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Zmiany w użytkowaniu ziemi w Polsce – klucz 

 

Pytanie 1. Jakie zmiany nastąpiły na obszarach z zakładek? Opracuj tabelę, w której 

uwzględnisz rodzaj pokrycia terenu w roku 2012, rodzaj pokrycia terenu w roku 2018 

oraz przyczynę zmian. Skorzystaj z Internetu. 

Nazwa zakładki Pokrycie terenu 

(2012) 

Pokrycie terenu 

(2018) 

Przyczyna zmian w 

użytkowaniu 

Świnna Poręba Budowy; łąki, 

pastwiska; lasy i 
roślinność krzewiasta 

w stanie zmian 

Zbiorniki wodne Budowa zbiornika 

retencyjnego Świnna 

Poręba na rzece 

Raba 

Bory Tucholskie Lasy liściaste, lasy 

iglaste; lasy 
mieszane 

Lasy i roślinność 

krzewiasta w stanie 
zmian 

Przejście nawałnic 

nocą z 11 na 12 

sierpnia 2017 roku 

Tatry Lasy iglaste Lasy i roślinność 
krzewiasta w stanie 

zmian 

Wiatry halne, 

rozprzestrzenianie się 

populacji kornika 

drukarza 

Kleczew Miejsca eksploatacji 
odkrywkowej; Grunty 

orne poza zasięgiem 

urządzeń 
nawadniających; 

łąki, pastwiska 

Zabudowa miejska 
luźna; miejsca 

eksploatacji 

odkrywkowej; tereny 
sportowe i 

wypoczynkowe; łąki, 

pastwiska; lasy i 
roślinność krzewiasta 

w stanie zmian; 

zbiorniki wodne 

Rekultywacja 

terenów 

pokopalnianych w 

okolicach Kleczewa 

(utworzenie Parku 

Rekreacji i 

Aktywności 

Fizycznej) 

 

Warszawa Tereny przemysłowe 

lub handlowe; łąki, 
pastwiska 

Zabudowa miejska 

luźna; tereny zielone 
Budowa osiedla 

mieszkaniowego na 

terenie dawnej 

fabryki leków; 

rewitalizacja 

terenów zielonych w 

pobliżu Dworca 

Zachodniego 

S17 Zabudowa miejska 

luźna; Grunty orne 
poza zasięgiem 

urządzeń 

nawadniających; 
lasy liściaste; lasy 

iglaste 

Budowy Budowa drogi 

ekspresowej S17 
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Pytanie 2. Ile wyrobisk w Polsce zostało zamienionych w zbiorniki wodne w latach  

2012-2018? 

28 

Pytanie 3. Jaka jest łączna powierzchnia zrekultywowanych hałd? 

317,04 ha 

Pytanie 4. Jaka jest powierzchnia największego osiedla wybudowanego na terenie 

dawnych zakładów przemysłowych? W jakim mieście znajduje się to osiedle? Jak 

nazywa się ten proces? 

61,46 ha; w Warszawie; gentryfikacja 

Pytanie 5. Jaka jest łączna powierzchnia lasów, które zajęły tereny uprawne w Polsce? 

Porównaj je z powierzchnią Twojej miejscowości. 

855,19 ha; - 

 


