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ABSTRACT

The impact of opencast mining on elements of the environment consists in the transformation of the land surface, destruction of soil 
cover in the mining area, changes in water relations in the rock mass and on its surface, air pollution, excessive noise emissions, 
seismic tremors, impact on living nature - flora and fauna, generation of waste and sewage resulting from the activities of the mine 
and land drainage. Open pit mining also causes local land subsidence and changes in the position of the water table. Such devastated 
areas should be recur. It consists in giving or restoring the use value to degraded areas, i.e. carrying out a number of activities 
allowing for further use of the land in a different way, giving it new social functions. The reclamation process consists of 3 phases: 
documentation, technical and biological. With reclamation, a brownfield site can change its current direction of use. Frequently 
used directions include cultural, economic, natural, residential, teaching, and recreational. As part of the adaptation for recreational 
purposes, recreational, tourist and sports facilities, hotels, holiday centres, beaches, campsites, bicycle routes, theatres, exhibitions 
and galleries are being built on former excavations or mines. The study documented changes in the surface area of land used for the 
extraction of limestone ballast used for road construction. The pits formed as a result of limestone exploitation were created in the 
Łagów commune. Due to a very large area devastated by mining, it is necessary to propose the development of the pits created in 
the Łagów commune. The aim of this paper is to propose solutions to this problem. This may make the commune more attractive 
and give it tourist qualities. The proposal is an educational and sporting development that takes into account the use of uneven 
terrain to design skateboarding, the creation of climbing walls on the walls of the excavation and the use of the excavation for 
teaching purposes such as a didactic path of geological values (geological heritage) and a didactic path of natural values (primary 
and secondary succession).
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Wprowadzenie

Współczesne problemy środowiskowe związane z 
działalnością człowieka można by podzielić na global-

ne (dziura ozonowa, efekt cieplarniany, choroby cywi-
lizacyjne), kontynentalne (susze, głód, zmniejszenie 
bioróżnorodności) i regionalne/lokalne (smog, powo-
dzie, zanieczyszczenie gleb, wód powierzchniowych 



108

i podziemnych, odpady, niszczenie siedlisk i prze-
kształcanie krajobrazu). Wśród problemów lokalnych 
są tzw. „gorące”, które najczęściej występują sezono-
wo (wypalanie traw) lub incydentalne (pożary lasów) 
oraz takie, które na danym terenie występują od wie-
lu lat, do których mieszkańcy się przyzwyczajają i w 
mniejszym lub większym stopniu je akceptują. Proble-
my te związane są najczęściej z eksploatacją bogactw 
naturalnych. Polska jest jednym z dominujących pro-
ducentów kruszyw mineralnych. W Europie zajmuje 
czwarte miejsce pod względem łącznej produkcji kru-
szyw żwirowo-piaskowych, łamanych, sztucznych i z 
recyklingu (PIG 2020).  Przemysł wydobywczo-prze-
twórczy oparty na powierzchniowym wydobywaniu 
kruszyw  zajmuje duże powierzchnie pozostawiając  
ogromne obszary zdewastowane i zdegradowane, któ-
re według Głównego Urzędu Statystycznego w 2019 
roku zajmowały powierzchnię ponad 60 tyś. ha (GUS 
2020). Województwo świętokrzyskie zajmuje drugie 
miejsce w Polsce, po województwie dolnośląskim pod 
względem zasobów kruszyw naturalnych (139 złóż o 
zasobach ponad 2,6 mld ton).Kruszywa mineralne są 
bardzo potrzebne w gospodarce. Wykorzystywane są 
głównie do produkcji betonów, dróg i wielu innych 
obiektów i zastosowań (asfalty, zaprawy i kleje, wy-
roby prefabrykowane, makroniwelacje, infrastruktura 
sportowa, podsadzka górnicza, obwałowania, itd. (Ney 
2007).Drobne piaski zawierające krzem stosowane  
są  niemal w całej współczesnej elektronice (telefony 
komórkowe, komputery, telewizory, panele słonecz-
ne itp.), ostatnio stosowane są również do budowy i 
utrzymania pól golfowych, do wydobycia gazu i ropy 
ze złóż łupkowych i w wielu innych zastosowaniach 
(Kozioł 2009).Kruszywa mineralne stanowią ok.1/3 
zużywanych w świecie surowców i pod względem 
ilościowym są największą grupą wydobywanych ko-
palin. Szacuje się, że na świecie produkuje się rocznie 
ponad 20 mld ton kruszyw, co w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca daje ok. 3 t/r. (Kozioł 2009). W kra-
jach Unii Europejskiej produkcja kruszyw wynosi ok. 
3,2 mld ton, a roczny wzrost produkcji w ostatnich la-
tach wynosił   3–6%. Wydobycie i produkcja kruszyw 
w Polsce przechodziła różne fazy rozwoju. Po okre-
sie dużego wzrostu wydobycia w latach 1970–1985, 
związanego z rozwojem przemysłu ciężkiego (górnic-
two, hutnictwo), a także budownictwa mieszkaniowe-
go (fabryki domów), drogowego i innych, w latach 80 
nastąpiła stagnacja. Dopiero od 2003 r., a szczególnie 
po wstąpieniu Polski do UE, rozpoczął się okres dy-
namicznego rozwoju produkcji tych materiałów (Ney 
2007). Otwarto wiele kopalni odkrywkowych i roz-
poczęto dynamiczną ich eksploatację. Efektem tych 

działań była postępująca degradacja obszarów eksplo-
atacyjnych. 

Dobrym przykładem jest niewielka gmina w woje-
wództwie świętokrzyskim, na terenie której występują 
udokumentowane złoża w różnych kategoriach wapieni 
dewońskich, dolomitów i piaskowców kwarcytowych. 
Aktualnie odbywa się tam eksploatacja surowca przez 6 
kopalń. Krajobraz rolniczy z wstęgami pól zmienił się w 
krajobraz przemysłowy nasycony hałdami.

Celem niniejszego opracowania jest zaproponowanie 
rozwiązań pogórniczego zagospodarowania terenów w 
gminie Łagów.

Eksploatacja surowców skalnych w regionie 
świętokrzyskim w ujęciu historycznym

W regionie świętokrzyskim od zarania dziejów su-
rowce skalne, węglanowe         i krzemionkowe były 
cennym bogactwem. W pradziejach najcenniejszym był 
krzemień. Na Przedgórzu Iłżeckim bogate złoża  wapie-
ni krzemienionośnych występowały w tzw.  Wschod-
nio-Świętokrzyskim Okręgu Pradziejowej Eksploatacji 
Krzemienia Pasiastego datowane na okres neolitu (Bą-
bel 2015). Liczne przekształcenia górnicze w postaci 
szybów,jam i hałd na polach górniczych  z przed 5000 
lat pozostały do dzisiaj (Podgórska, Jóźwiak 2020).Wy-
dobycie surowców skalnych w Górach Świętokrzyskich 
i na Przedgórzu Iłzeckim metodą  odkrywkową rozwi-
nęło się w średniowieczu, szczególnie na potrzeby bu-
downictwa. Skałę wapienną jako topnik  wykorzystywa-
ły także  licznie działające w regionie świętokrzyskim 
kużnice  i od polowy XVII w. wielkie piece.Najstarsze 
elementy budowlane z wapienia pińczowskiego znane 
są  z X wieku z Wiślicy (Doroz 2016). Symbolem gór-
nictwa świętokrzyskiego stała się również ustawiona w 
Warszawie w 1643 r. kolumna króla Zygmunta III Wazy, 
wykonana pierwotnie ze zlepieńca permskiego, pocho-
dzącego z rejonu Czerwonej Góry koło Kielc. Po II 
wojnie światowej  górnictwo surowców skalnych w Gó-
rach Świętokrzyskich rozwinęło się na ogromną skalę. 
W południowo zachodniej części Gór Świętokrzyskich 
w otoczeniu Chęcin spowodowało gigantyczne zmiany  
środowiska przyrodniczego i zyskały miano “Białego 
Zagłębia” (Barga-Więcławska,1997). Eksploatowane 
wapienie dewońskie w okolicach Łagowa, szczególnie 
po roku 2005 przyniosły i nadal przynoszą także bardzo 
duże, niekorzystne zmiany w środowisku (Łagów 2015).

Opis terenu badań

Gmina Łagów zajmuje powierzchnię 113 km2. Na  
1 km2 mieszkają 62 osoby. Gmina graniczy z 7 gmi-
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nami województwa świętokrzyskiego, a w jej skład 
wchodzi 19 sołectw. Przez teren gminy przebiega dro-
ga krajowa 74 oraz droga wojewódzka 756, co stwarza 
dogodne położenie komunikacyjne. 

Gmina Łagów położona jest w obrębie Gór Świę-
tokrzyskich, będących częścią Wyżyny Kielecko-San-
domierskiej. Na kształt obecnej rzeźby terenu mia-
ły wpływ najmłodsze ruchy górotwórcze (alpejskie), 
zróżnicowanie litologii podłoża, a także rzeźbotwórcza 
działalność rzek i cieków. Na terenie gminy dominują 
wydłużone wyniesienia rozciągające się z południowe-
go wschodu na północny zachód oraz leżące pomiędzy 
nimi obniżenia dolinne, z których najgłębsza jest dolina 
rzeki Łagowicy. Jest to charakterystyczny dla obszaru 
Gór Świętokrzyskich układ dolin i wzniesień nazywa-
ny „układem rusztowym”. Położoną w centrum gminy 
Nieckę Łagowską tworzą płaskie wyniesienia i rozległe 
formy nieckowate, powstałe na mało odpornych łup-
kach dewońskich i karbońskich. W/w wzniesienia są 
zbudowane z wapieni i dolomitów dewońskich. Niecka 
Łagowska od północy graniczy ze wschodnią częścią 
Pasma Łysogór, zachodnią skrajną częścią Pasma Jele-
niowskiego oraz Pasmem Małacentowskim z izolowa-
nym wzniesieniem – Kobylą Górą. Od południa Nieckę 
otacza południowo-wschodni skłon Pasma Orłowińskie-
go ze szczytem Kiełki. Występujące w obszarze Pasma 
Orłowińskiego lessy o znacznej miąższości, bardzo po-
datne na erozję, wydatnie wpływają na wzbogacenie 
rzeźby terenu w tej części gminy.

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Pol-
ski Kondrackiego (2000) obszar gminy Łagów położony 
jest w obrębie makroregionu Wyżyna Kielecka oraz me-
zoregionu Góry Świętokrzyskie. Cały mezoregion Gór 
Świętokrzyskich obejmuje powierzchnię 1680 km2. Sta-
nowi on najwyżej wzniesioną część Wyżyny Kieleckiej. 
Góry te składają się z kilku pasm biegnących równole-
gle wobec siebie. Określenie „góry” nie wiąże się w tym 
przypadku z krajobrazem, lecz ze strukturą geologiczną. 
Jedynie część głównego Pasma Świętokrzyskiego (Ły-
sogór) można zaliczyć do typu gór niskich. Dopływy 
Nidy oraz Czarnej Staszowskiej przecinają w poprzek 
struktury paleozoiczne. W partiach szczytowych wy-
stępują charakterystyczne gołoborza – zbocza pokryte 
rumoszem skalnym. Lasy wykazują w swym składzie 
podobieństwo do dolnego piętra leśnego  w Beskidach. 
W środkowej części tego mezoregionu utworzono Świę-
tokrzyski Park Narodowy.  

Duże znaczenie dla kształtowania obecnego kra-
jobrazu gminy ma działalność rzeźbotwórcza rzek, 
zwłaszcza Łagowicy i jej dopływów, szczególnie 
uwidocznione są jej wpływy na południe od Łago-
wa, gdzie Łagowica wcina się w węglanowe utwory 

dewonu na kilkanaście metrów, odsłaniając prawie 
pionowe ściany wapienia. Na północ i wschód od Ła-
gowa zaobserwować można powierzchniowe formy 
krasu zakrytego, tworzącego się pod przykrywającymi 
je utworami czwartorzędowymi, na wschodzie można 
zaobserwować liczne formy antropogeniczne w posta-
ci licznych wyrobisk – niewielkie łomy o głębokości 
średnio 2–3 m. Zróżnicowanie morfologiczne terenu 
związane jest  z budową geologiczną starszego pod-
łoża, jego tektoniką, działalnością erozyjną  i akumu-
lacyjną lądolodu oraz procesami denudacyjnymi rzek 
i erozją zachodzącymi również obecnie, a także pro-
cesami antropogenicznymi. Tak, więc morfologicznie 
jest to obszar urozmaicony. W dolinie rzeki Łagowicy 
na granicy z gminą Iwaniska rzędne terenu są najniż-
sze i wynoszą ok. 245 m n.p.m. Pozostały Obszar jest 
znacznie wyżej położony i osiąga rzędne ok. 425 m 
n.p.m. (wzgórze Kamionka w paśmie Orłowińskim). 
Deniwelacje wynoszą 180 m.

Krajobraz Łagowa jeszcze kilka lat temu można 
było zaliczyć do  typowego krajobrazu wiejskiego z luź-
ną zabudową, gdzie większość terenu stanowiły użytki 
rolne, łąki i lasy. Ogromny wpływ na kształtowanie kra-
jobrazu gminy ma obecnie działalność górnicza. Gmina 
Łagów posiada bogate walory przyrodnicze. Fragment 
północnej części granicy terytorium gminy sąsiadu-
je  ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym. Ponadto 
ok. 97% powierzchni gminy znajduje się w obszarze 
prawnie chronionym. Wśród najbardziej cennych form 
ochrony przyrody  należy wymienić otulinę Świętokrzy-
skiego Parku Narodowego, dwa parki krajobrazowe: 
Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy i Jeleniow-
ski Park Krajobrazowy, dwa obszary znajdujące się w 
sieci Natura 2000, a także trzy Obszary Chronionego 
Krajobrazu. Ponadto sieć ochrony uzupełniają: pomni-
ki przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-
-krajobrazowe. 

Struktura geologiczna terenów gminy jest bardzo 
urozmaicona. Leży w obrębie paleozoicznego masywu 
Gór Świętokrzyskich, w zasięgu synklinorium kielec-
ko-łagowskiego i antyklinorium klimontowskiego,  
w części należy do regionu kieleckiego,  a od półno-
cy sięga regionu Łysogórskiego. Masyw paleozoicz-
ny reprezentowany jest tu przez utwory od kambru do 
karbonu, pod przykryciem osadów czwartorzędowych 
i rzadko trzeciorzędowych (Klimaszewski 1972; Stup-
nicka 1971). Wśród utworów geologicznych wymienić 
należy:

• kambr dolny i środkowy – tworzący wychodnie 
lub występujący przypowierzchniowo    w obrębie an-
tyklinorium klimontowskiego i w synklinie łagowskiej, 
począwszy od góry Kiełki poprzez Sędek, Wolę Łagow-
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ską, Kozłów, utwory z tego okresu tworzą iłowce, iło-
łupki, mułowce, piaskowce i kwarcyty,

• kambr środkowy – występujący przypo-
wierzchniowo w niższych partiach Kobylej 
Góry, Jeleniowskiej i Szczytniaka, wykształcony 
jako iłołupki, mułowce kwarcytowe, piaskowce  
i kwarcyty,

• ordowik – występujący punktowo w postaci 
zlepieńców, piaskowca, margli zapiaszczonych, 

• sylur – występujący w postaci izolowanych 
płatów w wyższych partiach dolinek erozyjnych i 
ich zboczy, w dolinach wsi Zbelutka, Czyżów oraz 
niższych partiach stoków Góry Kamionki w postaci 
iłołupków z graptolitami, szarogłazów i mułowców 
– zalegającymi pod pokrywą dewonu, czasem bez-
pośrednio pod czwartorzędem,

• dewon – występujący na silnie sfałdowanych 
osadach starszego paleozoiku; na znacznych tere-
nach gminy występują jego wychodnie są to m. in. 
utwory dewonu dolnego – mułowce, mułowce żela-
ziste, piaskowce mulaste i ilasto-kwarcowe, czasem 
tufity i zlepieńce, lokalnie żyły lamprofitów bioty-
towych, dewonu środkowego – dolomity, wapie-
nie głównie drobnokrystaliczne, gruboławicowe, 
wapienie krypto- i mikrokrystaliczne oraz dewonu 
górnego – wapienie i wapienie margliste, margle, 
łupki i iłołupki,

• karbon – występujący w okolicy Złotej Wody i 
na południe od Piotrowa jako iłołupki, margle, mu-
łowce z sferosyderytami, spękane łupki zawierające 
wkładki iłów bitumicznych,

• perm – występujący w parowie Chojnów-Dół 
– w postaci żyłowych subwulkanicznych wylewów 
diabazów,

• trzeciorzęd – występujący jako iły, iły piasz-
czyste, także gliny i piaski pylaste; utwory te wy-

pełniają głównie leje krasowe na wschód od Łago-
wa; w okolicach Płucek – są to okruchowe złoża 
galeny i pirytu,

• czwartorzęd – reprezentowany przez gliny 
zwałowe, gliny i piaski peryglacjalne, żwiry i piaski 
wodnolodowcowe, lessy.

Na terenie gminy występuje 10 udokumentowa-
nych złóż wapieni dewońskich i dolomitów, które 
położone są na wschód od miejscowości Łagów 
oraz jedno złoże piaskowców dolnodewońskich. 

Aktualnie na terenie gminy Łagów prowadzo-
na jest eksploatacja złóż dolomitów dewońskich  
i wapieni dewońskich przez 8 zakładów,  tj.: ZG 
Łagów II, ZG Łagów-Zagościniec,  ZG Łagów III, 
ZG Łagów IV, ZG Łagów V, ZG Nowy Staw, ZG 
Komorniki I i ZG Winna. Działalność wydobywcza 
i przeróbcza tych zakładów związana jest głównie  
z przekształceniem powierzchni i zanieczyszcze-
niem powietrza. Emisja zanieczyszczeń do powie-
trza powstaje w wyniku procesu technologicznego 
polegającego na:

• urabianiu kamienia ze ściany złoża (wiercenie, 
strzelanie, załadunek),

• procesie produkcyjnym kruszyw w zakładzie 
przeróbczym (kruszenie i przesiewanie, transport 
między operacjami przy użyciu taśmociągów i 
sprzętu, zrzut i magazynowanie produktów i nad-
kładów),

• międzyoperacyjnym transporcie surowców 
(nadkład, produkty),

• spalaniu paliw w silnikach wodzideł i samo-
chodów ciężarowych transportujących surowce, 
produkty i nadkład,

• spalaniu paliw w maszynach roboczych i 
urządzeniach wykorzystywanych do przerobu ka-
mienia.

Fot. 1. Zmiany w krajobrazie spowodowane działalnością kopalni w gminie Łagów (Fot. M. Jóźwiak)
Photo 1. Changes in the landscape caused by the activity of the mine in the commune Łagów (Photo M. Jóźwiak)
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Rekultywacja i zagospodarowanie terenu

Problem rekultywacji i zagospodarowania te-
renów pogórniczych po odkrywkowej eksploata-
cji surowców skalnych dotyczy wielu regionów 
Polski i Europy, które na przestrzeni ostatnich 
kilkudziesięciu lat stanowiły bazę surowcową dla 
przemysłu i budownictwa. 

Legislacyjne uwarunkowania ww. zagadnień 
wiążą się z odpowiednimi przepisami prawa 
wspólnotowego i krajowego oraz aktami prawa 
miejscowego. 

Rekultywacja polega na nadaniu lub przywró-
ceniu terenom zdegradowanym wartości użytko-
wych, czyli przeprowadzeniu szeregu zabiegów 
pozwalających na dalsze użytkowanie terenów w 
inny sposób, nadając im nowe funkcje społeczne 
(pojęcie zostało zdefiniowane w Ustawie z dnia 
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le-
śnych, Dz.U. 1995 nr 95.16.78).

Proces rekultywacji złożony jest zazwyczaj z 
trzech faz: dokumentacyjnej, podstawowej (tech-
nicznej) oraz szczegółowej (biologicznej). Zakres 
technicznych prac rekultywacyjnych jest zróż-
nicowany w zależności od rzeźby terenu oraz od 
kierunku rekultywacji i typu kopaliny. Charaktery-
stycznym, szczegółowym kierunkiem rekultywa-
cji jest sukcesja naturalna i dla tych terenów dzia-

łania rekultywacyjne ograniczają się do ukształto-
wania skarp (surowce okruchowe i ilaste), zabez-
pieczania ociosów wyrobiska (surowce zwięzłe) 
oraz budowy dróg i ścieżek (Kasztelewicz 2010). 
Zagadnienie zdefiniowania i określenia kierunku 
rekultywacji stanowi ważny czynnik rekultywacji 
i przyszłego zagospodarowania terenów pogórni-
czych. Obok tradycyjnych już sposobów wyko-
rzystania terenów poeksploatacyjnych, do których 
należą kierunki rolny, leśny czy wodny, są także 
nowe rozwiązania zmierzające do wykorzystania 
walorów przyrodniczych i kulturowych nieczyn-
nych kopalni surowców skalnych. Często stoso-
wane kierunki to: kulturowy, gospodarczy, przy-
rodniczy, mieszkaniowy, dydaktyczny oraz rekre-
acyjny. W ramach adaptacji na cele rekreacyjne, 
na terenach dawnych wyrobisk czy kopalni budo-
wane są obiekty wypoczynkowo-turystyczne oraz 
sportowe, hotele, ośrodki wczasowe, plaże, pola 
namiotowe, trasy rowerowe, teatry, ekspozycje, a 
także galerie (Lisowska 2015)..

Projekt zagospodarowania terenów poeksplo-
atacyjnych w gminie Łagów

Kamieniołom stanowiąc formę wyrobiska 
powierzchniowego, wgłębnego, stokowego lub 

Ryc. 1. Przestrzenne rozmieszczenie proponowanych rekultywacji kamieniołomów w gm. Łagów
Fig. 1 Spatial distribution of the proposed reclamation of quarries in the commune of Lagów
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stokowo-wgłębnego wyróżnia się w krajobrazie 
głównie ze względu na rozmiary powierzchniowe 
oraz różne kształty zewnętrznego obrzeża (Mizer-
ski, Sylwestrzak 2002). 

Ze względu na swój charakter zagrażają śro-
dowisku przyrodniczemu m.in.: przez zmiany 
rzeźby terenu, powstawanie hałd, zakłócanie 
stosunków wodnych,, niszczenie gleby, powięk-
szanie nieużytków (Nita, Myga-Piątek 2006, Pie-
trzyk-Sokulska 2003).

Są również pozytywne efekty istnienia kamie-
niołomu. Przykładem jest województwo święto-
krzyskie, gdzie wykorzystuje się licznie wystę-
pujące kamieniołomy do celów naukowych, dy-
daktycznych czy rekreacyjnych. Należą do nich: 
Kadzielnia, Wietrznia, Ślichowice, Biesak-Biało-
gon, Góra Zamkowa w Chęcinach, Góra Zelejo-
wa, Miedzianka, Zachełmie, Sołtyków, Skotniki 
(Geopark 2021). W obiektach tych eksponowane 
są odsłonięcia (odkrywki geologiczne), stając się 
swoistą atrakcją o charakterze geoturystycznym.

Obecnie odchodzi się od znanych metod re-
kultywacji kamieniołomu polegających na zale-
waniu lub zasypywaniu wyrobiska i późniejszym 
zalesianiu, a coraz częściej świadomie wykorzy-
stuje się te obiekty na cele turystyczne. 

Dla kamieniołomów, które przejdą okres 
uprzemysłowienia w gminie Łagów chcieliby-
śmy zaproponować metodę rekultywacji, którą 
można nazwać zintegrowaną. Teren, który będzie 
wymagał rekultywacji obejmuje 559,51 ha i do-
tyczy działalności 8 kopalń. Ze względu na różną 
powierzchnię wyrobisk i ukształtowanie terenu 
proponujemy różne formy zagospodarowania. 
Na terenie wyrobisk po kopalniach Nowy Staw 
i Łagów Zagościniec proponujemy utworzenie 
skateparku, z torami o zróżnicowanym stopniu 
trudności. Na terenie wyrobiska po kopalni Ła-
gów II wykorzystując zróżnicowanie terenu moż-
na zorganizować trasy rowerowe typu downhill 
polegającą na indywidualnym zjeździe rowerem 
po stromych, naturalnych stokach. Teren po ko-
palniach Łagów V i Łagów III, ze względu na 
strome ściany wyrobisk bardzo dobrze nadają się 
do zaprojektowania ścianek wspinaczkowych o 
zróżnicowanym stopniu trudności. Bardziej re-
kreacyjną formę zagospodarowania proponuje-
my dla wyrobisk po kopalniach Nowy Staw i Ła-
gów IV. Można tam zorganizować park i zbiornik 
wodny jako miejsce wypoczynku dla mieszkań-
ców gminy i miasta Łagowa (ryc. 1).
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STRESZCZENIE

Oddziaływanie górnictwa odkrywkowego na ele-
menty środowiska polega na przeobrażeniu powierzch-
ni terenu, zniszczeniu pokrywy glebowej w obszarze 
górniczym, zmianach stosunków wodnych w góro-
tworze i na jego powierzchni, zanieczyszczeniu po-
wietrza, ponadnormatywnej emisji hałasu, wstrząsach 
sejsmicznych, wpływie na przyrodę ożywioną – florę i 
faunę, powstanie odpadów i ścieków pochodzących z 
działalności kopalni oraz odwodnienia terenu. Eksplo-
atacja kopalni odkrywkowych powoduje także lokalne 
osiadanie terenu i zmiany położenia zwierciadła wody. 
Tak zdewastowane tereny należy poddać rekutywa-
cji. Polega ona na nadaniu lub przywróceniu terenom 
zdegradowanym wartości użytkowych, czyli przepro-
wadzeniu szeregu zabiegów pozwalających na dalsze 
użytkowanie terenów w inny sposób, nadając im nowe 
funkcje społeczne. Proces rekultywacji złożony jest 
z 3 faz: dokumentacyjnej, technicznej i biologicznej. 

Dzięki rekultywacji teren poprzemysłowy może zmie-
nić dotychczasowy kierunek zagospodarowania. Do 
często stosowanych należy kierunek kulturowy, gospo-
darczy, przyrodniczy, mieszkaniowy, dydaktyczny oraz 
rekreacyjny. W ramach adaptacji na cele rekreacyjne, 
na terenach dawnych wyrobisk, czy kopalni budowane 
są obiekty wypoczynkowo- turystyczne oraz sporto-
we, hotele, ośrodki wczasowe, plaże, pola namiotowe, 
trasy rowerowe, teatry, ekspozycje, a także galerie. 
W prowadzonych badaniach dokumentowano zmiany 
powierzchni terenu eksploatowanego na potrzeby po-
zyskiwania tłucznia wapiennego wykorzystywanego 
do budowy dróg. Wyrobiska powstałe w wyniku eks-
ploatacji wapieni powstały na terenie gminy Łagów. 
Ze względu na bardzo duży,zdewastowany górniczo 
obszar zachodzi konieczność propozycji zagospodaro-
wania powstałych w gminie Łagów wyrobisk. Celem 
pracy jest zaproponowanie rozwiązań w tym zakresie. 
Może to przysporzyć atrakcyjności gminie i nadać jej 
walorów turystycznych. Propozycja to zagospodaro-
wanie edukacyjno-sportowe, które uwzględnia wyko-
rzystanie nierówności terenu do zaprojektowania ska-
teboardingu, utworzenie na ścianach wyrobiska ścianek 
wspinaczkowych oraz wykorzystanie wyrobiska do 
celów dydaktycznych takich jak ścieżka dydaktyczna 
o walorach geologicznych (dziedzictwo geologiczne) i 
ścieżka dydaktyczna o walorach przyrodniczych (suk-
cesja pierwotna i wtórna). 


