Teren oświetlony, wypo-
sażony w ławki i kosze.

6.

Park Brzezinki
Teren zieleni w rejonie ulic 
Fabryczna – Hutnicza – 
Druckiego Lubeckiego.

Powierzchnia 0,38 ha obejmu-
jąca m.in. 18,5 ara trawników, 
8 arów chodników.

Teren obsadzony drzewami i krzewami. Teren 
wyposażony w ławki i kosze. Pomnik Stanisła-
wa Staszica.

7.

Skarpa Meissnera
Teren zieleni pomiędzy 
ulicami Meissnera i Grun-
waldzką.

Powierzchnia 0,82 ha obejmu-
jąca m.in. 81,3 ara trawników 
i 0,87 ara chodników i scho-
dów,

Teren obsadzony krzewami.

Łączna powierzchnia 
wymienionych, urządzonych 
terenów zieleni

158,2 ha – 1,45% powierzchni Kielc 
(7,8 m2 na jednego mieszkańca w 2010 r.)

Źródło: Raport o stanie środowiska miasta Kielce 2003, Świercz 2006
Source: Environmental protection reports of Kielce in 2003, Świercz 2006

Zieleń towarzysząca zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej i innym obiektom usługowym, ma wielu 
gospodarzy, zarówno prywatnych jak i zrzeszonych w spółdzielniach mieszkaniowych. Fakt ten nastręcza 
trudności w rzetelnej ocenie całkowitej powierzchni zajętej przez zieleń miejską. Przytoczone dane nie są 
więc pełne. Można szacunkowo przyjąć, że tereny zieleni urządzonej nie ujęte w załączonej specyfi kacji 
stanowią jeszcze dodatkowo ponad 15 ha (Świercz 2006). 

Indykacja stanu i jakości krajobrazu miejskiego

Aby móc ocenić funkcjonowanie systemu przyrodniczego miasta, koniecznym jest wprowadzenie 
zestawu odpowiednich wskaźników waloryzujących podstawowe funkcje: klimatyczne, hydrologiczne 
i biologiczne. Indykatory te powinny być z punktu widzenia założonej oceny jednoznaczne, adekwatne, 
odpowiednio czułe i użyteczne (Borys 2003, Richling Lechnio 2005). Wybór najbardziej odpowiednich 
mierników służących do oceny krajobrazu powinien uwzględniać zdolność badanych systemów do absor-
bowania szkodliwych oddziaływań bądź pełnienia określonych funkcji. Priorytetowe znaczenie ma zatem 
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rozpoznanie reakcji ekosystemów na czynniki zaburzające co powinno skutkować prawidłową interpretację 
obserwowanych procesów (Friend et al. 1991, Roo-Zielińska i in. 2007).

Do przydatnych i bardzo prostych w interpretacji wskaźników oceny funkcjonowania systemów przyrod-
niczych można zaliczyć:

1. wskaźnik udziału obszarów zabudowanych do ogólnej powierzchni miasta (%),
2. indeks różnorodności biologicznej na poziomie siedliskowym,
3. wskaźnik udziału roślinności do ogólnej powierzchni miasta (%),
4. wskaźnik zwartości przeszkód (dla procesów przewietrzania),
5. wskaźnik regeneracji powierza (% udział terenów z dominująca funkcją przewietrzania),
6. stopień antropizacji siedlisk,
7. indeks intensywności użytkowania terenu (średnia liczba osób korzystających z przestrzeni danej 

jednostki strukturalnej).
Ważną funkcję umożliwiającą m.in. ocenę realizacji planów ochrony mogą pełnić także poniższe indy-

katory:
1. wskaźnik zielonych terenów urządzonych i utrzymywanych (w stosunku do ogółu terenów zielonych 

miasta) w %,
2. powierzchnia ogółem obszarów prawnie chronionych w ha i w % całkowitej powierzchni miasta,
3.  obszary prawnie chronione w ha (parki, rezerwaty, użytki ekologiczne),
4. liczba drzew pomnikowych,
5. wskaźnik powierzchni leśnej do powierzchni zabudowanej w %,
6. wskaźnik dostępności zieleni na 1 mieszkańca (m2/osobę),
7. wskaźnik dostępności lasów miejskich na 1 mieszkańca (m2/osobę),
8. liczba gatunków zagrożonych do ogólnej liczby stwierdzonych gatunków (fl ora i fauna) w %,
9. udział obszarów ekologicznie zagrożonych w stosunku do powierzchni miasta w %,

10. wskaźnik wzrostu (lub obniżenia) lesistości,
11. wydatki ponoszone na utrzymanie zieleni w zł/osobę,
12. całkowite nakłady na ochronę środowiska w tys. zł.

Stosując powyższe wskaźniki można systematycznie dokonywać analizy i oceny procesów zachodzą-
cych w mieście oraz przygotowywać informacje dla społeczności lokalnych w zakresie stanu środowiska, 
tendencji ekonomicznych, społecznych (Borys 2003). Każdemu wymienionemu wskaźnikowi można przy-
pisać cechę stymulatora („progresora” – wskaźnika pozytywnego, pożądany jest wzrost jego wartości), de-
stymulatora („regresora” – wskaźnika negatywnego, niepożądany jest wzrost jego wartości) oraz neutralną 
(wskaźnik informacyjny). Ujednolicone indykatory umożliwiają porównywanie rozwoju analizowanych jed-
nostek administracyjnych w skali całego kraju.

W tabeli nr 4 przedstawiono wartości wybranych indykatorów policzone w 2010 r. w odniesieniu do 
powierzchni oraz liczby mieszkańców Kielc.
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Tabela 4. Wybrane wskaźniki presji na środowisko przydatne do oceny realizacji planu ochrony środowiska w Kielcach 
w 2010 r.

Table 4. Some chosen indicators of pressure on environment useful for assessment of environmental protection plan 
for Kielce in 2010

Wskaźnik Wartość
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska (zł/osoba) 0,75
Nakłady na ochronę środowiska z gminnego 
i powiatowego funduszu OŚiGW (zł/osoba)

Brak danych 
(szacunkowo ok. 4,40)

Udział terenów zieleni urządzonej w stosunku do całkowitej powierzchni 
miasta 0,13

Powierzchnia zieleni ogólnodostępnej na 
1 mieszkańca Kielc (m2/ osoba) 17,9

Udział powierzchniowy lasów (% ) 22,7
Udział obszarów chronionych w odniesieniu do powierzchni miasta (%) 34,8
Liczba gatunków roślin chronionych do ogólnej liczby stwierdzonych gatun-
ków 0,08

Stosunek powierzchni lasów do powierzchni zabudowanej miasta 0,8
Ogólna powierzchnia odnowień w lasach państwowych Nadleśnictwa Kielce 
(ha) 1,5

Stosunek powierzchni terenów zielonych do powierzchni zabudowanej 
miasta 0,39

Tereny zabudowane (%) 28,6
Liczba pomników przyrody 140
Współczynnik nasadzeń w stosunku do ubytku drzew 6,6
Liczba ludności 203 804

Źródło: Opracowanie własne.
Source: Autor’s study

Podsumowanie 

Dość czytelny układ pierścieniowo-pasmowy Kielc (pierścień otwartych terenów zieleni wysokiej oraz 
korytarze dolin rzecznych łączące węzły „miejskiej zieleni wewnętrznej” i pasma pól i łąk w granicach) 
wymaga korekt. Należy przede wszystkim podjąć próbę przekształcania zaniedbanych do tej pory stref 
peryferyjnych w kierunku terenów z zielenią zagospodarowaną.

Dlatego jako cel strategiczny dla rozwoju terenów zieleni Kielc i systemu przyrodniczego miasta nale-
żałoby przyjąć:
 – utrzymanie przewagi terenów zielonych nad obszarami zabudowy oraz sukcesywny wzrost powierzchni 

czynnej biologicznie na 1 mieszkańca,
 – opracowanie spójnego projektu systemu zieleni miejskiej (w układzie docelowym) oraz programu jego 

realizacji,
 – parytet powierzchni czynnej biologicznie na terenach zwartej zabudowy,
 – opracowanie szczegółowej inwentaryzacji istniejącej zieleni miejskiej (w tym drzewostanów miejskich),
 – sukcesywne powiększanie nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną,
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 – zwiększanie liczby oznakowanych ścieżek rowerowych,
 – ograniczenie rozrostu granic administracyjnych miasta,
 – ograniczanie wydawania pozwoleń na usuwanie drzew (szczególnie starszych klas wieku),
 – zwiększenie nakładów fi nansowych na poprawę estetyki miasta,
 – objąć ochroną atrakcyjne widokowo ciągi i otwarcia krajobrazowe miasta, zapewniające „komfort 

dalekiego patrzenia” (np. wzdłuż ul. Krakowskiej na Pasmo Zgórskie, ul. Jagiellońskiej na Karczówkę, 
ul. Wrzosowa – panorama Pasma Dymińskiego), poprzez ograniczenie pozwoleń na zabudowę wysoką.
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