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National Geopark is key to a successful geotourism. Prz. Geol., 59: 271–275.

A b s t r a c t. Geoparks include objects of inanimate nature, which deserve conservation due to their unique sci-
entific, educational, historical and tourist values. The network supports an idea of the sustainable development
and there should be created and promoted by local societies and authorities. The creation of geoparks is a chance
on the geoturistic development. In Poland, the initiative to create Nationals Geoparks was developed in 2009 by
Henryk Jacek Jezierski The Chief State Geologist, Under Secretary of State in the Ministry of the Environment. A
necessary condition of the success of the project is to popularize the knowledge about geology of the region. It
seems that a key factor is the ability to the cooperation of authorities, the local community and the private busi-
ness. Since 2009 the Ministry of the Environment has issued 3 certificates. The prestige position is possessed by

the Muskau Arch Geopark established in 2009. In 2010 resultant two following St. Anne's Mountain Geopark and Karkonosze
National Geopark were created.
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Dokument Polityka ekologiczna pañstwa w latach
2009–2012 z perspektyw¹ do roku 2016 zawiera zada-
nia stawiane przed geologi¹ dotycz¹ce ochrony georó¿-
norodnoœci. Ze wzglêdu na ochronê zasobów
naturalnych oraz dziedzictwa kulturowego bardzo
wa¿na jest ochrona stanowisk geologicznych oraz geo-
morfologicznych, w tym równie¿ tworzenie geoparków
czyli kompleksowych obszarów dziedzictwa geolo-
gicznego.

Polska pod wzglêdem georó¿norodnoœci jest krajem
bardzo atrakcyjnym dziêki z³o¿onej i zró¿nicowanej budo-
wie geologicznej, ods³aniaj¹cym siê na powierzchni terenu
licznym geologicznym elementom krajobrazu, bogactwu
form geomorfologicznych, wyst¹pieniom minera³ów,
nagromadzeniom skamienia³oœci i œladom procesów geo-
logicznych jakie mia³y miejsce w przesz³oœci geologicznej
oraz zachodz¹cych wspó³czeœnie, które czekaj¹ na
pomys³owe zagospodarowanie i przekszta³cenie w atrakcje
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Ryc. 1. Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2009. Henryk Jacek Jezierski, g³ówny geolog kraju, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Œrodowiska, podczas uroczystego otwarcia targów podpisa³ pierwszy w Polsce certyfikat Geoparku Krajowego.
Otrzyma³a go polska czêœæ £uku Mu¿akowa. Fot. A. Szymkowiak
Fig. 1. Fair of Regions and Tourist Products Tour Salon 2009. Henryk Jacek Jezierski The Chief State Geologist, Under Secretary of State
in the Ministry of the Environment, signed the first Geopark certificate in Poland at the trade fair opening ceremony. It was issued to the
Polish part of the Muskau Arch. Photo by A. Szymkowiak



geoturystyczne. Geoturystyka mo¿e stanowiæ szansê na
rozwój poszczególnych regionów poprzez zwiêkszenie atrak-
cyjnoœci turystycznej danego obszaru oraz integracjê lo-
kalnej spo³ecznoœci w budowaniu to¿samoœci turystycznej.
Istnieje bardzo bogata oferta dla samorz¹dów lokalnych w
zakresie rozwijania geoturystyki. Zawiera ona tworzenie
stanowisk, œcie¿ek geologicznych, geotropów oraz wiele
innych mo¿liwoœci wspó³pracy z gminami, miastami i pry-
watnymi inwestorami zainteresowanymi rozwojem tury-
stycznym swojego regionu.

Za wa¿ne argumenty przemawiaj¹ce za utworzeniem
geoparku nale¿y uznaæ:

� szczególne nagromadzenie na niewielkiej
powierzchni stanowisk geologicznych (geotopów)
ilustruj¹cych specyfikê rzadkiego fenomenu geolo-
gicznego;

� istnienie dziedzictwa kulturowego i bogactwa przy-
rody o¿ywionej, maj¹cego wyraŸny zwi¹zek z geo-
logicznym wykszta³ceniem obszaru.

Warunkiem powodzenia inicjatywy utworzenia geo-
parku jest dostrze¿enie korzyœci p³yn¹cych z faktu jego ist-
nienia dla rozwoju danego obszaru i wspó³praca w tym
zakresie spo³ecznoœci lokalnej, administracji publicznej,
organizacji pozarz¹dowych i podmiotów gospodarczych.

Procedurê nadania danemu obszarowi rangi Geoparku
Krajowego rozpoczyna realizacja projektu, którego celem
jest zgromadzenie pe³nej wiedzy na temat geologii tego
rejonu, waloryzacja stanowisk geologicznych, zaprojekto-
wanie infrastruktury geoturystycznej oraz wykonanie pre-
zentacji wyników opracowania. Sam proces nadania
statusu Geoparku Krajowego podlega procedurze zainicjo-
wanej przez g³ównego geologa kraju, dr. Henryka Jacka
Jezierskiego, wypracowanej w gronie ekspertów z Miê-
dzyresortowego Zespo³u Certyfikacji Geoparków, w któ-
rym reprezentowane s¹ m.in.: Ministerstwo Œrodowiska,
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, Uczelnie Wy¿sze, Pañstwowy
Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy oraz
inne instytucje ochrony przyrody i œrodowiska.

Istotne dla procedury jest:
� zdefiniowanie granic obszaru geoparku i okreœlenie

sposobu ochrony i udostêpnienia oraz okreœlenie
cech wy³¹cznoœci obszaru, na podstawie których w
poszczególnych czêœciach geoparku wyznaczono
tematykê wiod¹c¹ do realizacji programów geo-
ochrony i rozwoju geoturystyki;

� znacz¹ce poparcie administracji samorz¹dowej
szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego,
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Ryc. 3. Certyfikat Geoparku Krajowego dla Karkonoskiego Parku
Narodowego. Ryc. 2–3 fot. z archiwum Ministerstwa Œrodowiska
Fig. 3. National Geopark Certificate – Karkonosze National Park.
Figs. 2–3 photo from the Ministry of the Environmental archive

Ryc. 2. G³ówny geolog kraju podczas podpisania Certyfikatu
Geoparku Krajowego dla Karkonoskiego Parku Narodowego
Fig. 2. Chief National Geologist during the signing of the
Certificate of National Geopark for Karkonosze National Park
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Ryc. 4. Ba¿ynowe Ska³y, Karkonoski Park Narodowy. Fot. A. Soko³owski
Fig. 4. Ba¿yna Rocks, Karkonosze National Park. Photo by A. Soko³owski

Ryc. 5. P³at roœlinnoœci z we³niank¹ w¹skolistn¹, Karkonoski Park Narodowy. Fot. R. Knapik
Fig. 5. Common cottongrass, Karkonosze National Park. Photo by R. Knapik



oœrodków naukowych i innych podmiotów regional-
nych dla idei ochrony dziedzictwa geologicznego.

Dokumentacja dotycz¹ca projektu utworzenia geoparku
krajowego poza czêœci¹ geologiczn¹ powinna uwzglêdniaæ
elementy lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz okre-
œlaæ sposoby ochrony œrodowiska i przedstawiaæ koncepcjê
zagospodarowania danego obszaru. Tak wykonane opraco-
wanie w celu przyjêcia jest opiniowane przez Komisjê
Opracowañ Kartograficznych, bêd¹c¹ organem doradczym
ministra œrodowiska. Na podstawie pozytywnej rekomen-
dacji Miêdzyresortowego Zespo³u Certyfikacji Geopar-
ków, g³ówny geolog kraju nadaje danemu rejonowi
certyfikat Geoparku Krajowego.

Certyfikat nadania Geoparku Krajowego jest uroczy-
œcie podpisywany i wrêczany przez g³ównego geologa kra-
ju podczas wa¿nych wydarzeñ kulturalno-naukowych w
dziedzinie geologii, z udzia³em przedstawicieli administra-
cji rz¹dowej i samorz¹dowej, organizacji turystycznych i
pozarz¹dowych oraz innych instytucji i osób zainteresowa-
nych rozwojem geoturystyki, takich jak np. konferencja
Georó¿norodnoœæ Karkonoszy dla rozwoju regionu, targi
Tour Salon w Poznaniu, plenerowa impreza Spotkanie na
wulkanie – annogórska majówka geologiczna.

W tym gronie nawi¹zywana jest równie¿ dyskusja nad
kierunkami rozwoju geoturystyki w Polsce. Przy okazji

wrêczenia certyfikatu prezentowane s¹ ciekawostki
geologiczne, geomorfologiczne i mineralogiczne geoparku
podczas projekcji promocyjnego filmu oraz w popularno-
naukowych prezentacjach multimedialnych przygotowa-
nych przez wybitnych naukowców, a w czasie tak¿e krót-
kiej wycieczki terenowej maj¹cej na celu prezentacjê
geoparku.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e nadanie statusu Geoparku Krajo-
wego nie mo¿e byæ rozumiane jako promocja gotowego
produktu geoturystycznego. Nominacja powinna przyczy-
niæ siê do dalszego rozwoju geoparku, który w momencie
wrêczenia certyfikatu ma dobre podstawy organizacyjne i
projektowe, ale powinien byæ nadal rozbudowywany,
szczególnie jeœli chodzi o rozwijanie infrastruktury geotu-
rystycznej. Status ten umo¿liwia pozyskiwanie powszech-
nego uznania oraz prowadzi do ³atwiejszego zdobycia
œrodków na realizacjê zakreœlonych celów rozwoju. Uzy-
skanie statusu Geoparku Krajowego jest równie¿ istotne w
staraniach o uznanie geoparku za cz³onka Europejskiej Sieci
Geoparków (EGN – European Geoparks Network),
bêd¹cej czêœci¹ Globalnej Sieci Geoparków UNESCO
(Global UNESCO Network of Geoparks).

Dotychczas Ministerstwo Œrodowiska nada³o trzy cer-
tyfikaty Geoparku Krajowego. Do tej presti¿owej rangi
zosta³ podniesiony jako pierwszy w 2009 r. obszar polskiej
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Ryc. 6. Kamienio³om Ligota Dolna, Geopark Góra Œw. Anny. Fot. R. Sikora
Fig. 6. Quarry Ligota Dolna, St. Anne's Mountain Geopark. Photo by R. Sikora



czêœci £uku Mu¿akowa. W 2010 r. wyró¿nienie to otrzy-
ma³y rejony: Góra Œw. Anny oraz Karkonoski Park Naro-
dowy wraz z otulin¹. Pod wzglêdem geologicznym s¹ to
miejsca wyj¹tkowe, które maj¹ doskona³e predyspozycje,
by staæ siê jednymi z wa¿niejszych punktów geoturystycz-
nych w Polsce. Na terenie Geoparku £uk Mu¿akowa znale-
Ÿæ mo¿na miêdzy innymi wychodnie wêgla brunatnego,
wydmê œródl¹dow¹, pomnikowy g³az narzutowy, Ÿródliska
zmineralizowanych wód. Góra Œw. Anny jest wygas³ym
wulkanem sprzed kilkudziesiêciu milionów lat, przez co
stanowi dziœ najwy¿sze wzniesienie Masywu Che³mskiego
na Wy¿ynie Œl¹skiej (404 m n.p.m). W trakcie wycieczki
po Górze Œw. Anny mo¿na odbyæ zapisan¹ w ska³ach
podró¿ w czasie po gor¹cej pustyni, pla¿ach ciep³ego i
p³ytkiego morza, niespokojnym okresie trzêsieñ ziemi i
aktywnego wulkanizmu, aby znaleŸæ siê ostatecznie w
epoce lodowcowej. W klimacie peryglacjalnym, który

panowa³ pomiêdzy zlodowaceniami, powsta³y lessy, które
obecnie tworz¹ imponuj¹ce pionowe œciany, przez co sta-
nowi¹ na terenie Parku Krajobrazowego Góry Œw. Anny
du¿¹ atrakcjê turystyczn¹. Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ geotury-
styczn¹ jest równie¿ Geopark Karkonosze ze swoj¹
wyj¹tkow¹ rzeŸb¹ oraz bogactwem zjawisk i obiektów
geologicznych.

Maj¹c g³êbok¹ œwiadomoœæ bogactwa i zró¿nicowania
dziedzictwa geologicznego Polski oraz drzemi¹cego w nim
potencja³u geoturystycznego Ministerstwo Œrodowiska
realizuje kolejne prace przyczyniaj¹ce siê do powstania w
przysz³oœci nastêpnych geoparków krajowych.

Chocia¿ geopark nie jest form¹ ochrony przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, to jednak certyfikat Ministerstwa Œrodowiska
jest ceniony z uwagi na jego znaczenie dla promocji dane-
go obszaru i rozwoju lokalnej turystyki kwalifikowanej.
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Ryc. 7. Kolorowe jeziorko po³o¿one w Geoparku £uk Mu¿akowa. Fot. R. Sobera
Fig. 7. Colourful lake located in Muskau Arch Geopark. Photo by R. Sobera


