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Szczegółowe badania i inwentaryzacja płazów (Am-
phibia) i gadów (Reptilia) na terenie aglomeracji Kielc 
prowadzona była w latach 2003–2005 przez Ichnow-
ską-Korpulę, która udokumentowała na tym obszarze 
6 gatunków gadów. Były to: Lacerta agilis (jaszczur-
ka zwinka), Lacerta vivipara (jaszczurka żyworodna), 
Anquis fragilis (padalec zwyczajny), Natrix natrix (za-
skroniec zwyczajny), Coronella austriaca (gniewosz 
plamisty) i Vipera berus (żmija zygzakowata). Bada-
niami objęto 4 obszary o warunkach zaspokajających 
wymogi bioekologiczne odławianych gadów. Jednym 
z nich był obszar rezerwatów położonych w obrębie 
granic administracyjnych Kielc, tj. Karczówka, Śli-
chowice, Kadzielnia. W badaniach Ichnowskiej-Kor-
puli stwierdzono, że Lacerta agilis (jaszczurka zwin-
ka) jest gatunkiem absolutnie stałym (GAS), którego 
areał występowania obejmuje wszystkie obszary pod-
dane badaniom. Ponieważ jednym z najważniejszych 
zadań krajów członkowskich Unii Europejskiej doty-
czących ochrony przyrody, narzuconym przez dyrek-
tywę 92/43/EWG o ochronie siedlisk naturalnych oraz 
dzikiej fauny i flory (Council Directive 92/43/EEC…), 
zwanej Dyrektywą Siedliskową, jest utworzenie Euro-
pejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 i utrzyma-
nie różnorodności biologicznej poprzez zabezpieczenie 

rodzajów siedlisk zagrożonych lub reprezentatywnych 
dla wyróżnionych regionów biogeograficznych, a tak-
że zabezpieczenie egzystencji roślin i zwierząt, uwa-
żanych za zagrożone i rzadkie na terenie Wspólnoty, 
wydaje się konieczne cykliczne prowadzenie badań 
oceniających kondycję siedlisk poprzez ocenę obecno-
ści gatunków objętych działaniami ochroniarskimi. 

W założonych badaniach autorskich zwrócono uwa-
gę na jeden z inwentaryzowanych gatunków, jaszczur-
kę zwinkę (Lacerta agilis), ponieważ jest to gatunek 
podlegający ścisłej ochronie, popularnie występujący. 

Celem prowadzonych badań była ocena obecności 
gatunku po upływie 10 lat od badań prowadzonych 
przez Ichnowską-Korpulę na terenie rezerwatu Ka-
dzielnia (fot. 1). Uzasadnienie wyboru obszaru badań 
wynikało z położenia rezerwatu w centrum miasta,  
a w związku z tym silnej antropopresji, ciągłego użyt-
kowania amfiteatru znajdującego się w jego granicach 
i oddziaływania ruchu samochodowego na trasie prze-
biegającej w bezpośrednim jego sąsiedztwie. 

Wyniki badań pozwoliły na wyciągnięcie wniosków 
dotyczących obecności gatunku w badanym siedlisku.

1. Inwentaryzowane osobniki zbliżone są wymia-
rami do maksymalnych osiąganych przez gatunek, co 
wskazuje na bogatą, zróżnicowaną i łatwo dostępną 
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bazę pokarmową. 
2. Przeważającą część populacji stanowią samice 

(fot. 2).
3. Preferencje siedliskowe jaszczurki to niskie tra-

wy, porastające wystawy południowe, gatunek stwier-
dzano także na obszarze podmokłym, zacienionym, 
pod kamieniami, co może świadczyć o bogatej na tym 
terenie bazie pokarmowej.

4. Gatunek ciągle utrzymuje się w rezerwacie mimo 
wzmożonego ruchu turystycznego, wykonywanych 
zabiegów pielęgnacyjnych i remontowych amfiteatru 
oraz wzmożonego ruchu samochodowego.

5. Populacja jaszczurki zwinki (Lacerta agilis) po-
siada dużą możliwość tolerancji na zróżnicowane wa-
runki środowiskowe. 

Fot. 1. Rezerwat Kadzielnia, obszar badań (fot. J. Stę-
pień)

Fot. 2. Jaszczurka zwinka [Lacerta agilis (Linnaeus, 
1758)] (fot. J. Stępień)
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