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Abstract. The paper addresses the relation between a type of natural environment which is a tourist destination owing

to its specific features and the kinds and forms tourism assumes there. Tourist needs or motives for undertaking a tourist

activity are of a universal nature, but the development of tourism is always connected with a specified space. An analysis

of physical-geographic properties of the natural environment makes it possible to identify chief types of tourist destinations

(coasts, mountains and their foreland, lakelands, low-lying plains, and urbanised areas) that can be assigned leading

tourist characteristics. A special example of a destination environment is provided by post-mining areas, within which

intensive industrial activity followed by multi-directional reclamation have made various types of environment to intertwine.

An analysis of post-mining areas, mainly those of opencast brown-coal mining located on the Polish Plain, makes

it possible to perceive them not only in terms of degradation or functional-spatial and ecological incompatibility. The effects

of the mining activity in the form of inner and outer spoil heaps as well as workings are integral elements of a landscape

documenting changes in the environment in the historical period of intensive industrialisation and enhancing

environmental geodiversity. They have become a new-quality tourist space with a specific structure and high natural,

cultural and utility value giving a region its new image. The paper addresses the above issues; it covers the evolution

of the tourist space, analyses changes in its tourist potential, identifies the characteristics and determinants of the

development of the present tourist space, and describes stages and forms of tourist development. By way of illustration,

selected examples of redevelopment of post-mining landforms in the Adamów mining region will be used, and in particular,

the woodland grown on spoil heaps at the Warenka 1, Warenka 2 and Bogdałów open pits, and the reservoirs

at Bogdałów, Przykona and Janiszew.
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Wprowadzenie

Rozwój zjawiska, które dziś określamy mianem turystyki uwarunkowany był chęcią zaspakajania

poznawczych, intelektualnych czy emocjonalnych potrzeb człowieka. Geneza tych potrzeb i motywy stanowią
główne determinanty rozwoju turystyki, a ich charakter określić można jako uniwersalny. Jednakże istotą
turystyki jest ruch, przemieszczanie się, a proces ten realizowany jest w określonej przestrzeni geograficznej.

Cechy tej przestrzeni, które kształtują się poprzez wzajemne nakładanie elementów abiotycznych

i biotycznych środowiska przyrodniczego, trwałych efektów działalności ludzkiej w środowisku (środowisko

gospodarcze) i rozmieszczenie zbiorowości społecznych (środowisko społeczne), nadają jej wartość i funkcje.
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Część z nich stanowi przedmiot zainteresowania turysty stając się walorami turystycznymi (ryc.1).
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Ryc.1 Zależności między przestrzenią geograficzną i turystyczną (Liszewski S., 2005)

Fig. 1. Relations holding between the geographical and the tourist space (Liszewski S., 2005)

Wynika z tego, że analiza charakteru i specyfiki przestrzeni geograficznej jest podstawą wyróżnienia typów

środowisk recepcyjnych turystyki oraz głównym czynnikiem decydującym o tym, jakie rodzaje i formy

przybiera turystyka na danym obszarze. Problem rozwoju turystyki w różnych typach środowiska

przyrodniczego poruszany był w licznych publikacjach (Miossec,1976, Karolczak, 2002, Dziegieć,1995,

Kowalczyk, 2002). Koncepcję rozwoju turystyki w przestrzeni i kreowania przez człowieka oraz jego potrzeby

specyficznej przestrzeni turystycznej (eksploracji, penetracji, asymilacji, kolonizacji, urbanizacji) przedstawił
S. Liszewski (1995). M. Bachvarov (2006) wyróżnił cztery podstawowe typy środowisk recepcyjnych turystyki

– wybrzeża, tereny górskie i podgórskie, równiny i pojezierza, obszary miejskie i podmiejskie.

Wskazał wiodące formy turystyki realizowane na tych obszarach i zróżnicowanie cech charakterystycznych

dla turystyki w różnych środowiskach geograficznych (m.in. ruch turystyczny, zagospodarowanie, wachlarz

usług, komercjalizacja, ingerencja w środowisko przyrodnicze i kulturowe). Każdy typ środowiska

geograficznego wykazuje znaczną specyfikę tworzenia przestrzeni turystycznej (Liszewski, 1995)

i charakterystyczne etapy jej rozwoju. Spektakularny przykład przestrzeni turystycznej w środowisku

geograficznym stanowią tereny pogórnicze, których specyfika rozwoju polega na tworzeniu, kreowaniu czy

wręcz „produkowaniu” obszarów atrakcyjnych dla turystyki. Intensywna działalność przemysłowa

i następująca po niej wielokierunkowa rekultywacja skutkuje przenikaniem się różnych typów środowisk,

o specyficznej strukturze, które często charakteryzują się wysokimi wartościami przyrodniczymi, kulturowymi

i użytkowymi.

Zagadnienie tworzenia nowych jakościowo obszarów recepcji turystycznej na terenach po odkrywkowej

eksploatacji węgla brunatnego, scharakteryzowano na przykładzie okolic Turku, gdzie od 50 lat funkcjonuje

obszar górniczy „Adamów”.



Obszary pogórnicze...

97

Naturalne uwarunkowania rozwoju przestrzeni turystycznej okolic Turku

Obszar działalności górniczej KWB „Adamów” obejmuje cztery gminy: Władysławów, Brudzew, Turek,

Przykona wchodzące w skład powiatu tureckiego (woj. wielkopolskie). Pod względem fizyczno-geograficznym

(Kondracki, 1988) obszar ten położony jest w obrębie Niziny Południowowielkopolskiej obejmując

mezoregiony Wysoczyzny Tureckiej i Kotliny Kolskiej. Na rozwój przestrzeni turystycznej omawianego

obszaru zasadniczy wpływ miało położenie. Wysoczyzna Turecka odznacza się rzeźbą i krajobrazami

staroglacjalnymi o zrębach uformowanych w okresie zlodowacenia środkowopolskiego. Recesja lądolodu

zlodowacenia środkowopolskiego pozostawiła po sobie określony typ morfologii terenu w postaci stopni

wysoczyznowych (Wał Malanowski), potężnych piaszczystych i żwirowych Wzgórz Złotogórskich,

Władysławowskich i Szadowskich (Kłysz,1981), stanowiących pozostałości dawnych moren czołowych.

Efektem tej morfogenezy jest dość urozmaicony, wyraźny i żywy krajobraz Wysoczyzny Tureckiej,

odbiegający w znacznym stopniu od charakterystycznych, silnie zerodowanych krajobrazów staroglacjalnych.

Wyraźnie w rzeźbie odznaczają się wysokie wzgórza morenowe, górujące prawie o 100 m nad otaczającą
je od wschodu i północy doliną Warty. Najwyższe wzniesienia spotyka się w rejonie Dąbrowic Nowych

(176 m.n.p.m.), Szadowskich Gór (173 m.n.p.m.) i na W od Emerytki (164 m.n.p.m.).

Spadki terenu, analizowane jako kryterium atrakcyjności rzeźby dla turystyki są zróżnicowane. Najmniejsze

występują w obniżeniach dolinnych i mieszczą się w klasie 00- 20, największe (60-230) na obszarze

Szadowskich Gór, w okolicach Daniszewa i Cichowa nachylenie waha się od 30 do 170, natomiast w obrębie

pagórków położonych na północ od wsi Leszcze Częściowe i Dąbrowie Częściowe zawierają się w przedziale

od 30 do ponad 200. Kolejnym komponentem mającym duże znaczenie dla rozwoju przestrzeni rekreacyjnej

są wody powierzchniowe. Obszar objęty opracowaniem stanowi rozległą równinę związaną z lewobrzeżnym

dorzeczem rzeki Warty, które stanowią zlewnie III i IV rzędu rzek: Topiec, Kiełbaski i Teleszyny. Najbardziej

charakterystyczną cechą hydrografii okolic Turku jest zupełny brak naturalnych powierzchniowych zbiorników

wodnych (obszar staroglacjalny). Lesistość terenu wynosiła 16,5%.

W momencie rozpoczęcia eksploatacji węgla brunatnego był to teren użytkowany rolniczo, mimo, że aż 43 %

gleb należało do VI klasy bonitacyjnej, a 33% do klasy V (Panek E., 1995).

Powyższa charakterystyka wskazuje, że naturalne uwarunkowania środowiska przyrodniczego klasyfikują
badany obszar w grupie obszarów o przeciętnej atrakcyjności dla rozwoju turystyki, a potencjalny walor

stanowi urozmaicona rzeźba terenu.

Ewolucja i stan obecny przestrzeni turystycznej okolic Turku

Odkrycie pokładów węgla brunatnego oraz rozpoczęcie w 1959 roku budowy Kopalni Węgla Brunatnego

„Adamów” i Elektrowni „Adamów” stanowiło przełomowy moment w rozwoju gospodarczym miasta Turku.

Pojawienie się w typowo rolniczym regionie przemysłu górniczo-energetycznego skutkowało wzrostem liczby

ludności, a największą dynamikę tego zjawiska obserwowano w latach 1960-1980. Liczba mieszkańców

miasta Turku wzrosła z 11 300 do 23 546 (WUS, Konin). Na płaszczyźnie społecznej nastąpiło ożywienie

życia kulturalnego, edukacji. Konsekwencją tego zjawiska był także rozwój różnych form sportu, rekreacji czy

szeroko rozumianej turystyki oraz związana z nim koniczność tworzenia odpowiedniego zaplecza dla

zaspokajania tych potrzeb. Przyjmując za B. Włodarczykiem (2007) funkcjonalny charakter przestrzeni

turystycznej, której podmiotem jest człowiek podejmujący działalność turystyczną, również rozwój zjawiska

turystyki i rozwój przestrzeni turystycznej okolic Turku należy utożsamiać z opisanymi powyżej procesami.

Specyfika systemu przestrzeni turystycznej na obszarach pokopalnianych wiąże się z ich ogromną dynamiką.

Zjawisko dynamiki dotyczy szczególnie przemian krajobrazu, w którym w wyniku przemieszczania ogromnych

mas ziemnych na różnych etapach postępu robót górniczych oraz intensywności i kierunków procesów

rekultywacyjnych tworzą się nowe elementy krajobrazu w postaci zwałowisk zewnętrznych, wewnętrznych

i wyrobisk i dołów poeksploatacyjnych, nowe formy użytkowania terenu, a w rezultacie nowe typy środowisk.
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Od momentu rozpoczęcia eksploatacji węgla brunatnego w krajobrazie okolic Turku pojawiły się zwałowiska

zewnętrzne, które w nawiązaniu do klasyfikacji geokompleksów antropogenicznych L. Kozackiego (1988)

zaliczyć można do form dominujących nad otoczeniem, jednak nawiązujących fizjograficznie do naturalnego

ukształtowania okolic Turku. Zwałowisko zewnętrzne O/Adamów zajmujące powierzchnię 318 ha

(zezwałowany nadkład 125 mln m3) wraz ze zwałowiskiem O/Bogdałów o powierzchni 94,6 ha i kubaturze

20 mln m3 przyłączonym od NW tworzy wypiętrzony ok. 40 m ponad powierzchnię trenu płaskowyż.
Zwałowisko zewnętrzne O/Władysławów zajmuje powierzchnie 35 ha. Zwałowiska wewnętrzne stanowią
grupę form wkomponowanych w otoczenie. Potencjał rekreacyjny zwałowisk związany jest z ich dużym

zróżnicowaniem morfologicznym, co jest szczególnie zauważalne w strefach brzeżnych zwałowisk

zewnętrznych. Zbocza są intensywnie erodowane, charakteryzują się duża dynamiką i niestabilnością, w ich

obrębie obserwuje się liczne mikroformy, rynny osuwiskowe, obrywy. Możliwości wykorzystania tego

potencjału w celach rekreacyjnych, w szczególności dla form bardziej agresywnych dla środowiska (turystyka

rowerowa, narciarstwo) wymagają pełnej stabilizacji rzeźby, a to wiąże się z okresem oczekiwania

ok. 30-40 lat. Niemniej wymienione powyżej obszary pogórnicze poddane wielokierunkowej rekultywacji

stanowią dziś tereny leśne, rolne lub tzw. specjalnego przeznaczenia.

Od początku istnienia kopalni zrekultywowano i oddano do użytkowania 2728 ha gruntów, w tym 1514,3 ha

zrekultywowanych w kierunku leśnym. Przykładem może być rekultywacja zwałowiska „Warenka1”, gdzie

w obręb skarp i wierzchowiny wprowadzono prawie wszystkie gatunki lasotwórcze: sosnę pospolitą, rodzime

dęby, dąb czerwony, olszę czarną i szarą, modrzew, różne gatunki topól i ich kultywary, klon, jawor, klon

zwyczajny, jesion wyniosły, świerk pospolity, robinia akacjowa, brzoza brodawkowata. Wg podobnej koncepcji

zrekultywowano zwałowisko „ Warenka 2”. W latach 90 XX w. zalesiono także zwałowisko wewnętrzne

odkrywki „Bogdałów” na łącznej powierzchni 91 ha wprowadzając głównie sosnę pospolitą, dąb czerwony,

brzozę, dąb szypułkowy, lipę drobnolistną, klon zwyczajny, modrzew i krzewy ozdobne oraz zwałowisko

wewnętrzne odkrywki „Koźmin” (Pocztarek, 1998). Ciekawym przykładem przedsięwzięcia zrealizowanego

w roku 2001 w obrębie odkrywki „Władysławów” jest usypanie płyt dwóch boisk do piłki nożnej.

Kolejnym, nowym elementem pogórniczego krajobrazu są zbiorniki wodne powstające w sposób

przypadkowy w trakcie formowania zwałowisk, jak również specjalnie projektowane i budowane (ryc. 2).

Ich zestawienie (tab. 1) w najbardziej czytelny sposób prezentuje dynamikę pojawiania się nowych elementów

w krajobrazie pogórniczym oraz możliwości tworzenia przestrzeni o wysokich wartościach przyrodniczych.

W przypadku obszaru staroglacjalnego, pozbawionego naturalnych zbiorników wodnych ma to istotne

znaczenie zarówno dla gospodarki wodnej, jak także dla rozwoju turystki i rekreacji związanej z wodą,

tak pożądanej, szczególnie w sezonie letnim.
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Tabela 1. Funkcjonujące i planowane zbiorniki wodne na obszarze KWB „Adamów”

Table 1. Present and planned reservoirs in the Adamów brown-coal mining area.

ZBIORNIKI WODNE UTWORZONE NA TERENACH POKOPALNIANYCH KWB „ADAMÓW"

Zbiornik
(nazwa)

Bogdałów

Przykona

Janiszew

Data oddania
do użytku

1994

2004

2008

Pojemność
(mln m3)

0,6

5,9-7,2

3,5-4,05

121

64,5

116,1

61,5

462

Funkcja

początkowo p-pożarowa,

później rekreacyjna

rekreacyjna, przyrodnicza,

p- pożarowa

rekreacyjna

Lokalizacja

zwał. zewnętrzne

O/Bogdałów

zwał. wewnętrzne

O/Adamów

zwał.zewnętrzne

O/Koźmin

PLANOWANE ZBIORNIKI WODNE

Koźmin

Głowy

Koźnin-

końcowy

Władysła-

wów

Adamów

Przyrodnicza-

zróżnicowane nachylenie

skarp, tworzenie zatok,

ograniczenie penetracji

turystycznej

Rekreacyjna – łagodne

zejścia do wody,

urozmaicona linia

brzegowa, wyspa

Wyłącznie przyrodnicza

?

?

zwałowisko zewnętrzne

O/Koźmin

wyrobisko końcowe

O/Koźmin

wyrobisko końcowe

O/Władysławów

wyrobisko końcowe

O/Adamów

ok.2012

ok.2014

ok.2020

ok.2015

ok.2023

5,50-6,1

17,3-17,7

33,4-34,1

11,7

161,7

Powierzchnia
(ha)

9,5

242

72,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Fakty”, Informator KWB „Adamów”nr 3/2008 (41)
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Rycina 2. Funkcjonujące i planowane zbiorniki wodne na obszarze KWB „Adamów”

Figure 2 . Present and planned reservoirs in the Adamów brown-coal mining area.
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W efekcie tych przemian krajobrazowych obszary pokopalniane leżące w bezpośrednim sąsiedztwie miasta

Turku tworzą elementy struktury przestrzeni turystycznej, te istniejące i perspektywiczne (ryc.3).

Przeprowadzona, wstępna analiza pozwala stwierdzić, że w obrębie każdej z analizowanych gmin nastąpił
wzrost przestrzeni użytkowanej turystycznie. Nowe elementy krajobrazu pobudzają turystyczną działalność
eksploracyjną i penetrację turystyczną (przestrzeń eksploracji i penetracji). W rozwoju przestrzeni

turystycznej na obszarach pokopalnianych dużego znaczenia nabiera również przestrzeń sklasyfikowana

przez S. Liszewskiego (1995), jako przestrzeń kolonizacji. Zjawisko kolonizacji w odniesieniu do turystyki

odnosi się do procesu trwałego zajmowania i zagospodarowywania przez obiekty turystyczne nowych

terenów zmieniając ich użytkowanie. Ta właśnie część przestrzeni geograficznej, na której dokonuje się trwałe
zagospodarowanie turystyczne nazywana jest przestrzenią kolonizacji turystycznej. Modelowym przykładem

jest parcelacja terenów leśnych i rolniczych z przeznaczeniem pod budowę tzw. ”drugich domów” w otoczeniu

zbiornika Przykona.

Rycina 3. Ewolucja przestrzeni turystycznej na obszarach pokopalnianych

Figure 3. Evolution of the tourist space on the post mining areas

Wyróżnione typy przestrzeni pełnią różnorodne funkcje turystyczne, ale ze względu na położenie

w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Turku, w strefie zasięgu penetracji codziennej i weekendowej,

największe znaczenie ma ich funkcja wypoczynkowa. Ranga tej funkcji, w wymiarze społecznym,

zdrowotnym, ale także planistycznym, sprawia, że obszary pogórnicze ze znacznym udziałem lasów

i terenów otwartych stanowią ważny element struktury funkcjonalno-przestrzennej strefy podmiejskiej Turku.

Obserwowane różnorodne formy penetracji terenów pogórniczych podkreślają znaczenie ich funkcji
poznawczej. Na analizowanym obszarze, walory przyrodnicze i kulturowe związane z geologicznym

i historycznym rozwojem oraz nowo powstałe formy dokumentujące przeobrażenia środowiska

przyrodniczego w efekcie intensywnej industrializacji nadają jej wymiar krajoznawczy i edukacyjny.
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Ścieżki edukacyjne poprowadzone przez tereny pokopalniane pozwalają zaprezentować problematykę
przekształceń środowiska przyrodniczego w wyniku odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego

na wszystkich etapach: od przygotowania powierzchni terenu (likwidacja osadnictwa, zaniechanie upraw,

likwidacja dróg, cieków, osuszenie złoża), poprzez proces zdejmowania nadkładu, powstanie wyrobiska,

zwałowiska zewnętrznego, na dalszym etapie tworzenie zwałowiska wewnętrznego, którego zasięg rozszerza

się w miarę postępu procesu wydobywczego, aż po etap zakończenia eksploatacji i rozpoczęcia

kształtowania się nowego stanu równowagi (m.in. poprzez rekultywację). Obecnie w okolicach Turku

funkcjonują obszary eksploatowanych odkrywek z zapleczem technicznym i parkiem maszynowym

(zwałowarki, przenośniki taśmowe) oraz tereny zrekultywowane, względnie stabilne, co pozwala

na zaprezentowanie wszystkich wymienionych wyżej zagadnień.

Tereny pokopalniane na skutek rekultywacji, bądź też w wyniku samoistnej, naturalnej sukcesji roślinnej

podejmują funkcje ekologiczne. Stanowią uzupełnienie naturalnych elementów struktury ekologicznej

przeobrażonej w wyniku działalności górniczej, a często tworzą ostoje rzadkiej i chronionej fauny czy flory.

Przykładem takim może być sztuczna wyspa na zbiorniku „Przykona”, gdzie gniazdują kolonie, aż 6 gatunków

mew (w tym jedyne w Wielkopolsce mewy czarnogłowe) oraz 2 gatunki rybitw, co sprawia, że jest to jedna

z nielicznych w Polsce i Europie mieszana, wielogatunkowa kolonia mew i rybitw (Szwed,2008).

Wybrane rejony turystyczne na obszarach pogórniczych KWB „Adamów”

Zasięgi poszczególnych typów przestrzeni turystycznej określone występowaniem ruchu turystycznego

pozwalają wydzielić na terenach pokopalnianych istniejące i funkcjonujące rejony turystyczne.

Pierwszy z nich to rejon zwałowiska zewnętrznego „Adamów” i „Bogdałów”, gdzie tereny pokopalniane

łączą się z Pagórkami Złotogórskimi objętymi obszarem chronionego krajobrazu, tworząc najciekawsze pod

względem przyrodniczym i krajobrazowym tereny powiatu tureckiego. W odległości 30 km znajduje się Dolina

Warty (od Uniejowa do Nowego Miasta) wchodząca w skład obszaru Natura 2000. Wytyczono tu cztery

ścieżki dydaktyczne (piesze i rowerowe), na których wyznaczono 13 punktów dydaktycznych objaśniających

zagadnienia związane z procesem rekultywacji terenów pokopalnianych, opisujących dziedzictwo kulturowe

wsi Galew i Brudzew znajdujących się na szlaku, charakteryzujących istotę powstania Złotogórskiego

Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zagospodarowanie turystyczne obejmuje parkingi leśne, tablice

informacyjne, tablicę z mapą wszystkich szlaków, miejsca biwakowe z możliwością rozpalenia ogniska.

Wszystkie trasy rozpoczynają się i kończą na parkingu leśnym Bogdałów, w otoczeniu zbiornika wodnego

Bogdałów. Jedna z najbardziej atrakcyjnych przebiega przez zwałowisko „Bogdałów”. Morfometria

zwałowiska, którego wysokość osiąga miejscami ponad 60 m powoduje, że szlak jest bardzo urozmaicony,

o zróżnicowanym stopniu trudności. Na trasie obserwować można procesy erozyjne i osuwiskowe w strefach

krawędziowych zwałowiska, obiekty technologiczne kopalni (osadnik tzw. wód brudnych we wsi Kalinowa)

i elektrowni (mokre składowisko popiołów o charakterystycznym lazurowym kolorze). Część trasy przebiega

wzdłuż taśmociągu transportującego węgiel brunatny z odkrywki Koźmin do punktu przeładowczego

znajdującego się nieopodal parkingu Bogdałów, w tle widoczne są zwałowaki i charakterystyczne formy

stożków powstających w czasie sypania nadkładu. W lasach spotyka licznie występujące tu sarny i jelenie,

rozpoznać można ślady żerowania dzików. Ciekawymi obiektami budującymi warstwę kulturową szlaku są
bunkry czy wieś Galew o pielgrzymkowych tradycjach. Antropogeniczne i naturalne typy środowiska

przenikają się wzajemnie tworząc bardzo urozmaicony i wartościowy pod względem poznawczym

i dydaktycznym teren. Rejon ten charakteryzuje się występowaniem zróżnicowanych form ruchu

turystycznego, głównie jest to turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna, nordic walking, ale również
aktywność rekreacyjna (grzybobrania, myślistwo, plażowanie, wędkarstwo, gry i zabawy, jogging).

Kolejnym charakterystycznym rejonem turystycznym jest zbiornik „Przykona”, który łącznie z przyległymi

terenami zajął powierzchnię 242 ha. Na środku jeziora zaprojektowano wyspę o powierzchni 3,43 ha.

Zbiornik został napełniony wodami z odwodnienia wgłębnego odkrywki „Adamów, które charakteryzują się
I klasą jakości (Szwed L.,2008). Od strony wschodniej zbiornik otoczony jest kompleksem leśnym

występującym na powierzchni 2881 ha. W jego obrębie znajduje się stanica harcerska, trzy pomosty, parkingi,
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kąpielisko strzeżone z piaszczystą plażą, wypożyczalnia sprzętu wodnego, mała gastronomia funkcjonującą
w sezonie letnim oraz boisko do piłki nożnej. Około 30 ha terenów wokół zbiornika przeznaczono pod

zabudowę letniskową (400 działek rekreacyjnych) i usługi związane z turystyką i rekreacją. Cały kompleks

terenów rekreacyjnych został uzbrojony w sieć energetyczną, wodociągową, drogę dojazdową, parkingi, sieć
kanalizacyjną. W dalszym etapie przewiduje się budowę boisk do siatkówki, koszykówki, kortu tenisowego,

szatni, natrysków, oświetlenia. Zbiornik wodny i kompleksowe jego zagospodarowanie stanowi obecnie jedną
z największych atrakcji turystyczno-rekreacyjnych powiatu tureckiego. Wodny kierunek rekultywacji przyczynił
się do powstania rejonu turystycznego, w obrębie którego rozwinęły się nowe, nie występujące wcześniej

(ze względu na brak naturalnych uwarunkowań terenu), formy turystyki, głównie kwalifikowanej, związane

z wodą: kajakarstwo, surfing, żeglarstwo. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika stwarza doskonałe
warunki do aktywnej rekreacji (kąpiele, wędkowanie, gry zespołowe, spacery, jogging) i wypoczynku

(plażowanie, biwakowanie).

Podsumowanie

Analiza funkcjonowania terenów pogórniczych, odniesiona w niniejszym opracowaniu głównie do obszarów

eksploatacji odkrywkowej węgla brunatnego w okolicach Turku pozwala na zmianę ich postrzegania jedynie

w kategoriach degradacji, kolizji funkcjonalno-przestrzennych i ekologicznych. Skutki działalności górniczej

w postaci zwałowisk zewnętrznych, wewnętrznych i wyrobisk stanowią integralne elementy krajobrazu

dokumentujące przemiany środowiska w historycznym okresie intensywnej industrializacji, wzbogacające

georóżnorodność środowiska, a jednocześnie przyczyniają się do wzrostu potencjału turystycznego

i stymulują rozwój przestrzeni turystycznej. Rozwijanie funkcji turystycznej w oparciu o elementy krajobrazu

poprzemysłowego winno stać się jednym z podstawowych kierunków działań w procesie transformacji miast

i terenów poprzemysłowych. Pozwala to na minimalizację przestrzennych, funkcjonalnych i środowiskowych

skutków industrializacji wpływając na poprawę jakości życia mieszkańców.

Literatura

Bachvarov M., 2006, Typy środowisk recepcyjnych turystyki–aspekt geograficzny, Turyzm 16/2

Dziegieć E., 1995, Urbanizacja turystyczna terenów wiejskich w Polsce, Turyzm, 5/1

Karolczak M, 2002, Przestrzeń turystyczno – wypoczynkowa Roztocza, Turyzm 12/1

Kłysz P., 1981, Morfogeneza zespołu form marginalnych między Koninem, Kołem a Turkiem, Seria Geografia,

23, UAM, Poznań
Kondracki J., 1988, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa

Kowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu, PWN, Warszawa

Kozacki L., 1988, Klasyfikacja geokompleksów antropogenicznych (poeksploatacyjnych), Sprawozdania

PTPN, nr 107

Liszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm 5/2

Liszewski S.,2005, Przestrzeń turystyczna w ujęciu podmiotowym. Przyczynek do dyskusji o przestrzeni

w geografii [w:] Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, podstawowe idee

i koncepcje w geografii, T.1, Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Miossec J.M., 1976, Elements pour une theorie de l’espase touristique, Les Cahiers du Tourisme,

serie C no.36, Aix-en-Provence

Panek E., 1995, Wpływ eksploatacji i spalania węgla brunatnego na środowisko przyrodnicze w Polsce.

Studia Rozprawy monografie 39, CPPGSMiE PAN, Kraków

Pocztarek K., 1998, Zniekształcenia geomechaniczne i sposoby rekultywacji terenów pokopalnianych

Konińsko - Tureckiego Zagłębia Węgla Brunatnego na przykładzie Nadleśnictwa Turek, Studium

Podyplomowe „Ochrona Środowiska Leśnego”, maszynopis, Nadleśnictwo Turek

Szwed L., 2008, Budowa zbiornika „Janiszew w KWB „Adamów”, Fakty, Informator KWB „Adamów”

nr 3/2008 (41)

Włodarczyk B., 2007, Przestrzeń turystyczna-pojęcie, wymiary, cechy, Turyzm 17/1-2


