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wykorzystania dziedzictwa górniczego i geologicznego1

nym etapem zagospodarowania obszarów 

bie – -

s-
ploatacyjnych z czynnymi kopalniami odkrywkowymi surowców skalnych oraz 

-wapienniczego. Wybór kierunku rekultywacji 

aspekt zrówno -kieleckiego [Paw-
aru 

sprecyzowane w dokumentach na poziomie wojewódzkim i lokalnym [Lokalna 
strategia... anie zasobów przyrodniczych 
i n-

rozwo
zró urowej. 
Bazuje na dziedzictwie geologicznym i kulturowym danego obszaru [Mi

c-
twa geologicznego rekomendowany przez UNESCO i wspierany przez Europej-

z-
-gospodarczego regionu. W proces decyzyjny mechanizmów 

funkcjo
[Badera, Ko

1 Opracowanie zrealizowane w ramach pracy statutowej nr 11.11.100.482.
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oat-
oata-

-kieleckieg
I INFOGEOSK o-
gicznego –

y-

na badanym obszarze. 

Cele rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych

d-
nych, odtw e-

e-

u, wymogi prawne i techniczne oraz 

o kierunku rekultywacji o-

ocze
n-

-

z
o-

Uw e-
y-

wacji do lokalnych warunków [Klojzy-Kaczmarczyk, Mazurek 2013; Lewicka 

Specyfika 
Analizowanym terenem jest znajduj

ca -Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Zarys obsza-
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niczych 
przedstawia rys. 1. 

Rys. 1. Lokalizacja aktywnych obszarów górniczych w otoczeniu 
sko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego (obszar projektowanego Geoparku 

Ch -Kieleckiego)

Obszar ten - y-
a-

y-

geologicznego 
w Polsce – -Kieleckiego Parku Krajobrazowego [Poros 2011; Poros, 
Sobczyk 2014; Poros, Sobczyk, Sobczyk 2014; Torabi-Farsani i in. 2012; Waw-
rzyniak, Sobczyk 2009].

i-

i

e-
kultywacji i rewitalizacji. Rejony eksploatacyjne zlokalizowane na wschód od 
Sitkówki-Nowi d-
niczymi i naukowo-dydaktycznymi.
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: A – teren 
poeksploatacyjny „Zgórsko”, B –

w rejonie eksploatacyjnym „Zgórsko” (fot. M. Poros)

Wnioski

ch i krajo-
brazowych -Kieleckiego Parku Krajobrazo-

ania 
wnym

jest wykorzystanie dziedzictwa geologicznego i przemy-
-gospodarczego regionu oraz 
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Inno ch

Streszczenie 
e-
y-

i edukacji 

o-
z-

erenie. 
a-

ch dziedzic-
two geologiczne i kulturowe geoparku. 

geoparkiem.

rekultywacja, tereny pogórnicze, geo
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.


