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ZE Nadanie lub przywrócenie gruntom

zdegradowanym albo zdewastowanym wartości

użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe

ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie

właściwości fizycznych i chemicznych,

uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie

gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie

niezbędnych dróg

(Ustawa z 3 lutego 1995 o ochronie gruntów

rolnych i leśnych)

Przystosowania terenów pogórniczych
do pełnienia nowych funkcji, przy 
wykorzystaniu atrakcyjności naturalnej 
oraz elementów antropogenicznych 
powstałych podczas działalności 
wydobywczej

(Pietrzyk–Sokulska, 2006)

Kompleksowe, zintegrowane działania  techniczne, 
gospodarcze, społeczne w obszarach pogórniczych, 
których celem jest:
✓ rozwijanie i  ochrona bioróżnorodności, wzrost 

zasobów wodnych
✓ poprawa jakości życia mieszkańców (zdrowia i 

dobrego samopoczucia)
✓ dostarczanie korzyści dla mieszkańców i środowiska 

(zaopatrujących, kulturowych, regulacyjnych)

(Society for Ecological Restoration, 2004)

Najwyższy, możliwy do osiągnięcia poziom 
odzysku terenów zdegradowanych

REKULTYWACJA 

ADAPTACJA 

REWITALIZACJA

OBSZARY POGÓRNICZE
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Scenariusze postępowania z obszarami pogórniczymi:

1. Adaptacja obszarów pogórniczych do pełnienia nowych funkcji wykorzystując 
ich antropogeniczne walory (np. nierówność terenu, przewyższenia) 

2. Kreowanie obszarów pogórniczych od punktu “terra nova” do    
wielofunkcyjnych krajobrazów realizujących zapotrzebowanie na konkretne   
typy przestrzeni w gminie (np. przestrzeń rekreacyjna ze zbiornikami  
wodnymi)

3. Pozostawienie obszarów pogórniczych
naturalnej sukcesji (renaturyzacji)

Szybka, dynamiczna trasa dla
kwalifikowanej turystyki
rowerowej. Zwałowisko
zewnętrzne „Bogdałów”

Budowa Zbiornika Janiszew dla funkcji 
rekreacyjnych

Wyrobisko kopalni piasku „ Bukowno”

„Las bliżej nas”
Akcja obsadzania zwałowiska wewnętrznego 
odkrywki Drzewce w Bilczewie.
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FACTORS

ZASADA I                Zmiana podejścia w zarządzaniu obszarami pogórniczymi

Obszary pogórnicze szansą rozwoju gmin

1. Potencjał obszarów pogórniczych jako sfera zainteresowania samorządów lokalnych

2. Obszary pogórnicze jako składnik narodowego dziedzictwa kulturowego związanego 
z okresem industrializacji 

3. Obszary pogórnicze jako ostoje flory i fauny obfitujące w gatunki rzadkie, obejmowane  prawną ochroną  różnej rangi

Tożsamość budowana wokół tradycji górniczych      KWB Adamów w TURKU Koparka atrakcją turystyczną    KLECZEWA

4. Obszary pogórnicze jako podmiot wielotematycznych koncepcji adaptacji opracowywanych przez architektów krajobrazu,

planistów, specjalistów od zarządzania środowiskiem, artystów, dostosowanych do lokalnych walorów i specyfiki terenu

Osadnik wód brudnych Piorunów   WŁADYSŁAWÓW Wyspa Mew Czarnogłowych na Zbiorniku PRZYKONA 



UWARUNKOWANIA
ŚRODOWISKOWE 

Diagnoza struktury ekologicznej
uwzględniająca:
✓ problem spójności przestrzennej

obszarów pogórniczych i
stanowiących ich otoczenie
obszarów naturalnych,

✓ określenie typów i rodzajów
siedlisk niezbędnych do
wypełnienia lub wzmocnienia
struktury przyrodniczej obszaru,

✓ zastosowanie ekologicznych
zasad kształtowania struktury
krajobrazu
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ZASADA II                Zarządzanie obszarami pogórniczymi w kontekście systemu społeczno - ekologicznego 

Preferencje mieszkańców w kwestii 
kierunków rekultywacji i zagospodarowania 
obszarów pogórniczych zweryfikowane 
przez analizę  społeczno-ekonomiczną

Diagnoza walorów kulturowych obszaru

✓Wielkość nakładów na 
przeprowadzenie rekultywacji i 
zagospodarowania

✓ Koszty utrzymania użytkowanych 
obszarów pogórniczych,  ich 
rentowność

✓Dostępność komunikacyjna obszarów 
pogórniczych

✓Odległość od obszarów zabudowanych, 
chronionych

UWARUNKOWANIA
SPOŁECZNE

UWARUNKOWANIA
KULTUROWE 

UWARUNKOWANIA

EKONOMICZNE
UWARUNKOWANIA

LOKALIZACYJNE 

SYSTEM 
SPOŁECZNO

EKOLOGICZNY 

SYSTEM 
SPOŁECZNO

EKOLOGICZNY 

Zarząd 
Kopalni

Samorząd 
Lokalny
Samorząd 
Lokalny Biznes

Nauka
Edukacja

Mieszkańcy

Organizacje 
Społeczne

OTOCZENIE
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Wkład i zaangażowanie różnych 

interesariuszy, w szczególności 

interesariuszy lokalnych
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Sprawnie funkcjonujący system zarządzania krajobrazem pogórniczym jest szansą na REWITALIZACJĘ obszarów pogórniczych czyli 

kompleksowe podejście do problemu przywracania wartości użytkowych terenom zdegradowanym poprzez ich rekultywację, 

adaptację i zagospodarowanie :

✓ w  oparciu o wspólną, wypracowaną przez wszystkich interesariuszy wizję rozwoju regionu pogórniczego

✓ z uwzględnieniem uwarunkowań wewnętrznych  geosystemów pogórniczych i uwarunkowań zewnętrznych  obszarów 

stanowiących ich otoczenie

Park  Rekreacji i Aktywności Fizycznej w KLECZEWIE    Obszar pogórniczy „Jóźwin” 

Otoczenie Galerii nad Jeziorem  w KONINIE
Obszar pogórniczy „Niesłusz”Zagospodarowanie turystyczne obszaru pogórniczego „Bogdałów”
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Niebieska Laguna” 

Pole do minigolfa

Berzdorfer See

Port/Marina Görlitz

Wokół Berzdorfer See

Dziękuję za  uwagę !

katarzyna.fagiewicz@amu.edu.pl


