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Streszczenie: 

Celem niniejszego opracowania jest ocena walorów turystycznych Zachodnich, Chibin i ich 

bezpośredniego otoczenia, ukazanie ich obecnego stanu zagospodarowania oraz możliwości 

dalszego rozwoju (w obszarze turystyki) z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego 

rozwoju, dywersyfikacji dochodów gmin. Rozwój Chibin Zachodnich, obecnie części Parku 

Narodowego Laponii może wpłynąć pozytywnie na ekonomikę regionu, spowodować jego 

ożywienie, a także uwolnienie się od jedynych źródeł dochodów jakimi są zakłady górnicze i 

przeróbcze. Ten położony za kołem podbiegunowym w NE Rosji teren wykazuje wiele 

interesujących i unikalnych cech klimatycznych, geologicznych, geomorfologicznych, 

kulturowych i botanicznych. Autorzy zakładają iż rozwój turystyki może wpłynąć pozytywnie 

na okoliczne gminy pod warunkiem niewielkich, przemyślanych inwestycji w turystykę, 

umożliwiający bezpieczny i kontrolowany przepływ turystów, utrudniający jednocześnie 

dewastację środowiska. To założenie może być spełnione przy wsparciu obecnie istniejących 

zakładów górniczych oraz wkładu prywatnych inwestorów. Nie musi jednocześnie stanowić 

ograniczenia dla obecnie istniejącego przemysłu pod warunkiem spełnienia zasad ochrony 

krajobrazu czyli przeprowadzenia badania wpływu na otoczenie danych zakładów oraz ich 

modernizacji pod tym kątem. Taka transformacja jest możliwa a przykłady pozytywnych zmian 

tego rodzaju można znaleźć na całym świecie, także w rejonach arktycznych. 

Summary: 

The aim of this study is to assess the tourist values of Western Chibin and their immediate 

surroundings, to show their current state of development and the possibility of further 

development (in the field of tourism), taking into account the aspects of sustainable 

development, diversification of municipalities' income. The development of West Chibin, now 
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part of the Lapland National Park, may have a positive impact on the economy of the region, 

lead to its revival, as well as freeing itself from the only sources of income, which are mining 

and processing plants. Situated beyond the Arctic Circle in NE Russia, this area exhibits many 

interesting and unique climatic, geological, geomorphological, cultural and botanical features. 

The authors assume that the development of tourism may have a positive impact on the 

surrounding communes, provided that small, well-thought-out investments in tourism are 

possible, allowing a safe and controlled flow of tourists, while hindering the devastation of the 

environment. This assumption can be met with the support of the currently existing mining 

plants and the contribution of private investors. At the same time, it does not have to constitute 

a restriction for the currently existing industry, provided that the principles of landscape 

protection are met, that is, a study of the impact on the surroundings of given plants and their 

modernization in this regard. Such a transformation is possible and examples of positive 

changes of this kind can be found all over the world, including in the Arctic regions. 

Słowa – klucze: Zachodnie Chibiny, zagospodarowanie, zrównoważony rozwój, ochrona 

krajobrazu, infrastruktura turystyczna, dywersyfikacja dochodów. 

Key - words: Western Khibiny, development, sustainable development, landscape protection, 

tourist infrastructure, income diversification 

1. Wstęp 

Chibiny, góry majestatycznie górujące na płw. Kola są widoczne z satelitarnych fotografii. 

Ich relief, z charakterystycznymi załomami skalnymi w strefie walnych dolin jest widoczny z 

daleka zarówno w trakcie przemieszczania się pociągiem jak i samochodem. To najwyższe góry 

w północno-wschodniej części Skandynawii, odznaczające się wyraźną rzeźbą alpejską (Fig. 1, 

2). We wnętrzu tych gór znajdują się doliny u-kształtne oraz wygładzone powierzchnie 

wierzchowin. Ze względu na ich liczne walory (takie jak unikalna geologia, przyroda, krajobraz 

i zakorzenienie w kulturze rdzennych mieszkańców) stanowią one dużą atrakcję są chętnie 

odwiedzane przez coraz liczniejszych turystów. W górach tych śnieg spoczywa na stokach do 

maja, co sprzyja także rozwojowi turystyki sportów zimowych. W załomach górskich znajdują 

się lodowczyki stagnującego wieloletniego śniegu. Są one źródłem wody dla wielu zwierząt 

żyjących w obrębie tych gór. Góry te są w chwili obecnej także przedmiotem eksploatacji w 

związku ze znajdującymi się w ich obrębie licznymi złożami minerałów i skał. Eksploatacja 

odbywa się w sposób odkrywkowy (głównie) oraz podziemny dając zatrudnienie i płacę wielu 

mieszkańców znajdujących się w ich obrębie miejscowości. Produkcja nawozów opartych o 

rudy apatytowe z Chibin stanowi istotny udział ogólnej produkcji tego surowca w skali Rosji i 

jest eksportowana także za granicę. Użytkowanie górnicze rodzi konflikt interesów. Stoi w 

sprzeczności z pięknem przyrody tego obszaru, przyczynia się do wzrostu zanieczyszczeń. 

Niniejsze opracowanie stanowi propozycję zmian zagospodarowania terenu tak, aby nie utracić 

jego walorów górniczych, potrzebnych gospodarce krajowej a jednocześnie zachować unikalne 

walory przyrodnicze i poza-przyrodnicze.  

Celem  niniejszego artykułu jest wykazanie możliwości utrzymania obecnego 

zagospodarowania terenu wraz ze strefą ochronną w ramach zrównoważonego rozwoju. Takie 

podejście pozwala na zachowanie dotychczasowych miejsc pracy orz zakładów które stanowią 
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kluczowy dla regionu podmiot ekonomiczny. Niezbędny kompromis dotyczy aspektów 

wprowadzenia ochrony krajobrazu, oraz uzupełnienia obszaru parku narodowego w  niezbędną 

infrastrukturę pozwalająca na bezpieczne i kontrolowany ruch turystyczny. Podane rozwiązania 

w oparciu także o przykłady z innych krajów pozwolą na wykreślenie scenariusza rozwoju 

omawianego obszaru oraz dywersyfikacji dochodów władz gmin a jednocześnie wzrostu 

komfortu i bezpieczeństwa turystów, mieszkańców oraz zmniejszenie uciążliwości przyrody. 

Niniejszy tekst podzielony jest na kilka rozdziałów które maja na celu nakreślenie czytelnikowi 

walorów turystycznych omawianego terenu Zachodnich Chibin a także aktualnie istniejącego 

sposobu użytkowania terenu oraz propozycji zmian uwzględniających specyfikę regionu. 

2. Metodyka  

Niniejsze opracowanie powstało na skutek wielokrotnych obserwacji autora, 

przeprowadzonych w latach 1999-2020 oraz analiz porównawczych ze znanymi podobnymi 

strukturami w państwach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. Badania przyrodnicze 

zostały wykonane w terenie. Próbki skał i roślin przywieziono do Laboratorium na Wydziale 

Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, gdzie 

zostały one poddane dalszym analizom. Próbki roślin, mchów i porostów a także gleb, wód 

poddano analizie na zawartość śladowych pierwiastków metali ciężkich. Z próbek skał 

wykonano preparaty płytek cienkich, które przeanalizowano mikroskopowo z użyciem 

optycznego mikroskopu polaryzacyjnego Leica DM2500P w świetle przechodzącym i odbitym. 

Wykonano także analizy w mikroobszarze w udziałem skaningowego mikroskopu 

elektronowego Hitachi SU6600 z przystawkę EDS a także analizy chemiczne z udziałem ICP-

OES oraz XRF Epsilon 5 firmy Panalytical. Wyniki geochemiczne i środowiskowe zostały 

opublikowane w innych pracach [Huber 2014a,b, 2015, 2020], ich rezultaty zostały także 

przytoczone w niniejszej pracy. 

3. Charakterystyka środowiskowa 

 Budowa geologiczna 

Masyw Chibiński jest koncentryczną wczesno paleozoiczną intruzją skał alkalicznych, 

[Boruckiy 1989, Arzamastsev 1994, Arzamastsev i in. 2006, 2013, 2008, 2009a, 2017, 

Arzamastseva, Wu 2014, Baluev Terekhov 2006, Bayanova i in., 2002, Britvin i in. 1995, 

Fanasev 2011, Huber 2013, 2017, Kozlov, Arzanastsev 2015, Kogarko 2014, 2015, 2019, 

Kramm i in. 1993, Kukharenko 1965]. Od zachodu i południa graniczy ze skałami zaliczanymi 

do jednostki Imandra –Varzuga, od północy i wschodu z serią kolską skał archaicznych 

(Pozhylienko i in., 2002, Motrofanov 2000, Huber 2017, Huber i in., 2007, 2013, 2018, 

Arzamastsev i in., 2009b, Bea i in., 2001, Glebovitsky 2005, ). Masyw Chibiński zbudowany 

jest z koncentrycznie ułożonych utworów skalnych w formie pasów, które można podzielić na 

trzy sekwencje. Najbardziej zewnętrzny zbudowany jest z tzw. masywnych chibinitów, czyli 

alkaliczno –skaleniowych sjenitów (fig. 3). Wewnętrzny (mapa 1) zbudowany jest z podobnie 

wykształconych porfirytowych fajalitów z obecnością biotytu i flogopitu oraz pegmatytów, 

widocznych w formie gniazdowej. 

Pomiędzy tymi utworami znajduje się strefa rudna (trzecia sekwencja) sformowana z 

tytanitowych nefelinitów. Oprócz powyżej wymienionych kręgów skał wyróżnia się jeszcze 

czwartą sekwencję; żyły i dajki tnące powyższy układ koncentryczny, w skład którego 

wchodzą: porfiryty, tinguaity, pegmatyty sjenitowe oraz melteigity. We wschodnim rejonie 
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masywu występują także karbonatyty. Utwory wszystkich stref w rejonie jeziora Vudiavr, 

wzniesień Vudiavrchorr, Tachtarvumchorr, Yudychvymchorr, Kukisvumchorr oraz Doliny 

Malaja Bielaya były także przedmiotem badań autora [Huber 2014b].  

Masywne sjenity (chibinity), to skały o barwie szarozielonkawej z obecnością albitu-

ortoklazu, oraz towarzyszącego im egirynu (akmitu) i eudialitu, tlenków żelaza i tytanu a także 

nefelinu (fig. 3,4). Wykazują strukturę grubokrystaliczną, teksturę zbitą, bezładną, rzadziej 

kierunkową. Tło skały budują kryształy albitu i ortoklazu, którym towarzyszą egiryn, nefelin i 

apatyt. Z minerałami tymi niekiedy współwystępują w znacznej ilości akcesorycznie eudialit 

riebeckit, arfvedsonit, astrofyllit oraz lorenzenit. Minerały rudne reprezentowane są przez 

ilmenit i tytanit oraz rutyl, piryt i magnetyt. Kryształy eudialitu w płytce cienkiej wykazują 

budowę zonalną. Podobnie jak apatyt i nefelin posiadają liczne wrostki głównie egirynu. Egiryn 

oraz inne minerały femiczne tworzą często skupienia spilśnione, pseudofluidalne, niekiedy 

promieniste, diablastyczne. Obok nich, pojawiają się także odmiany bardziej bogate w minerały 

ciemne, tzw. melasjenity (fig.5), zbudowane z egirynu, arfvedsonitu, enigmatytu oraz 

towarzyszących im mminerałów alkalicznych.  
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Mapa 1. Mapa geologiczna Chibin (wg. [Boruckiy 1989], zmieniona przez autora) z 

widocznymi strefami: zewnętrzną (ciemnozielony), wewnętrzną (jasnozielony), karbonatytami 

(żółty) oraz rudną (niebieski). 
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Porfirytowe fajality (fig. 3,6) to skały barwy szaroróżowej z widocznymi w tle kryształami 

ortoklazu którym towarzyszą egiryn, biotyt, eudialit, nefelin. Są to skały o strukturze 

grubokrystalicznej, porfirowatej, teksturze zbitej, bezładnej, rzadziej kierunkowej. Tło skały 

tworzą kryształy ortoklazu wraz z nefelinem i apatytem. Pomiędzy tymi kryształami występują 

egiryn (akmit) oraz biotyt. Akcesorycznie minerałom tym towarzyszy aenigmatyt, arfvedsonit, 

flogopit. Obecny jest w nich także eudialit.Minerały rudne reprezentowane są przez tytanit, 

ilmenit, a także piryt i tytanomagnetyt. 

Apatytowo–nefelinowe rudy są skałami o barwie brunatno zielono -różowej. 

Zbudowane są przede wszystkim z nefelinu, apatytu i tytanitu. Wykazują struktury 

grubokrystaliczne, kostkowe, tekstury zbite, bezładne czasem o słabo zaznaczającej się 

linijności. Tło skały stanowią w nich nefelin i apatyt (fig. 3,7). Występują one w zmiennej ilości 

w towarzystwie tytanitu, egirynu, enigmatytu oraz arfvedsonitu. Pomiędzy tymi kryształami 

występuje apatyt oraz minerały femiczne reprezentowane przez egiryn-akmit i niekiedy 

hematyt, rzadziej enigmatyt, arfvedsonit oraz siarczki (piryt)[Huber 2014b]. Obok tych skał 

występują także różnego rodzaju żyłowe utwory: mikrosjenity, porfiryty i tinguaity (fig. 8) a 

także melteigity (fig. 10). W tinguaitach i porfirytach obok dużych kryształów ortoklazu i 

mikroklinu pojawia się promieniście wykrystalizowany augit (augitowo-egirynowe słońca) a 

czasem także astrofyllit. W melteigitach widoczne są także oliwiny, otoczone koronami 

zbudowanymi z flogopiru oraz augit a w tle skały nefelin, mikroklin, apatyt. W Chibinach 

można także spotkać gniazdowe i żyłowe pegmatyty (fig. 9). Zbudowane są one na ogół z 

opisanych powyżej minerałów niekiedy z domieszką rzadkich faz (lorenzenit, murmanit, 

epistolit i inne). Minerały skałotwórcze w tych pegmatytach osiągają niekiedy rozmiary 

kilkunastu centymetrowe. Spotyka się także żyły natrolitowe, tnące cały masyw, zwykle o 

miąższości kilku mm do 1cm. 

W skałach tych ma miejsce podwyższona zawartość takich pierwiastków jak cyrkon, stront, 

cer, niob oraz lekkich pierwiastków REE. Tworzą one własne minerały lub stanowią domieszki 

w krzemianach eudialitu, lorenzenitu i murmanitu.  

 Geomorfologia 

Masyw Chibiński otoczony jest dwoma jeziorami rynnowymi: Jeziorem Imandra na 

Zachodzie i jez. Umboziero na wschodzie. Masyw ten z kulminacją sięgającą 1200m n.p.m. 

(Judychvumchorr) stanowi blisko kilometrowe przewyższenie terenu (wysokość tafli jez. 

Imandra 127m n.p.m.). Góry te są wyraźnie spłaszczone (fig. 11-17).  

Analiza powierzchni plateau wykazuje pewne zróżnicowanie. W zachodnich częściach 

Chibin powierzchnia plateau znajduje się znacznie wyżej niż we wschodniej części gór. W 

zachodniej części kulminacje znacznie przekraczają 1100m n.p.m. dochodząc do 1200m (z 

najwyższym szczytem Judychvumchorr). Sama powierzchnia plateau wykazuje 

wielkopromienne obniżenia oraz strefy kulminacji (np. Judychvumchorr, Tachtarvumchorr), 

pomiędzy którymi znajdują się strefy obniżeń, często wykorzystywane przez nałożone młodsze 

formy erozji [Huber 2014b]. Powierzchnia plateau w sposób ostry odróżnia się od rzeźby 

stoków i dolin, które posiadają charakter wybitnie alpejski (fig. 11). Prawdopodobnie w trakcie 

zlodowacenia góry te mogły stanowić nunatak, przy czym brak osadów morenowych (po za 

nielicznymi narzutniakami) wskazuje iż nie były one przykryte lodowcem. Przyczyniło się to 

jednak do powstania grubej powierzchni regolitowej przez którą przebijają się nieliczne skałki 

o charakterze ostańcowym wraz z brukiem denudacyjnym (fig. 12, Tushinsky 1963). Wskazuje 
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to na silne czynniki wietrzenia fizycznego, które miały miejsce w czasie zlodowacenia terenu. 

Otoczaki reprezentowane są przez skały krystaliczne takie, jak migmatyty, kwarc żyłowy, który 

nie występuje w Chibinach oraz liczne sjenity. Formy ostańcowe są często mocno wygładzone 

z tzw. kaszą skalną, powstałe przez działanie mrozu i długotrwałe leżakowanie pokrywy 

śnieżnej (na tej wysokości średnia roczna kształtuje się na poziomie -3’C, fig. 12, Yakovlev 

1961). Góry rozcięte są licznymi dolinami, bogatymi w formy postglacjalne widoczne wzdłuż 

dolin górskich (fig. 13). Górujące masywy posiadają zwykle wydłużony charakter z kilkoma 

kulminacjami oddzielone licznymi wąskimi dolinkami (o charakterze głęboko wcinających się 

wąwozów, fig. 14, 15) o założeniach tektonicznych, wzmocnionych przez mrozowe wietrzenie 

(Pękala 1998). Po stronie wschodniej masywu Pieterlusa znajduje się walna dolina Chibin 

(Vudyavr –Kuniyok), przecinająca na pół (N-S) cały masyw. Stoki tej doliny, szczególnie od 

strony zachodniej i północnej są mocno podcięte, tworząc niejednokrotnie wysokie ściany 

skalne (fig. 16). Analiza stoków doliny wskazuje kilka powierzchni zrównań, które mogą 

świadczyć o różnych stadiach zlodowacenia tego terenu. Najwyższe ulokowane jest na 

wysokości powyżej 1100m n.p.m., niższe znajdują się odpowiednio na wysokościach około: 

1000, 920, 820, 700, 620m n.p.m. (fig 17). Dobrze to odzwierciedlają stoki góry Fersmana i 

Tachtarvumchorr. Stoki tych gór zwykle są bardzo strome, pokryte piargami, blokowiskami 

oraz widocznymi ścianami skalnymi. Ich charakter należy wiązać z działalnością lodowców 

górskich. Poniżej blokowisk znajdują się pierwsze wały moren bocznych, które charakteryzują 

się nagromadzeniem większej liczby bloków oraz tworzeniem tzw. półek czy mikro zrównań 

dobrze czytelnych szczególnie na załomach stoków. Poniżej zaczynają się stoki zbudowane z 

drobniejszej frakcji, podkreślone liczniej i śmielej występującą szatą roślinną [Huber 2104b]. 

Są to moreny boczne, niekiedy też koluwia (fig. 11). Wśród tych form spotyka się nasypy moren 

czołowych różnych stadiów zlodowacenia dolinnego tych gór, charakteryzujące się większymi 

obszarami wałów zbudowanych z różnej frakcji materiału. Wały te są w różnym stopniu 

rozmyte przez obecne cieki tworzące w nich wąskie doliny, gardziele i rygle. Poszczególne 

wały moren są dobrze widoczne w dolinie oraz licznych cyrkach polodowcowych (Fig 14). Na 

tle tych form interesująco przedstawia się cyrk w początkowej fazie doliny Mayala Belaya, 

który zbudowany jest z piaszczystego podłoża zamkniętego wałem moreny czołowej z licznymi 

zagłębieniami quasi-bezodpływowymi, w których często dłużej stagnują płaty śniegu lub wody. 

W zależności od warunków pogodowych zagłębienia te wypełnione są w różnym stopniu wodą, 

a bywa iż całe dno tego cyrku tworzy jedno wielkie jezioro. Pod spodem w tych utworach 

dochodzi do infiltracji wód, które wypływają licznie, tworząc wypływy szczelinowo-

kawernowe u podnóża wału za ryglem tworząc obszar źródliskowy zasilający strumień dol. 

Malaja Bielaya. Wypływ ten jest na tyle intensywny, iż w niewielkiej odległości od tych źródeł 

płynie strumień o szerokości 2-3 m i głębokości dochodzącej do 1 m. 

 Klimat 

Płw. Kolski leży w grupie klimatów chłodnych, arktycznych z dominacją atlantycką. W 

efekcie objawia się to silnym złagodzeniem temperatur zimowych (w stosunku do podobnych 

rejonów na wschód od Uralu), ze znacznie wyższą wilgotnością. Średnia temperatura roczna 

wynosi od 1ºC do nawet -3ºC dla najwyższych szczytów gór (Yakovlev 1961). Objawia się to 

licznymi lodowczykami i płatami śniegu zalegającymi w ocienionych strefach przez wiele lat. 

Amplituda temperatur jest jednak łagodna, biorąc pod uwagę lokalizację płw.; średnie 
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temperatury stycznia wynoszą od -2º do –8ºC, natomiast lipca odpowiednio: 10ºC. Maksymalne 

temperatury latem dochodzą do 25ºC a minimalne zimą do –40ºC. Pokrywa śnieżna jest liczna 

i niekiedy w górach osiąga miąższość nawet do 20 m (w zaspach i zagłębieniach). Śnieg w 

górach zalega 80-160 dni i może spaść praktycznie każdego dnia roku. Ogółem zima na Kola 

kończy się w ostatnich dniach kwietnia (śnieg leży do maja) a zaczyna się pojawiać w 

pierwszych dniach listopada (pierwszy śnieg może się pojawić nawet już we wrześniu). Suma 

opadów wynosi 450–900 mm na rok (State Water Register, Yelshin 1969). Ilość dni 

bezchmurnych rzadko przewyższa 20. Długość dnia, ze względu na położenie półwyspu wynosi 

w zależności od pory roku 0–24h, a ilość jasnych dób na północy dochodzi do 119 (Belkina 

2001, 1991, Konstantinova 2001, Karpinski –materiały niepublikowane).  

Z analizy powyższych informacji wynika, iż w górach tych dominuje wietrzenie fizyczne. 

Szczególnym aspektem tego wietrzenia jest zamróz, którego efekty widoczne są przede 

wszystkim w wyższych partiach gór, gdzie ogołocone skały ulegają dezintegracji granularnej 

oraz pękaniu i odspajaniu głównie wzdłuż niejednorodności i spękań (fig 2). Szczególnie 

miejsca zacienione jak np. siodła przełęczy są narażone na silne działania zamrozu. Skały w 

tych miejscach są mocno potrzaskane w wyniku działania sił wietrzennych. Przełęcze te zwykle 

mają charakter bardzo stromych przesmyków, które w j rosyjskim noszą nazwę „uszczelia”. 

Przeciwległe stoki tworzą w tych miejscach ściany niekiedy z wiszącymi blokami skalnymi, a 

w dnie takiej przełęczy znajdują się liczne zagłębienia wśród blokowisk i gołoborzy często 

wypełnione woda lub lodowczykami. 

 Roślinność 

Flora Khibina jest zdeterminowana cechami klimatycznymi: większość opadów przypada 

na zimę w postaci śniegu (Yakovlev, 1961), a w górach w okresie zimowym istnieje wysokie 

ryzyko lawin (Tushinsky, 1963). Zatem masa śniegu rozkłada się bardzo nierównomiernie. 

Roślinność gór tworzy cztery piętra: lasu świerkowego sięgające od 300 do 500m n.p.m, 

brzozowych lasów sięgające od 450-600m n.p.m., alpejskie (tundrowe) sięgające od 600-800m 

n.p.m., wysokogórskiej pustyni arktycznej – powyżej 800-900m n.p.m. Flora Chibin liczy 

około 360 gatunków roślin naczyniowych. Podczas wspinaczki turyści będą mogli zobaczyć 

zmianę pasów roślinnych, co bardzo wyraźnie widać na Khibina: w pasie leśnym dominują lasy 

świerkowe z warstwą krzewów z jagód północnych: jagody leśne, borówki brusznicy, jagoda 

błotna. Tajgę zastępują gałązki brzozy (fig. 21), w których drzewa mają fantazyjnie 

zakrzywione pnie (okiść śnieżna), a korony często mają kształt szabli. W pasie tundry rośliny 

poduszkowe, takie jak Saxifraga cespitosa, Silene acaulis (L.) Jacq., Diapensia lapponica L., są 

bardzo interesujące na stokach cyrkowych, widać Saxifraga oppositifolia L. (fig. 19) dryas 

octopetala (fig. 18, Blinova 2016, Blinova, Petrovsky 2014), endemiczne gatunki Półwyspu 

Kola takie jak: Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh. Występują także liczne widłaki, mchy i 

porosty (fig. 20). Gatunki zimozielone dominują w tundrze (Empetrum nigrum L., Loiseleuria 

procumbens L., Vaccinium vitis-idaea L., Andromeda polifolia L., które są zdolne do 

fotosyntezy nawet zimą podczas odwilży, dlatego zaraz po stopieniu śniegu stoki górskie są już 

zielone. W sierpniu tundra jest już zielona. To jest dywan z jagodami. Gatunki arktyczne, 

subarktyczne i arktyczno-alpejskie stanowią aż 51% flory, natomiast borealne 40%. Dominują 

gatunki borealne (41%) i arktoalpejskie (16,7%). Gatunki arktyczne i subarktyczne stanowią 
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łącznie 22%. Do flory poza roślinami naczyniowymi, należy 400 gatunków mchów i 350 

gatunków porostów (Belkina 2001, Koroleva 1994, Konstantinova 1999, 2001, Petrova, i in. 

2004, Ermolaeva i in., 2013). Na wyżynach można spotkać małego myszołowa (Plectrophenax 

nivalis L.), ten charakterystyczny ptak z tundry blisko pozwala ludziom, lemingom Lemmus 

lemmus L., które wręcz przeciwnie, czasami wykazują agresywność, a nawet motyle Papilio 

machaon L nieoczekiwanie jasne dla tych trudnych miejsc, osiągając prawie najwięcej 

lodowczyków. Strome obrywiste zbocza mogą być miejscem gniazdowania sokoła 

wędrownego. Pewnym zagrożeniem dla turystów jest niedźwiedź brunatny i łoś, od czasu do 

czasu można spotkać rosomaka. 

Skąpa stosunkowo roślinność tych gór powoduje, iż poddawane są one przede wszystkim 

wietrzeniu fizycznemu. Brak zwartej roślinności na stokach szczególnie wyższych partii gór 

przyczynia się do uruchamiania procesów stokowych, które nie znajdując przeszkód w postaci 

roślin kontynuują się wzdłuż całego stoku dochodząc do dna dolin. W niektórych zacisznych 

miejscach o ekspozycji południowej tworzą się maty mszysto –porostowe, przyczyniające się 

do wzrostu zawilgocenia w bliskim ich sąsiedztwie (Aleksandrova i in., 2014). Może to się 

przyczyniać do wzmocnienia działania zamrozu, szczególnie w czasie, gdy wiosną lub jesienią 

często temperatura otoczenia oscyluje w granicach punktu krytycznego wody zamarzając w 

strefie cienia (lub w nocy) i rozmarzając na słońcu. 

4. Charakterystyka użytkowania terenu 

 Strefy przemysłowe 

Strefą eksploatacji objęta jest przede wszystkim południowo-wschodnia część Chibin 

(Kirovsk, Koashva) ale w rejonie południowo-zachodnim (Anof 1-3, miejscowość Chibiny) 

znajdują się zakłady przeróbcze oraz osadniki a w dolinach były prowadzone prace inżynieryjne 

(odwierty za wodą, fig. 31), prace poszukiwawcze i eksploatacyjne (np. różne sztolnie, fig. 

22,27) oraz wydobycie piasku na cele kopalniane (fig. 25). W górach tych eksploatacja jest 

prowadzona metodą odkrywkową (fig. 22) i podziemną. Znajduje się także infrastruktura 

drogowa, kolejowa oraz liczne hałdy (fig. 24, 27). W wielu miejscach są pozostawione bez 

opieki różne sprzęty, które niszczeją i szpecą krajobraz (fig. 28, Pogodina V., Matveevskaya 

2017).  Ponadto w popółnocnej części Chibin u wylotu doliny Kuniyok były także prowadzone 

badania z udziałem materiałów rozszczepialnych. W dzisiejszych czasach jednak największym 

zagrożeniem nie są zakłady przemysłowe, ograniczone strefami swojej działalności lecz 

niezorganizowana i niekontrolowana „turystyka” także związana z pozyskiwaniem i 

poszukiwaniem na własna rękę minerałów, skał, zbieraniem owoców, grzybów, 

biwakowaniem, eksploracja gór w zmechanizowanych pojazdach itp. (fig. 32, 33). Brak 

infrastruktury oraz kontroli powoduje iż w chwili obecnej ten czynnik stanowi największe 

zagrożenie dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego i historycznego tego miejsca. 

Kolejnym zagrożeniem jest budowa domków letniskowych w rejonie Chibin, które wraz z 

terenem do nich przyległym są ogradzane, utrudniając przemieszczanie się turystów w tym 

rejonie (fig. 26). Taki rozwój „urbanizacji” został zarejestrowany na przestrzeni ostatnich 

pięciu lat w rejonie jeziora Malyi Vudiavr. Liczba takich domków stale rośnie a wobec braku 

jasnych wytycznych granice takiego osiedla mogą stanowić zagrożenie dla przyrody tego 

regionu.  
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 Pomniki post-industrialne 

W rejonie Chibin zachodnich jest ulokowanych kilka pomników związanych z 

działalnością człowieka w czasach początków rozpoznawania geologicznego tego terenu. W 

sąsiedztwie Kirovska i Ogrodu Botanicznego istniały relikty dawnego obozu pracy 

przymusowej zaliczanego do tzw. GULAGU, jednak brak jakichkolwiek prac 

konserwatorskich i ochrony spowodował iż ostatnie relikty tych zabudowań które dotrwały do 

przełomu wieków uległy dewastacji. W drodze asfaltowej wiodącej w kierunku Ogrodu 

Botanicznego wystają pale umocnień kontrolnych prawdopodobnie związane z działalnością 

tego obozu. Brak jest jednak jakichkolwiek informacji szczegółowych na ich temat 

umieszczonych przy drodze. Dalej w rejonie Ogrodu Botanicznego zachowały się oryginalne 

budynki drewniane z okresu międzywojennego i powojennego służące pracownikom 

Rosyjskiej Akademii Nauk w prowadzeniu badań przyrody (ciekawostką jest także palmiarnia 

z bananowcami i kaktusami), idąc nieco dalej na północ można natrafić na fundamenty „Tietty” 

-domku terenowego geologów, pracowników Rosyjskiego Akademii Nauk związany także z 

osoba Fersmana, twórcy gospodarczej eksploatacji złóż w tym regionie Rosji. Nieco na uboczu 

w stokach Kukusvumchor znajdują się porzucone metalowe sanie służące pracownikom 

ekspedycji w poszukiwaniu złóż oraz zwożeniu urobku (fig. 29). Obok tych sań znajdują się 

także porzucone elementy wiertnicze oraz rdzenie uzyskane podczas prac poszukiwawczych. 

Z kolei we wschodniej stronie  Poachvumchorr w tzw. molibdenitowych sztolniach znajduje 

się oryginalna parowa maszyna służąca do zatłaczania płuczki przywieziona z USA, datowana 

na rok 1907 (fig. 30). Jest to niewątpliwie interesujący zabytek techniki w rejonie Chibin. W 

sztolniach tych można znaleźć także rury, ostemplowanie i kotwie oraz inne elementy 

wyposażenia górniczego. W rejonie tzw. Centralnego Rudnika w Kirovsku w masywie 

Yuksporr znajdują się także liczne sztolnie drewniane jak i żelbetonowe z różnych okresów 

prowadzenia badań (fig. 27). Miejsca te są także opisane w Muzeum poświęconemu górnictwu 

Chibin w Kirovsku (fig. 34, 35).  W miejscach obozowania turystów znajdują się często dzikie 

wysypiska odpadów niejednokrotnie także z egzotycznymi „śmieciami” takimi jak wrak 

samochodu (fig. 33). Ścieżki są często rozjeżdżane przez quady, motocykle oraz samochody 

terenowe a zimą przez skutery śnieżne (fig. 32). Strefy te zamieniają się w kałuże na około 

których tworzy się cieć dzikich obchodów i dalsza dewastacja przyrody. Drzewa noszą ślady 

ścinania na opał a w rejonie ciekawych odsłonięć skalnych widoczne są prace poszukiwaczy 

„amatorów” niejednokrotnie posługujących się  ciężkim sprzętem górniczym. 

 Użytkowanie turystyczne 

W rejonie Zachodnich Chibin w stokach Vudiavr, w pobliżu Kirovska jest zlokalizowanych 

kilka stoków narciarskich wraz z wyciągami krzesełkowymi i kolejka gondolową. Tam także 

zbudowane są kawiarnie oraz wypożyczalnie sprzętu. W rejonie ogrodu botanicznego 

umieszczony jest duży zakład rehabilitacyjny, prowadzący także usługi hotelowe i 

wypoczynkowe dla turystów (jest tam m in. kryty basen), a obok, zimą budowane jest 

miasteczko lodowe. W pobliżu znajduje się także wytyczona trasa biegowa –narciarska (fig. 

36, 37). Oprócz Kirowska w miejscowości Chibiny, Nefelinowe Piaski i Imandra znajdują się 

przystanki kolejowe i autobusowe a w dolinie Kunyjok -baza turystyczna, barak pełniący role 

schroniska. W pobliskich Apatitach i Kirovsku znajdują się liczne sklepiki z pamiątkami w tym 

obrazami malowanymi sproszkowanymi minerałami (fig. 38). W Chibinach można dostrzec 



E&G  Huber M., Iakovleva O., Zhigunova G., Mienshakova M., Studium zagospodarowania 

zachodnich Chibin. Propozycje zmian zagospodarowania terenu oraz budowy infrastruktury 

turystycznej. 

E&G  1(8) 1-41    11 | Page  

kilka prymitywnych kładek wykonanych przez ścięcie drzewa czy złączenie linami gałęzi, 

konarów w niektórych miejscach przekroczenia strumieni. Ścieżki w górach są nieoznaczone, 

bez tablic, oznakowani poziomych, informacji dokąd prowadzą, szczyty są tak samo 

nieoznakowane. Brakuje całej infrastruktury turystycznej pozwalającej na bezpieczne i 

ukierunkowane zwiedzanie Chibin, gór znajdujących się w pierwszej dziesiątce miejsc 

odwiedzanych w Rosji z liczbą turystów dochodzącą do pół miliona rocznie[www murmansk 

visitor center].  

5. Propozycje zmian zagospodarowania terenu 

Prowadzona przez lata gospodarka „rabunkowa” przyczyniła się do znacznych 

uszczerbków przyrody w omawianym rejonie. Do tego dochodzą skutki centralnego 

planowania, budowania miejscowości nakierowanych wyłącznie na jeden cel, związanych z 

określonym charakterem przemysłu. Takich miejscowości powstałych głównie z XX wieku 

jako obozy racy przymusowej jest w rejonie Kolskim wiele i także w otoczeniu Chibin. Są one 

zależne od koniunktury gospodarczej zakładów macierzystych, którzy często są jedynymi 

podmiotami napędzającymi gospodarkę tych miejscowości. To musi się zmienić. Możliwości 

jakie otwiera zrównoważony rozwój ternu wraz z uwzględnieniem turystyki mogą przyczynić 

się do dywersyfikacji dochodów a tym samy także uniezależnienia się od jednego rodzaju 

działalności prowadzonej w regionie. Przyczyni się to także do wzrostu świadomości 

społecznej cenności przyrody oraz jej ochrony jako zasobu wpływającego na rozwój turystyki. 

Zaproponowane poniżej rozwiązania nie maja na celu likwidacji przemysłu, tak ważnego dla 

funkcjonowania wielu społeczności żyjących obecnie w omawianym regionie lecz jego 

modernizacji tak aby był on mniej inwazyjny, rzucający się w oczy a jednocześnie poprzez 

stworzenie przestrzeni umożliwiającej rozwój innych gałęzi działalności -pozwalającej na 

czerpanie zysków z wielu źródeł.  

 Modernizacja eksploatacji 

Współczesne rozwiązania z wielu krajów pozwalają w różnorodny sposób zaplanować i 

prowadzić eksploatację tak, aby ona była jak naj mniej szkodliwa dla środowiska i krajobrazu. 

Szyby kopalniane można w interesujący sposób pomalować lub podświetlić a cały zakład 

górniczy zasłonić poprzez umiejscowienie różnych obiektów. Chyba najbardziej 

spektakularnym przykładem jest elektrociepłownia w Danii, która jest jednocześnie parkiem, 

stokiem narciarskim oraz miejscem wypoczynku z ulokowanymi stokami porośniętymi trawą 

na dachu. Obowiązek dbania o krajobraz okolicy i jego ochrona jest w tym wypadku 

kluczowym rozwiązaniem nakładającym obowiązek przedsiębiorstwom pracującym w okolicy 

by ich działalność była we właściwy sposób zamaskowana lub przynajmniej poprowadzona 

tak, aby jak najmniej szkodzić otoczeniu. Najtrudniej jest zabezpieczyć kamieniołom w górach 

by nie rzucał się on w oczy, szczególnie w strefie klimatu arktycznego, gdzie zadrzewienie 

szybko ustępuje tundrze a ta nie jest w stanie zamaskować dużych struktur. Jednak prócz 

kamieniołomu można zadbać o linie przesyłu prądu, rurociągi itp. Przykładem niech będzie tu 

Islandia gdzie zaprojektowano linie przesyłu posiadają kształt człowieka. Jeśli już muszą one 

być poprowadzone, niech będą możliwie blisko siebie by jak naj mniej zniekształcać krajobraz 

gór. Warto uprzątnąć także stare nieużywane obiekty, zabezpieczyć te, które mogą stanowić 

zagrożenie lub uczynić z nich atrakcję turystyczną. Dbałość o krajobraz wygląd zewnętrzny 
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zakładów oraz możliwe wtopienie się ich w krajobraz gór sprawi iż będą one bardziej 

przyjaznymi obiektami zarówno dla turystów jak i także dla miejscowej ludności, której będzie 

miło pracować w schludnych, ciekawych obiektach (fig. 39).  

 Rekultywacja terenu 

Problem rekultywacji terenu w rejonie Zachodnich Chibin to istotna, paląca kwestia, 

konieczna do rozwiązania w przypadku tworzenia form ochrony przyrody. Niektóre z tych 

obiektów mogą służyć turystom, lub można zmienić ich przeznaczenie (bank danych, obiekty 

sportów ekstremalnych, schroniska zwierząt np. nietoperzy). Takie zagospodarowanie tych 

obiektów może przywrócić im drugie życie w nowej funkcji a przy tym pozwoli ich ponownie 

zagospodarować, być może zarabiać na siebie. Działania te spowodują także zabezpieczenie 

tych miejsc przed dalszą ich dewastacją, niszczeniem i stworzeniem zagrożenia życia ludzi oraz 

zwierząt.  Rekultywacja terenu w takim planie nie musi być tylko obowiązkiem istniejących 

zakładów górniczych ale może być prowadzona w porozumieniu z władzami regionu oraz 

parku. W ten sposób zamiast budować kosztowne nowe obiekty można zreorganizować starsze, 

istniejące już, co pociągnie niższe koszty tych przekształceń. W trakcie rekultywacji warto 

także zadbać o historyczne miejsca, przykłady techniki eksploatacji, sztolnie itp. (fig. 40). 

Można je wyeksponować tworząc szlak postindustrialny jednocześnie zabezpieczając przed 

dalszą niekontrolowaną dewastacja i niszczeniem (fig. 40, 41). Działania te prowadzone w 

sposób systematyczny i planowy mogą zwiększyć atrakcyjność omawianego terenu oraz 

bezpieczeństwo jego zwiedzania. Są one konieczne i niezbędne w celu jego udostępniania 

turystom oraz wprowadzenia ochrony i monitoringu.  

 Budowa infrastruktury turystycznej 

Jednym z podstawowych kroków tworzenia parku narodowego jest budowa infrastruktury 

turystycznej. Kontrolowanie przepływu turystów oraz ich sposobu poruszania się po terenie 

chronionym. Podstawowym zadaniem jest wytyczenie tras lub oznakowanie już istniejących 

(fig. 43). Poprawi to bezpieczeństwo poruszania się turystów oraz zwiększy atrakcyjność 

terenu. Szlaki mogą być opisane w Internecie lub przewodnikach ukazując ich atrakcje tym 

samym przybliżając zapoznanie turystów z terenem parku. Wytyczając trasy turystyczne należy 

pamiętać także o przeprawach przez strumienie, wiatach oraz miejscach biwakowych (fig. 44), 

które musza być wyznaczone, podejściach, platformach widokowych i tablicach 

informacyjnych (fig. 45). W zależności od dysponowanego budżetu infrastruktura może być 

wzbogacona o wierze widokowe, drabiny, klamry, łańcuchy i trasy różnego stopnia trudności.  

Bardzo ważnym jest możliwość uzyskania połączenia alarmowego w przypadku wystąpienia 

problemów, jest to szczególnie ważne zimą (noc polarna, krótki dzień, oblodzenie i śnieg) jak 

i latem (wichury, zmiany pogody obrywy skalne itp.). Możliwość wezwania pomocy przez 

turystę jest w tym wypadku kluczowa dla jego bezpieczeństwa. W rejonie parku można 

zaplanować punkty gdzie turysta będzie mógł się posilić lub odpocząć, w suchym ciepłym 

miejscu osłoniętym od wiatru. Rozwiązań jest wiele od prostych szałasów na autonomicznych 

domkach skończywszy. Turyści zmotoryzowani, chcący w sposób ekstremalny zwiedzać teren 

parku mogą mieć taką możliwość po specjalnie wytyczonych trasach. Istotą w tym przypadku 

jest by te trasy nie przecinały się ze szlakami pieszej wędrówki lub przemieszczenia się 

zwierząt. Będzie to bezpieczne dla turystów i przyrody a także zapobiegnie nieplanowanemu 
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rozrostowi dewastacji tych szlaków. Zwieńczeniem takich działań będzie wybudowanie 

ośrodka, geocentrum umożliwiającego zapoznanie się na miejscu z budową geologiczną 

Chibin, zapoznanie się z ich przyrodą, prowadzenie warsztatów oraz interaktywnych wystaw 

także z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej (fig. 42). Wybudowanie geocentrum 

wpłynie szeroko nie tylko na ruch turystyczny ale także na miejscowa społeczność 

podwyższając jej świadomość ekologiczną oraz wiedze o cenności miejsca w którym żyją i 

pracują.   

 Dywersyfikacja dochodów 

Wspomniana powyżej infrastruktura może być budowana we współpracy z prywatnym 

kapitałem. Początkowa inicjatywa powinna leżeć po stronie władz regionu oraz parku, poprzez 

zastosowanie odpowiednich regulacji prawnych i zachęcenie inwestorów. W dalszej kolejności 

można starać się pozyskiwać fundusze od istniejących zakładów górniczych, którym powinno 

zależeć na pozytywnym wizerunku. W dalszej perspektywie można zachęcić kapitał 

zewnętrzny do podjęcia inicjatywy współpracy na określonych warunkach także z udziałem 

organizacji pozarządowych. Wspólne działanie takich organizacji oraz przedsiębiorstw i 

organów władzy może doprowadzić do ważnych i pożądanych zmian. Efektem tych działań 

będzie ożywienie gospodarcze regionu, oraz dywersyfikacja dochodów gmin mieszczących się 

w tym terenie, pozyskanie nowych miejsc pracy i zatrzymanie procesu odpływu ludności. W 

dalszej perspektywie efekty tych zmian uatrakcyjnią omawiany teren, przyczyniając się do 

różnorodnych zmian za którymi będą mogły pójść sąsiednie gminy co w efekcie przyczyni się 

do szerszych zmian ekonomiczno-społecznych i ekologicznych w rejonie zachodnich Chibin 

ale także w całym regionie Murmańskiego Okręgu. 

 Działalność w sieci 

Działalność w sieci jest w XXI wieku nieodzowną i integralną częścią wszelkich zmian 

także związanych z ochroną środowiska oraz szeroko pojętym rozwojem omawianego obszaru. 

Istnieje duża potrzeba tworzenia portali informujących o aktualnym stanie zagospodarowania 

terenu, także z punktu widzenia jego atrakcyjności turystycznej. Portal parku może mieć 

charakter zarówno informacyjny jak i edukacyjny. Turyści mogą w ten sposób otrzymać wiele 

cennych informacji zanim podejmą decyzję odwiedzenia rejonu Chibin. Umieszczenie web-

kamer, wirtualnych spacerów pozwala na wyrobienie sobie zdania o atrakcyjności terenu, 

działa zachęcająco do odwiedzenia ułatwia także orientacje na miejscu poprzez zaznajomienie 

się wcześniej z krajobrazem. Informacje pogodowe, lokalizacje szlaków oraz punktów 

szczególnie interesujących także podawane w różnych językach wpłynie na świadomość i 

bezpieczeństwo turystów odwiedzających omawiany park. W dalszych krokach mogą być 

realizowane także programy informacyjne, krótkie filmiki -reportaże oraz sprawozdania z 

prowadzonych działań parku np. koncertów, wystaw itp.).  

6. Dyskusja 

Przedłożone powyżej rezultaty obserwacji przyrodniczych i ekologicznych wskazują 

jednoznacznie o wyjątkowości obszaru jakim są Zachodnie Partie Chibin. Ich cenność wiąże 

się zarówno z niezwykła budowa geologiczną, geomorfologią jak i formami przyrody 

nieożywionej, występowaniem flory i fauny.  
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Masyw ten zbudowany jest z koncentrycznie ułożonych warstwa skalnych tworzących 

intruzję Chibin. Poprzecinane są one różnorodnymi utworami żyłowymi. Stanowią one 

kompleks skał alkalicznych z interesującą rzadka mineralizacją zawierająca także liczne 

minerały i inkluzje pierwiastków ziem rzadkich. Analiza stosunku izotopów stabilnych siarki z 

siarczków δ34S pobranych z próbek skał masywu Chibin wykazuje ich dwoistą naturę 

[Mokrushin, Huber 2021-w druku]. Jedna z nich wykrystalizowała z pierwotnej magmy 

pochodzącej z płaszcza Ziemi, druga genetycznie związana jest z kontaminacją skał 

suprakrustalnych [Huber 2014b]. Dane te wskazują na oddziaływanie w omawianym rejonie 

plamy gorąca tworzącej dużą aktywność magmową [Arzamastsev i in. 2006]. Wiek omawianej 

intruzji określony metodą K-Ar (w skałach) wynosi 350 mln lat [Boruckiy 1989].  

Obserwacje geomorfologiczne wskazują iż masyw Chibin posiada powierzchnie 

paleozrównania, która została odmłodzona na skutek działalności lądolodu (powstanie 

gołoborzy), oraz lodowców górskich, które poprzez uformowanie się w dolinach gór 

spowodowały powstanie rzeźby alpejskiej w wielu miejscach tych gór. Deglacjacja tych gór 

przyczyniła się do ekspozycji tych form, które można dziś obserwować. Są to różnego rodzaju 

doliny U-kształtne, cyrki, rygle morenowe, liczne jeziora polodowcowe to tylko kilka 

przykładów form widocznych w Chibinach. Wietrzenie fizyczne (zamróz) oraz  inne formy 

erozji przyczyniły się do powstania takich form jak piargi, koluwia, obrywy skalne, zaostrzone 

strefy siodłowe, które stanowią dodatkowa atrakcję podczas zwiedzania tych gór.  

Piętrowość roślinna z widocznymi przejściami z tajgi poprzez lasotundrę do tundry i 

wreszcie piętra pustyni arktycznej jest dobrze czytelne w omawianych górach. Podkreślone jest 

ono przez różnorodność gatunków arkto-alpejskich w tym także endemicznych. Występują tu 

licznie tacy przedstawiciele jak dębik ośmiopłatkowy, brzoza karłowata, mak lapoński, pełnik 

europejski, liczne borówki czy wreszcie bogactwo widłaków, mchów i porostów razem z 

grzybami. Wraz z występującymi licznymi przedstawicielami owadów, kręgowców w tym 

ssaków (niedźwiedzia brunatnego, renifera, łosia) stanowią o wyjątkowej atrakcyjności tego 

terenu.  

Postanowienie o włączeniu tego obszaru do Laplandzkiego Parku Narodowego stanowi 

istotną zmianę w postrzeganiu tego terenu, docenieniu jego walorów i atrakcyjności. Wpłynie 

na wzrost świadomości jego cenności oraz ochrony przed dalsza dewastacją. Wzrost 

zainteresowania turystycznego tym terenem musi być jednak uregulowany, kontrolowany z 

uwagi na bezpieczeństwo turystów oraz walory parku. Potrzeba zabezpieczenia pomników 

dziedzictwa historyczno – industrialnego w tym terenie jest ważną, integralną częścią zadań 

Parku. Zwykle odbywa się to poprzez zabezpieczenie ważnych, interesujących miejsc, 

rekultywację terenu prac po-górniczych oraz wprowadzenie ochrony krajobrazu. Te działania 

są niezbędnym podstawowym aspektem przygotowującym niniejszy teren do jego należytej 

ochrony i zabezpieczenia przed dalszą degradacją. Szereg opisanych powyżej działań ma na 

celu doprowadzenie do zrównoważonego rozwoju ternu w poszanowaniu walorów 

przyrodniczych ale także i restrukturyzacji sektora przemysłowego. Celem nadrzędnym nie jest 

likwidacja jedynych istotnych gospodarczo w tym rejonie przedsiębiorstw a ich modernizacja, 
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polepszenie ich wizerunku oraz zmniejszenie uciążliwości na środowisko przyrodnicze i 

mieszkańców tego obszaru także pracujących w tych zakładach. 

 Budowa infrastruktury turystycznej w omawianym obszarze Zachodnich Chibin 

zwiększy atrakcyjność ich poznawania, umożliwi opisywanie tras oraz punktów stanowiących 

atrakcję turystyczną z punktu widzenia lokalizacji w terenie, aspektów historycznych przyrody 

nieożywionej (geologii) oraz środowiska flory i fauny. Umożliwienie przeprowadzenia 

różnorodnych pod względem trudności tras umożliwi ruch turystyczny przeznaczony dla 

turystów bardziej wymagających jak i spacerów rodzinnych w omawianym terenie. Nad 

bezpieczeństwem turystów powinna czuwać służba parku ale także rozmieszczone punkty 

wezwania pomocy, dyskretnie umieszczone kamery oraz zaplanowane miejsca postoju, 

odpoczynku i schronienia się w przypadku zmian pogody. Budowa przepraw, schodów, 

mostów, podejść platform, tablic informacyjnych jest koniecznym aspektem zadbania o 

kontrolowanym bezpiecznym przepływie turystów. Wybudowanie sieci punktów wypoczynku, 

małej gastronomii zwiększy rangę terenu i wpływy od odwiedzających omawiany obszar. 

Wybudowanie geocentrum w rejonie Chibin wpłynie także na świadomość mieszkańców, oraz 

gości, zwiększając ich wiedze w zakresie ochrony środowiska, ekologii omawianego terenu i 

całej Arktyki.  

 Rozpowszechnienie tych informacji w sieci za pomocą portalu internetowego przyczyni 

się do zwiększenia zasięgu wpływu informacji na otoczenie a tym samym wiedzy o istnieniu 

omawianego terenu i jego atrakcyjności, zwiększając ruch turystyczny i zainteresowanie tym 

miejscem. Przekazanie aktualnych obrazów z kamer internetowych, wirtualne spacery oraz 

informacje meteorologiczne, naukowe i popularno-naukowe wpłynie pozytywnie na  

powszechność informacji o Chibinach wśród osób zainteresowanych Arktyką. Działania te 

zwiększą także bezpieczeństwo turystów pozwalając im się lepiej przygotować, odnaleźć na 

miejscu oraz zachować w chwili zagrożenia zmiana aury.  

Zaproponowane powyżej rozwiązania znane są w wielu regionach świata i przyczyniły się 

oraz przyczyniają się do rozwoju różnych obszarów turystycznych w ramach zrównoważonego 

rozwoju. Jest to niewątpliwie szansa rozwoju dla omawianego terenu, wykorzystanie jego 

potencjału. Zagrożeniem rozwoju turystycznego jest opieszałość władz oraz zaniechanie 

przeprowadzenia niezbędnych działań mających na celu ekspozycje i zabezpieczenie obiektu 

zachodnich Chibin przed dewastacją oraz chaotycznym niekontrolowanym ruchem 

turystycznym. Taka ścieżka działania może przyczynić się do degradacji środowiska jego 

nadmiernej eksploatacji i zniszczenia intersujących obiektów, których rekultywacja może być 

bardzo kosztowna lub niemożliwa. Brak działań w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa 

turystów oraz ukierunkowania ich przepływu może spowodować także zwiększenie wypadków 

podczas eksploracji Chibin a w dalszej perspektywie odpływ turystów do innych obszarów 

lepiej zagospodarowanych w Rosji i krajach ościennych. Spowoduje to zmniejszenie się 

wpływów  z ruchu turystycznego regionu i jeszcze większe jego uzależnienie od istniejących 

zakładów górniczych a w dalszej perspektywie spadek jakości życia i zwiększenie 

tymczasowości przebywających w omawianym rejonie ludzi. Taka wizja jest niewątpliwie 

mniej przyjazna dla regionu i niesie ze sobą wiele problemów jego dalszej egzystencji. 
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Działania mające na celu odwrócenie tendencji spadkowej liczby mieszkańców muszą zatem 

uwzględniać także aspekty ochrony przyrody oraz zrównoważonego rozwoju by uatrakcyjnić 

mieszkańcom przebywanie i jednocześnie zabezpieczyć przyrodę przed jej dalsza dewastacją.  

7. Wnioski 

Podsumowując należy stwierdzić iż:  

 Obszar Zachodnich Chibin to paleozoiczna intruzja zawierająca skały z unikalną 

mineralizacją, interesujące formy geomorfologiczne oraz ciekawą przyrodę. 

 Teren ten posiada duży potencjał turystyczny zważywszy na bliskość połączenia i 

stosunkowo łagodny klimat w porównaniu z innymi obszarami w rejonie Arktyki. 

 Istniejąca baza turystyczna jest jednak niewystarczająca i pilnie musi być rozbudowana. 

 Uzależnia to bezpieczeństwo ruchu turystycznego oraz kontrolę jego przepływu, 

ochronę przyrody przed nadmierna eksploatacją i dewastacją. 

 Zaproponowane wytyczenie różnorodnych szlaków, oraz budowa geocentrum 

umożliwi zwiększenie atrakcyjności terenu, wzrost świadomości społeczeństwa 

lokalnego i wpływu na świadomość odwiedzających problematyki ochrony środowiska. 

 Istotnym aspektem jest także zabezpieczenie dawnych wyrobisk i rekultywacja terenu. 

 Wprowadzenie ochrony krajobrazu sprawi zmiany w sposobie postrzegania 

zewnętrznego wpływu przedsiębiorstw na otoczenie przyrodnicze oraz podniesie jakość 

pracy miejscowej ludności.  

 Zaproponowane zmiany są niezbędne w celu utrzymania pozytywnego trendu 

zainteresowania turystycznego a także zmniejszenia emigracji ludności miejscowej, 

dywersyfikacji dochodu gmin i ożywienia gospodarczego regionu. 
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9. Załącznik graficzny  

 

 

Fig 1. Poglądowa fotografia Masywu Chibińskiego (w rogu, lokalizacja na tle Europy). 

 

Fig 2. Panorama zimowa Chibin Zachodnich. 
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Fig 3. Makrofotografie typowych skał z Chibin: sjenit-chibinit (A), ruda nefelinowa (B), fojait (C). 

Fig 4. Mikrofotografie masywnych sjenitów –chibinitów z widocznym egirynem (A) oraz nefelinem (B). 
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Fig 5. Mikrofotografie typowych melasjenitów (23CH99). 

Fig 6. Mikrofotografie porfirytowych fojaitów (02CH02 i 01CH13). 

Fig 7. Mikrofotografie typowych nefelinowo-tytanitowych rud (13CH12, 28CH99). 
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Fig.8. Makro (A) i mikrofotografia (B –światło przechodzące, spolaryzowane) trachitu. 

 

Fig 9. Makrofotografie pegmatytów. 

 

Fig 10. Makrofotografia płytki cienkiej (a) i mikrofotografie (b) melteigitu w świetle 

przechodzącym przy nikolach skrzyżowanych. Mikrofotografia a -18CH02, b -20CH03. 
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Fig 11. Przykład blokowiska w Chibinach (A), piargi, moreny lodowcowe i głazy oderwane ze 

ścian (B). 

 

Fig 12. Przykład regolitu w strefie pustyni arktycznej oraz ostańce erozyjne spękane 

wietrzeniem mrozowym. 
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Fig. 13. Powierzchnie zrównania związane z działalnością glacjalną w stokach gór w stokach 

Kukisvumchorr. 

Fig. 14. Cyrk lodowcowy stokach masywu Vudiavr. 
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Fig. 15. Umiejscowiona w rozłamie przełęcz Ramzaja, w której dnie znajdują się lodowczyki. 

Fig. 16. Wygłady polodowcowe w stokach walnych dolin Chibin. 
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Fig. 17. Paleopowierzchnie zrównań postglacjalnych widoczne w stoku góry Tachtarvumchorr 

oraz Jeziora polodowcowe Malyi i Bolshoi Vudyavr wraz z ryglem moreny lodowcowej 

widoczne w dalszej perspektywie u wylotu doliny. 

 

Fig. 18. Dębik ośmiopłatkowy (Dryas octopetala), przykład roślinności pietra alpejskiego. 
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Fig. 19. Skalnica (Saxifraga oppositifolia L.), w piętrze alpejskim Chibin.  

 

Fig. 20. Liczne porosty występujące w rejonie Chibin. 



E&G  Huber M., Iakovleva O., Zhigunova G., Mienshakova M., Studium zagospodarowania 

zachodnich Chibin. Propozycje zmian zagospodarowania terenu oraz budowy infrastruktury 

turystycznej. 

E&G  1(8) 1-41    30 | Page  

 

Fig. 21. Zarośla brzozowe w piętrze lasotundry Chibin. obecnego stanu zagospodarowania 

terenu. 

  

Fig. 22. Strefy przemysłowe (kamieniołomy) w Chibinach. 
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Fig. 23. Liczne słupy, rurociągi i inne elementy infrastruktury w krajobrazie gór. 

 

Fig. 24. Szyby kopalni, wraz z hałdami odpadów w strefie gór. 
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Fig. 25. Eksploatacja osadów morenowych w centrum Chibin na cele przemysłowe.  
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Fig. 26. Zabudowa domków letniskowych w strefie otuliny Parku Narodoweg Chibin 

Zachodnich. 

 

 

Fig. 27. Dawne szyby w rejonie Yuksporr. 
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Fig. 28. Pozostawione samemu sobie rdzewiejące elementy infrastruktury górniczej. 

 

Fig. 29. Sanie ekspedycji naukowych w rejonie Kukisvumchorr. 



E&G  Huber M., Iakovleva O., Zhigunova G., Mienshakova M., Studium zagospodarowania 

zachodnich Chibin. Propozycje zmian zagospodarowania terenu oraz budowy infrastruktury 

turystycznej. 

E&G  1(8) 1-41    35 | Page  

 

Fig. 30. Stara maszyna parowa z początków XX wieku.  

 

Fig. 31. Odwierty  poszukiwawcze wody pitnej. 
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Fig. 32. Rozjeżdżanie dróg z wykorzystaniem nieodpowiedniego sprzętu w Chibinach. 

 

Fig. 33. Dzikie wysypiska śmieci oraz porzucone samochody w Chibinach. 
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Fig. 34. Muzeum górnictwa w Kirowsku, nowoczesne darmowe muzeum interaktywne dla 

turystów i mieszkańców.  

 

Fig. 35. Ekspozycje multimedialne w Muzeum (a) oraz wykorzystanie kodów QR w wystawie 

kamienia. 
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Fig. 36. Tablica informująca o potrzebie rejestracji wyjścia w góry (postawiona w 2018r.).  

 

Fig. 37. Wyposażenie wyciągu narciarskiego w rejonie Kirowska w Chibinach. 
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Fig. 38. Rękodzieło (obrazy malowane sproszkowanym kamieniem), suweniry dla turystów. 
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Fig. 39. Przykład ochrony krajobrazu w osiedlu mieszkaniowym w Chicago USA. 

 

 

Fig. 40. Przekształcenie kopalni w muzeum -Bochnia. 
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Fig. 41. Rekultywacja terenu po górniczego –kamieniołom Kadzielnia w Kielcach i amfiteatr 

(u góry) oraz trasa geologiczna w kamieniołomie Wietrznia (na dole). 
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Fig. 42. Przykład schronisk w Tatrach. 

 

Fig. 43. Oznakowanie szlaków w Tatrach (A) oraz platformy widokowe w Górach 

Świętokrzyskich (B). 
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Fig. 44. Miejsca biwakowe –przykład z Gór Świętokrzyskich. 

 

Fig. 45.  Przykład tablic informacyjnych i „hotelu” dla owadów w Lublinie. 

 


