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wykorzystania dziedzictwa górniczego i geologicznego1 

Wstęp 

Rekultywacja jest bardzo ważnym etapem zagospodarowania obszarów 
przemysłowych. Modelowy przykład takiego obszaru stanowi tzw. Białe Zagłę-
bie – okręg przemysłowy zlokalizowany w południowo-zachodniej części Gór 
Świętokrzyskich (Polska). 

W obrębie obszaru Białego Zagłębia funkcjonuje kilka dużych rejonów eks-
ploatacyjnych z czynnymi kopalniami odkrywkowymi surowców skalnych oraz 
zakładami przemysłu cementowo-wapienniczego. Wybór kierunku rekultywacji 
i zagospodarowania tych terenów po zakończeniu działalności stanowi ważny 
aspekt zrównoważonej strategii rozwoju obszaru chęcińsko-kieleckiego [Paw-
łowski, Pawłowski 2008]. Podstawowe założenia strategii rozwoju tego obszaru 
sprecyzowane w dokumentach na poziomie wojewódzkim i lokalnym [Lokalna 
strategia... 2009] zakładają optymalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych 
i kulturowych dla rozwoju turystyki. Tereny pogórnicze łączące w sobie elemen-
ty dziedzictwa przemysłowego i geologicznego stanowią potencjalne centra 
rozwoju zrównoważonych form turystyki. Geoturystyka jest odmianą turystyki 
zrównoważonej stojącej na pograniczu turystyki przyrodniczej i kulturowej. 
Bazuje na dziedzictwie geologicznym i kulturowym danego obszaru [Migoń 
2012]. Geopark jako obszar ochrony i zrównoważonego wykorzystania dziedzic-
twa geologicznego rekomendowany przez UNESCO i wspierany przez Europej-
ski Program Rozwoju Gospodarczego jest optymalnym rozwiązaniem dla roz-
woju społeczno-gospodarczego regionu. W proces decyzyjny mechanizmów 
funkcjonowania i zarządzania geoparkiem należy włączyć społeczność lokalną 
[Badera, Kocoń 2014; Sobczyk, Poros 2014].  
                                                      

1 Opracowanie zrealizowane w ramach pracy statutowej nr 11.11.100.482. 
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Jako podstawowe źródło informacji odnośnie do aktualnego stanu eksploat-
acji i zakładanych kierunków rekultywacji najważniejszych rejonów eksploata-
cyjnych obszaru chęcińsko-kieleckiego posłużyły bazy danych MIDAS 
I INFOGEOSKARB udostępnione w serwisach Państwowego Instytutu Geolo-
gicznego – Państwowego Instytutu Badawczego oraz wyniki przeprowadzonych 
badań terenowych. Obejmowały one analizę terenową aktualnego stanu rekulty-
wacji i ocenę skali przekształceń terenu spowodowanych działalnością górniczą 
na badanym obszarze.  

Cele rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych 

Rekultywacja terenu obejmuje szereg czynności, takich jak poprawienie 
właściwości fizycznych i chemicznych gruntów, uregulowanie stosunków wod-
nych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp, zbudowanie niezbędnych dróg. Ce-
lem rekultywacji jest zmniejszenie uciążliwości nieużytków oraz stworzenie 
nowego obiektu pozwalającego na prowadzenie określonej działalności. Wśród 
kierunków rekultywacji można wymienić rekultywację w kierunku wodnym, 
leśnym, łąkowym, rolnym, rekreacyjnym i specjalnym.  

O wyborze kierunku rekultywacji decydują czynniki zewnętrzne i we-
wnętrzne. Do czynników zewnętrznych zalicza się warunki naturalne, w tym 
warunki klimatyczne otaczającego terenu, wymogi prawne i techniczne oraz 
oczekiwania mieszkańców [Pawul, Sobczyk 2010]. Przed wydaniem decyzji 
o kierunku rekultywacji należy przeprowadzić konsultacje z lokalną społeczno-
ścią dotyczące planowanych inwestycji i możliwych zagrożeń. Uwzględnienie 
oczekiwań okolicznych mieszkańców może podnieść wartość rekultywowanych 
terenów. Konsultacje społeczne łagodzą konflikty, jakie często towarzyszą in-
westycjom przemysłowym [Stala-Szlugaj 2013]. Społeczeństwo często zostaje 
włączone w proces rekultywacji, co pozwala na stworzenie więzi emocjonalnej 
z danym obiektem oraz daje poczucie odpowiedzialności za rozwój regionu.  

Czynniki wewnętrzne to lokalizacja i geometria obiektu, właściwości utwo-
rów budujących warstwę powierzchniową obiektu oraz stosunki wodne. 
Uwzględnienie przy planowaniu prac rekultywacyjnych wielu czynników ze-
wnętrznych i wewnętrznych pozwala na lepsze dostosowanie kierunku rekulty-
wacji do lokalnych warunków [Klojzy-Kaczmarczyk, Mazurek 2013; Lewicka 
2010]. Rekultywacja oraz towarzysząca jest rewitalizacja są procesami przemian 
ekonomicznych i społecznych podnoszących jakość środowiska naturalnego 
oraz komfort życia mieszkańców. Przyczyniają się do ożywienia gospodarczego 
i odbudowy więzi społecznych w zdegradowanych obszarach miast.  

Specyfika obszaru badań w świetle działalności górniczej 
Analizowanym terenem jest przemysłowa część Białego Zagłębia znajdują-

ca się w otoczeniu Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Zarys obsza-



 121

ru badań wraz z lokalizacją najważniejszych aktywnych obszarów górniczych 
przedstawia rys. 1.  

 

 
Rys. 1. Lokalizacja aktywnych obszarów górniczych w otoczeniu  

Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego (obszar projektowanego Geoparku 
Chęcińsko-Kieleckiego) 

 
Obszar ten zlokalizowany w południowo-zachodniej części Gór Świętokrzy-

skich stanowi od kilku wieków ważny ośrodek wydobycia rud metali nieżela-
znych oraz dekoracyjnych odmian lokalnych wapieni, tzw. marmurów chęciń-
skich. Historyczne górnictwo odznaczało się ograniczonym oddziaływaniem na 
środowisko i wniosło do niego nową wartość, która z czasem stała się integralną 
częścią lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Pozostałości wy-
dobycia rud miedzi i ołowiu oraz eksploatacji marmurów chęcińskich stały się 
jednym z wiodących motywów utworzenia pierwszego parku geologicznego 
w Polsce – Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego [Poros 2011; Poros, 
Sobczyk 2014; Poros, Sobczyk, Sobczyk 2014; Torabi-Farsani i in. 2012; Waw-
rzyniak, Sobczyk 2009]. 

Oddziaływanie górnictwa odkrywkowego na badanym terenie odzwierciedla 
się w przekształceniach w krajobrazie kulturowym oraz w zmianach w środowi-
sku przyrodniczym (degradacja gleb i szaty roślinnej, obniżenie zwierciadła wód 
gruntowych). Dużym rejonom eksploatacyjnym towarzyszą mniejsze wyrobiska 
i zwałowiska zewnętrzne oraz obiekty infrastruktury przemysłowej składające 
się łącznie na krajobraz zagłębia górniczego.  

Rozległe rejony eksploatacyjne wymagają długiego i złożonego procesu re-
kultywacji i rewitalizacji. Rejony eksploatacyjne zlokalizowane na wschód od 
Sitkówki-Nowiny (fot. 1A, B) odznaczają się wyjątkowymi walorami przyrod-
niczymi i naukowo-dydaktycznymi. 
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Fot. 1. Górnictwo odkrywkowe w krajobrazie Białego Zagłębia: A – teren  

poeksploatacyjny „Zgórsko”, B – teren pogórniczy częściowo zrekultywowany 
w rejonie eksploatacyjnym „Zgórsko” (fot. M. Poros) 

Wnioski 
Silnie przekształcona przez działalność górniczą wschodnia część Białego 

Zagłębia jest perspektywicznym obszarem dla stworzenia geoparku i rozwoju 
geoturystyki. Połączenie obszaru o wysokich walorach przyrodniczych i krajo-
brazowych (chronionego w granicach Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazo-
wego) i miejskiego Geoparku Kielce daje unikatową możliwość wykorzystania 
terenów pogórniczych w ramach spójnej strategii rozwoju geoparku. Głównym 
założeniem tej strategii jest wykorzystanie dziedzictwa geologicznego i przemy-
słowego dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz 
zaangażowanie w ten proces społeczności lokalnej.  
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Streszczenie  
Jednym z założeń tworzenia i funkcjonowania geoparku jest ochrona dzie-

dzictwa geologicznego i funkcjonowanie sieci geostanowisk. Interesujące przy-
kłady zagospodarowania terenów pogórniczych pod potrzeby geoturystyki 
i edukacji geologicznej pochodzą z wielu krajów europejskich, m.in. z Wielkiej 
Brytanii, Niemiec i Portugalii. Wskazują one na wymierne korzyści wynikające 
z wdrażania projektów edukacyjnych aktywizujących społeczności lokalne. Pro-
ces ten wiąże się z budowaniem tożsamości regionalnej i identyfikacji miesz-
kańców z inicjatywą geoparku oraz działaniami planowanymi na jego terenie. 
Istotna jest również aktywizacja gospodarcza polegająca na tworzeniu i wspiera-
niu lokalnych inicjatyw biznesowych wykorzystujących i promujących dziedzic-
two geologiczne i kulturowe geoparku.  

Artykuł uwzględnia problematykę włączenia społeczności lokalnej w proces 
decyzyjny poprzez wykorzystanie mechanizmów funkcjonowania i zarządzania 
geoparkiem. 

 
Słowa kluczowe: rekultywacja, tereny pogórnicze, geopark, zrównoważony 
rozwój. 

 
Geopark as an Area of Conservation and Sustainable Use of Mining 
and Geological Heritage 

 
Abstract 

One of the objectives of the establishment and functioning of the geopark is 
the protection of geological heritage and operation of the network of geosites. 
Interesting examples of post-mining land use for the needs of geotourism and 
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geological education come from many European countries, including UK, Ger-
many and Portugal. They show the measurable benefits of the implementation of 
educational projects, activating communities. This process involves the building 
of regional identity and identity with the geopark initiative and the activities 
planned in their area. It is also important economical activity consisting in the 
creation and support of local business initiatives, harnessing and promoting geo-
logical and cultural heritage of the geopark.  

Article takes into account the problem of integration of local communities in 
decision-making through the use of mechanisms of operation and management 
of geopark. 
 
Keywords: reclamation, post-mining areas, geopark, sustainable development. 

 


