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ABSTRACT

The Kadzielnia, built of Upper Devonian limestone, is 295 metres above sea level. Nowadays, the excavation (there used to be 
quarries there before) is filled with underground waters creating the Emerald Lake. In 1980s, the lake dried up as a result of drop in 
groundwater levels. In recent years, work on restoring the lake has resulted in partial flooding of part of the excavation. After heavy 
rainfall the excavation is flooded to a large extent with water. The resulting deep excavation at the lowest level was flooded with 
underground waters. Stocking with trout, it dried up in the 90s as a result of lowering of the groundwater level.
The inanimate nature reserve in the area of the former quarry Wietrznia in Kielce includes the hills of Wietrznia 312 meters above 
sea level and the neighbouring Międzygórza, which are an extension of the Kadzielnia range stretching through Kielce. They are 
built of lime-dolomit rocks belonging to the upper Devonian. There are geological exposures in the reserve: tectonic phenomena and 
processes, vein mineralization (lead-barite-caiite), underground and superficial karst.
The Ślichowice Reserve is the oldest Devonian rock settlement. There are marshy slates with thin layers of the limestone that formed 
on the edge of the coral reef. The eastern quarry unveiled the upper Devon. The chemical analysis of soaking waters in all three 
reserves allowed to conclude that they still retain the character of natural, primary groundwater, whose chemical composition depends 
on the chemistry of the soil. It was found that the conductivity and pH of the environment are not affected by the agglomeration of 
the city of Kielce, which could affect the karst phenomena occurring in this area. The obtained results indicate that the substratum 
has a decisive influence on the chemistry of water in all three reserves, the waters show an alkaline reaction and are strongly 
mineralized despite the location of the reserves in the strong anthropopressure zone.
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Wprowadzenie

Na terenie miasta Kielce zlokalizowane są dwa rezer-
waty przyrody: Kadzielnia, Wietrznia i rezerwat skalny 
Ślichowice. Wskazanie wymienionych obszarów jako 
form ochrony przyrody wynika ze specyficznych walo-
rów zarówno geologicznych, jak i przyrodniczych tych 

obszarów. 
Rezerwat przyrody Kadzielnia. W XVIII wieku  

w południowo-wschodniej części miasta rozpoczęto eks-
ploatację skał wapiennych. Obszar eksploatacyjny na-
zwano Kadzielnią. Kamieniołom stale rozbudowywano, 
poszerzając obszar wyrobiska, a w 1770 roku postawiono 
w nim pierwszy piec do wypalania wapna. Miejsca eks-
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ploatacji wapieni pozostawiły po sobie głębokie otwory 
zalewane wodami podziemnymi, które utworzyły jezior-
ko noszące nazwę, od charakterystycznej barwy wody, 
Szmaragdowego. Teren wyrobiska w 1931 roku objęto 
ochroną. Nad całością góruje szczytowy ostaniec skalny, 
zwany Skałką Geologów, wskazując najwyższą część 
wzgórza otoczonego około 30-metrowymi skarpami.  
W 1962 roku uznano go za ścisły rezerwat przyrody nie-
ożywionej.

Rezerwat przyrody Wietrznia w 1999 roku powstał 
również jako rezerwat przyrody nieożywionej na terenie 
dawnego kamieniołomu Wietrznia. Obejmuje wzniesie-
nia Wietrzni (312 m n.p.m.) i sąsiedniego Międzygórza, 
będących przedłużeniem ciągnącego się przez Kielce 
Pasma Kadzielniańskiego (Kondracki 1994). Skały re-
zerwatu zbudowane są z wapienno-dolomitowych skał 
należących do górnego dewonu (Złonkiewicz i in. 2016). 
W skład rezerwatu wchodzą trzy połączone ze sobą ka-
mieniołomy wielopoziomowe: Wietrznia, Międzygórz, 
Międzygórz Wschodni. Powstały w latach 1893–1974  
w wyniku eksploatacji złóż wapieni. Całkowita długość 
wyrobiska wynosi około 900 m (Bromowicz, Figarska-
-Warchoł 2011). W pobliżu rezerwatu występuje oczko 
wodne, będące częścią wyznaczonego tam użytku eko-
logicznego.

Rezerwat skalny Ślichowice to rezerwat ścisły utwo-
rzony w 1952 roku. Jest rezerwatem przyrody nieożywio-
nej o pow. 0,55 ha, najmniejszym rezerwatem przyrody na 
terenie miasta. W chwili utworzenia znajdował się daleko 
poza jego granicami, obecnie otoczony jest dużą dzielnicą 
mieszkaniową. Teren rezerwatu to dawny kamieniołom, 
położony w zachodniej części miasta na obszarze Góry 
Ślichowica (303 m n.p.m.) w rejonie Czarnowskich Gó-
rek. Kamieniołom eksploatowany był w okresie między-
wojennym dla potrzeb kolejnictwa i drogownictwa. Eks-
ploatację wapieni prowadzono w nim do 1970 roku.

Obecność wymienionych rezerwatów na terenie mia-
sta przydaje mu wiele walorów turystycznych, krajobra-
zowych i dydaktycznych. Mimo że są miejscem wypo-
czynku mieszkańców, nie są w pełni zagospodarowane. 
Zagospodarowanie ich musiałoby spełniać warunki zgod-
ne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Oddanie ich do 
użytkowania przez mieszkańców i turystów, z zachowa-
niem zasad ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej, 
zwiększyłoby atrakcyjność miasta i regionu. Ponieważ na 
terenie wszystkich trzech rezerwatów występują oczka 
wodne, celowe było przeprowadzenie badań wskazują-
cych fizykochemiczne właściwości wody w powyższych 
zbiornikach. Wyniki badań pozwolą ustalić, czy bliskie 
sąsiedztwo dużej aglomeracji miejskiej ma wpływ na 
skład właściwości wody, a w związku z tym, na ile wody 
te są naturalnymi wodami podziemnymi, a na ile zmienio-

nymi chemicznie odstojnikami powstałymi w wyrobisku 
w wyniku obniżenia terenu.

Celem pracy była ocena właściwości fizykochemicz-
nych wody gromadzącej się w wyrobiskach powstałych  
w wyniku pozyskiwania wapieni.

Materiały i metody

Do Badania przeprowadzono na terenie trzech rezer-
watów geologicznych, znajdujących się na terenie mia-
sta Kielce. Wodę do badań pobierano z naturalnie po-
wstałych na terenie rezerwatów oczek wodnych. Ocena 
dokonywana była z zastosowaniem defelometru/męt-
nościomierza CPC-411 (fot. 1), który umożliwia mie-
rzenie pH, potencjału redox, przewodności, zasolenia 
i temperatury oraz konduktometru firmy ELMEIRON 
(fot. 2). Pomiary dokonywano w dwóch terminach  
z miesięcznym odstępem czasowym. W każdym bada-
niu uwzględniano trzy punkty pomiarowe dla każdego 
parametru (pH, temperatury, konduktywności i mętno-
ści wody). Pozyskane dane zestawiono tabelarycznie. 
Dane mętności wody porównano z normami obowią-
zującymi w Polsce. Zgodnie z aktualnymi przepisami 
sanitarnymi (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi, Dz.U. z dnia 6 kwietnia 2007  
nr 61 poz. 417). Dopuszczalna mętność wody wynosi  
1 NTU. NTU (nephelometric turbidity unit) jest nefelo-
metryczną jednostką mętności. Za pomocą tej metody 
precyzyjnie określa się wartość mętności, szczególnie 
przy wartościach < 1 NTU bez konieczności stosowa-
nia rozcieńczeń. Jednostka 1 NTU jest równoznaczna  
1 mg/dm3 SiO2 (dawny wzorzec krzemionkowy).

Fot. 1. Defelometr/mętnościomierz CPC-411 
Photo 1. Defelometer/turbidity meter CPC-411
Źródło/Source: https://www.elmetron.com.pl/konduktome-
try.html
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80 m długości. Następna to Jaskinia Prochownia ma  
28 m. Obok Prochowni znajduje się Jaskinia Odkrywców 
mierząca 14 m. Najdłuższą jest Jaskinia Jeleniowska, któ-
rej główny otwór widoczny jest ze ścieżki prowadzącej na 
szczyt. Jaskinia ta ma 36 m długości. Pierwsze publikacje 
o jaskini, które ukazały się w 1904 r., wspominają o kopal-
nych szczątkach jelenia, które dały nazwę jaskini. Kolejną 
pod względem wielkości jaskinią w Skałce Geologów jest 
Jaskinia Zwaliskowa długości 24 m. Jaskinia Urwista na 
Kadzielni, znajdująca się także w Skałce Geologów, ma 
18 m długości. Charakterystyczne dla niej są leje i komo-
ry wypełnione tzw. czerwoną ziemią, zwaną przez geolo-
gów terra rossa, czyli materiałem czerwono zabarwionym 
od związków żelaza. W jaskiniach na Kadzielni znalezio-
no kości żyjących tu wówczas nosorożców włochatych, 
niedźwiedzi jaskiniowych i gryzoni stepowych. W wyni-
ku dawnej intensywnej eksploatacji wapienia ze wzgórza 
Kadzielnia pozostało tylko jego wschodnie zbocze, reszt-
ki zbocza południowo-zachodniego z przylegającą hałdą, 
zwaną obecnie Wzgórzem Harcerskim, oraz oddzielona 
głębokim wyrobiskiem Skałka Geologów (295 m n.p.m.).

Skałka Geologów otoczona jest szmaragdowym je-
ziorkiem (fot. 3). Kolor wody jest zjawiskiem optycz-
nym, wywołują go promienie światła odbijające się od 
zlasowanego wapienia. Wskutek procesów górotwór-
czych skały wapienne dawnych osadów morskich zo-
stały wypiętrzone, a następnie rozcięte przez wyrobiska 
kamieniołomu. Odsłonięte profile geologiczne to piono-
we przekroje przez skały, głównie franu i famenu. Skały 
te zawierają skamieniałości, z których część otrzymała  
w nazwie słowa „kieleckie” lub „kadzielniańskie” (http://
www.um.kielce.pl/um.www.kielce.pl›Turystyka›Rezer-
waty przyrody).

Wietrznia

Występujące tu skały zaczęto eksploatować w XIX w., 
a prace wydobywcze zakończono w 1974 r. Dzięki dzia-
łalności eksploatacyjnej na terenie rezerwatu Wietrznia 
znajdują się odsłonięcia geologiczne. Odsłonięta ściana 
skalna jest najdłuższym przekrojem geologicznym w Pol-
sce (liczy ponad 800 m długości). Na niej widoczna jest 
mineralizacja żyłowa (ołowiowo-barytowo-kalcytowa), 
jak również zapisane geologicznie zjawiska i procesy 
tektoniczne. Działalność wody wyzwala zjawiska kra-
sowe. Występuje tu kras podziemny i powierzchniowy, 
tworząc kotły, misy, żłobki, leje, szczeliny, kominy i ja-
skinie (Jaroszewski 1974). Odnajdowana jest fauna ko-
palna, koralowce czteropromienne, gąbki krzemionkowe, 
stromatoporoidy, denkowce, ramienionogi, małżoraczki, 
liliowce, konodonty, ryby kopalne (Stupnicka 1971; Stup-
nicka 1997). Rezerwat wchodzi w skład Geoparku Kielce.  

Fot. 2. Konduktometr TUB-430
Photo 2. Turbidity Meter Turb® 430 IR
Źródło/Source: https://www.elmetron.com.pl/konduktome-
try.html.

Charakterystyka obiektów badań

Rezerwat geologiczny Kadzielnia

Rezerwat zbudowany jest z dewońskich wapieni stro-
matoporowo-koralowcowych, przykrytych wapieniami 
marglistymi. Charakteryzuje się żyłową mineralizacją 
kruszcowo-kalcytową, zjawiskami tektonicznymi i kraso-
wymi. Z terenu rezerwatu pochodzą szczątki fauny, m.in. 
korali, brachiopodów, ryb i głowonogów. Zostały tu odna-
lezione nieznane wcześniej z obszaru Polski gatunki ryb 
pancernych. W procesie powstawania pokładów wapieni 
uczestniczyły korale rafotwórcze, budujące wielkie rafy 
koralowe. W obrębie Skałki Geologów zachowały się 
relikty roślinności naskalnej. Kadzielnia to także jedno  
z najbardziej znanych skupisk jaskiniowych w Polsce. 
Jest ich tu 25. Łączna długość korytarzy trzech z nich wy-
nosi 678 m. We wschodniej ścianie byłego kamieniołomu 
znajduje się Jaskinia Wschodnia, której korytarze mają  

Fot. 3. Skałka Geologów na terenie rezerwatu Kadzielnia 
(Fot. M.A. Jóźwiak)
Photo 3. The Geologists’ Rock in the Kadzielnia reserve 
(Photo M.A.Jóźwiak)
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W Galerii Geoparku zrekonstruowane jest dno dewoń-
skiego morza wraz z żyjącymi tam organizmami. Po 
północnej stronie rezerwatu na obszarze jednego hekta-
ra znajduje się użytek ekologiczny (ryc. 1). Jest to oczko 
wodne w miejscu dawnego wyrobiska kamieniołomu 
(fot. 4, 5). Chronione są w nim zbiorowiska roślinności 
wodnej i przybrzeżnej (https://pl.wikipedia.org/pl.wikipe-
dia.org›wiki›Rezerwat_przyrody_Wietrznia).

Rezerwat Ślichowice

W rezerwacie ochroną objęto formy plastycznego 
fałdowania warstw skalnych (fot. 6). W wyniku działa-
nia sił tektonicznych pierwotnie poziome warstwy skal-
ne zmieniły swe położenie. Dzięki temu widoczny jest 
tu bardzo rzadko spotykany fałd leżący, jedyne tak do-
brze widoczne odsłonięcie tego typu w Polsce. Znajduje 
się ono w zachodniej ścianie chronionej grzędy skalnej  
o szerokości 15–25 m, długości 130 m i wysokości do 30 
m. Fałd uwidacznia możliwość odkształcania twardych  
i kruchych skał bez przerwania ich warstw. Celem ochro-
ny było zachowanie odkrywki skalnej z odsłoniętymi, for-
mami tektonicznymi oraz zachowanie roślinności zielnej 
i krzewiastej, m.in. wisienki stepowej, krzewów dzikich 
róż, berberysu. W odsłonięciach geologicznych w dol-
nych partiach kamieniołomu zachodniego spotkać można 
ramienionogi i koralowce. Fauna kopalna w kamienio-
łomie jest uboga i nie występuje gromadnie. Najczęściej 
spotyka się skamieniałości ramienionogów, liliowców, 
małży, trylobitów niekiedy korali. Występujące tam łupki 
margliste z cienkimi warstwami wapieni wraz z powyż-
szymi skamieniałościami tworzyły się na krawędzi rafy 

Ryc. 1. Lokalizacja użytku ekologicznego w Rezerwacie Wietrznia
Fig. 1. Location of ecological use in the Weather Reserve
Źródło/Source: http://www.um.kielce.pl/turystyka/rezerwaty_przyrody/rezerwat_wietrznia/.

Fot. 4, 5. Oczko wodne na terenie Rezerwatu Wietrznia 
Photo 4, 5. A pond in the Wietrznia Reserve 
Źródło/Source: http://www.um.kielce.pl/turystyka/rezerwa-
ty_przyrody/rezerwat_wietrznia/.
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Wyniki

Odczyn wody w każdym badanym zbiorniku 
przekraczał wartość 8 pH. Wodę o najwyższych war-
tościach pH od 9,0 do 9,5 stwierdzono w zbiorniku 
Rezerwatu Wietrznia, o najniższych pH 8,13–8,15  
w zbiorniku Rezerwatu Kadzielnia (tab. 1). Najwięk-
szą konduktywność, świadczącą o dużym zminerali-
zowaniu wody, stwierdzono w zbiorniku Kadzielnia 
(998 mS*cm-1,997 mS*cm-1,999 cmS*m-1), najmniejszą  
w zbiorniku Wietrznia (335 mS*cm-1,337 mS*cm-1, 338 
mS*cm-1). Temperatura wody mierzona w dwóch ter-
minach pomiarowych wskazuje na najniższą tempera-
turę w zbiorniku Kadzielnia (5,4oC; 5,3oC; 5,4oC), co 
może być spowodowane odsłonięciem tego obszaru, 
więc szybsze schładzanie wody w zbiorniku. Najwięk-
szą mętność wody, zbliżoną do wartości dopuszczal-
nych, wykazano w zbiorniku Kadzielnia. Bliskość cią-
gów komunikacyjnych i osiedli miejskich lokalizacji 
zbiornika uzasadnia stwierdzoną mętność powstałą 
najprawdopodobniej w wyniku antopopresji.

koralowej. Fałd wapienny zachował się w wąskiej listwie 
skalnej o grubości od 8 do 10 m. Oprócz niego stwierdza 
się występowanie kalcytu, drobnych krystalicznych sku-
pień pirytu i galeny (http://www.um.kielce.pl/um.www.
kielce.pl›Turystyka›Rezerwaty przyrody).

Fot. 6. Oczko i odsłonięcia skalne wodne w Rezerwacie Śli-
chowice (Fot. Kucia) 
Photo 6. A pond and water rock outcrops in the Ślichowice 
Reserve (Photo Kucia)

Tabela 1 Wyniki badań wody w Rezerwatach Geologicznych 
Wietrznia, Kadzielnia i Ślichowice
Table 1. Results of water tests in the Geological Reserves 
Wietrznia, Kadzielnia and Ślichowice

Data 
pomiaru

Badany parametr

pH
Konduk-
tywność 
mS*cm-1

Tempera-
tura oC

Mętność 
NTU

Wietrznia 
I pomiar 
16 luty

8,95 
8,90 
8,91

348 
350 
353

7,9 
7,8 
7,9

0,56 
0,53 
0,53

Wietrznia 
II pomiar 
16 ma-
rzec

8,47 
8,48 
8,46

335 
337 
338

7,0 
6,9 
6,9

0,61 
0,66 
0,65

Kadziel-
nia  
I pomiar 
16 luty

8,13 
8,14 
8,15

998 
997 
999

6,0 
6,0 
6,0

0,82 
0,84 
0,84

Kadziel-
nia II po-
miar 16 
marzec

8,22 
8,28, 
8,26

821 
820 
819

5,4 
5,3 
5,4

0,71 
0,70 
0,71

Ślicho-
wice  
I pomiar 
16 luty

8,61 
8,60 
8,59

427 
426 
425

6,1 
6,1 
6,1

0,67 
0,66 
0,66

Ślichowi-
ce II po-
miar 16 
marzec

8,55 
8,54 
8,53

557 
553 
555

6,1 
6,0 
6,1

0,70 
0,68 
0,69

Podsumowanie

Rozróżnia się trzy podstawowe zakresy badania 
wody. Badania skrócone obejmują temperaturę, męt-
ność, barwę, zapach, odczyn, twardość, zasadowość, 
żelazo ogólne, mangan, chlorki, amoniak, azotany, 
utlenialność, siarkowodór. Badania rozszerzone obej-
mują suchą pozostałość, pozostałości po prażeniu, stra-

ty po prażeniu, siarczany, azot albuminowy. Badania 
pełne to poziom fluoru, sodu, potasu, miedzi, cynku, 
arsenu, selenu, glinu, ołowiu, kadmu, cyjanków, chro-
mu, dwutlenku węgla, fosforanów, rozpuszczonego 
tlenu, BZT, zubstancji powierzchniowo czynnych, fe-
nolu, węglowodorów aromatycznych. Tak zanalizowa-
ny stan fizykochemiczny wody określa jej przydatnośc 
do spożycia. Polskie normy wyróżniają trzy klasy czy-
stości wody. Określając klasę czystości wody, należy 
uwzględnić poziom takich wskaźników, jak: chlorki, 
siarczany, twardość i kwasowość. O zaszeregowaniu 
wody do określonej klasy czystości decyduje wskaź-
nik, którego wartość jest respektowaną normą (tab. 
2). Za najwyższą dopuszczalną przewodniość elektro-
lityczną uznaje się wartość 2500 m S*cm-1. Istotnym 
czynnikiem jest w ocenie czystości wody jest jej męt-
ność. Nefelometria określa mętność roztworu na pod-
stawie analizy efektu Tyndalla. Jakość wody przezna-
czonej do spożycia przez ludzi według Polskiej Normy 
nie powinna przekraczać 1 NTU. Mętność wody oce-
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nia się na podstawie nierozpuszczonych w niej cząstek 
pochodzenia nieorganicznego i organicznego, które 
rozpraszają i absorbują promienie świetlne. Mętność 
mogą powodować wytrącające się: związki żelaza, 
manganu i glinu kwasy humusowe, plankton cząstki 
skał i gleb, osady denne, zawiesiny odprowadzane do 
wód ze ściekami. 

W przedstawionej pracy dokonano pomiarów czte-
rech wskaźników (temperatura, pH, konduktywność 
i mętność) i na ich podstawie wnioskowano na temat 
czystości wody w trzech zbiornikach zlokalizowanych 
na obszarze Rezerwatów Geologicznych w Kielcach.

Tabela 2. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczysz-
czeń wód śródlądowych w poszczególnych klasach czystości 
Table 2. Admissible values of inland water pollution indica-
tors in individual purity classes

Wskaźnik Jednostki
Klasy czystości 

I II III

Chlorki 
mg(Cl-)*dm3 250  

i poniżej 
300  

i poniżej 
400  

i poniżej 

Siarczany 
mg(SO2-)*dm3 150  

i poniżej 
200  

i poniżej
250  

i poniżej 

Twardość 
wody

mmol*dm3 7  
i poniżej 

11  
i poniżej 

14  
i poniżej 

Kwaso-
wość pH 
wody

pH 6,5-8,06 6,0-9,0 6,0-9,0

Regulacje zawarte w dyrektywie Rady 98/83/WE  
z 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przezna-
czonej do spożycia przez ludzi, wymagające imple-
mentacji do przepisów krajowych państw członkow-
skich UE.

Wnioski

1. W każdym badanym zbiorniku wartości pH 
mieszczą się w przedziale 6,0 – 9,0, co zgodnie z nor-
mami przyjętymi w Polsce wskazuje na II stopień czy-
stości badanej wody.

2. Na alkaliczny odczyn wody we wszystkich 
wskazanych zbiornikach wpływają otaczające zbiornik 
utwory wapienne.

3. Mętność wody oceniana jednostkami NTU wska-
zuje, że wartości te mniejsze są od jedności, co wska-
zuje, że mieszczą się w normach przyjętych wobec 
tego wskaźnika.

4. Największe zmineralizowanie wody świadczące 
o dużej konduktywności stwierdzono w zbiorniku Ka-
dzielnia (998 mS*cm-1,997 mS*cm-1,999 mS*cm-1).

5. Najmniejsze zmineralizowanie wody świadczą-
ce o małej konduktywności stwierdzono w zbiorniku 
Wietrznia (335 mS*cm-1,337 mS*cm-1,338 mS*cm-1).

6. Sąsiedztwo dużej aglomeracji miejskiej nie wpły-
wa na stan jakości wody w badanych zbiornikach. 

7.  Objęcie terenu występowania oczek wodnych ze 
względu na sposóbich powstawania (podsiąkanie wód 
gruntowych) statusem rezerwatu jest w pełni uzasad-
nione.
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Kadzielnia, zbudowana z wapieni górnodewoń-
skich, ma wysokość 295 m n.p.m. Obecne wyrobisko 
(wcześniej były tam kamieniołomy) wypełniają wody 
podziemne, tworząc Jezioro Szmaragdowe. Zarybione 
pstrągami, wyschło w latach 90. w wyniku obniżenia 
się poziomu wód gruntowych. W ostatnich latach pro-
wadzone są prace nad przywróceniem jeziora, co za-
owocowało częściowym zalaniem części wyrobiska 
Po większych opadach deszczu powstałe głębokie wy-
robiska na najniższym poziomie zalewane są wodami 
podziemnymi. 

Rezerwat przyrody nieożywionej na terenie daw-
nego kamieniołomu Wietrznia w Kielcach obejmu-
je wzniesienia Wietrzni (312 m n.p.m.) i sąsiedniego 
Międzygórza, będących przedłużeniem ciągnącego się 
przez Kielce Pasma Kadzielniańskiego (Wróblewski 
1977; Stupnicka, Stempień-Sałek 2001). Zbudowane 
są z wapienno-dolomitowych skał należących do gór-
nego dewonu (Złonkiewicz i in. 2016) Na terenie re-
zerwatu znajdują się odsłonięcia geologiczne: zjawiska  
i procesy tektoniczne mineralizacja żyłowa (ołowio-
wo-barytowo-kalcytowa) kras podziemny i powierzch-
niowy (Wardzyński 2014).

Rezerwat Ślichowice to najstarsze, dewońskie osa-
dy skalne. Występujące tam łupki margliste z cienkimi 
warstwami wapieni, które tworzyły się na krawędzi 
rafy koralowej. Wschodni kamieniołom odsłania skały 
górnego dewonu. 

Analiza chemiczna wód podsiąkających we wszyst-
kich trzech rezerwatach pozwoliła stwierdzić, że cią-
gle zachowują one charakter naturalnych, pierwotnych 
wód gruntowych, których skład chemiczny zależy od 
chemizmu podłoża. Stwierdzono, że na konduktyw-
ność i pH środowiska nie ma wpływu aglomeracja mia-
sta Kielce co mogło by wpłynąć na zjawiska krasowe 
zachodzące na tym terenie. Uzyskane wyniki wskazu-
ją, że decydujący wpływ na chemizm wód we wszyst-
kich trzech rezerwatach ma podłoże, wody wykazują 
odczyn alkaliczny i są silnie zmineralizowane mimo 
położenia rezerwatów w strefie silnej antropopresji.


