Przegl¹d Geologiczny, vol. 59, nr 4, 2011

Geologiczne muzea i parki tematyczne dŸwigni¹ edukacji, rozwoju i biznesu
Grzegorz Pieñkowski1
Geological museums and theme parks – mainspring of education, development and business.
Prz. Geol., 59: 323–328.
A b s t r a c t. Geodiversity is an important part of environmental and national assets as it plays a fundamental role
in contributing to sustainable development. However, it remains one of the least recognised and valued, largely
because its attractiveness is still not fully appreciated. Earth sciences inspires our awareness and knowledge.
Traditionally, geological museums collected fossils, rocks, minerals and archaeological objects, first to serve the
scientific community and then to perform various educational functions for non-specialists. Currently, natural
museums frequently became large theme parks, presenting in situ original fossils, models and applying variety of
multimedia technologies. On the other hand, such large educational centres serve as nuclei for geoparks (a geopark means a clearly defined territory, which includes a particular geological heritage and a sustainable territorial development strategy
supported by a program to promote preserving the geological heritage and development, including the economic one). Therefore, geological museums, theme parks and geoparks work together and they have direct impact on the territory by influencing its inhabitants’
living conditions and environment. The objective is to promote geological knowledge and simultaneously to enable the inhabitants to
reappropriate the value of the geological heritage and actively participate in the cultural revitalization of a given territory as a whole.
Examples from China and Poland show how it can be done, irrespectively of scale and character of natural monuments and geodiversity.
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Geologia jest nauk¹ o Ziemi, jej w³aœciwoœciach, budowie i dziejach. Wypracowane przez tê naukê metody maj¹
jednak bardziej uniwersalny zasiêg – ju¿ w naszych czasach zastosowano je bezpoœrednio w badaniach Ksiê¿yca i
innych planet Uk³adu S³onecznego (zw³aszcza Marsa),
w przysz³oœci zapewne zostan¹ u¿yte do badañ planet kr¹¿¹cych wokó³ innych gwiazd. Geologia jest niezwykle ró¿norodn¹, wszechstronn¹ dziedzin¹ wiedzy, rozpiêt¹ szeroko miêdzy paleontologi¹, paleobiologi¹ i ewolucj¹ a mineralogi¹ i petrologi¹ czy tektonik¹ – dziedzin¹, która wci¹¿
dostarcza nowych fascynuj¹cych obszarów badawczych.
Geologia jest jednoczeœnie wiedz¹ o kluczowym znaczeniu
dla cywilizacji, od wieków zapewnia ludziom dostêp do
koniecznych zasobów naturalnych.
Od zarania dziejów gromadzono ciekawe obiekty geologiczne, pocz¹tkowo jako obiekty kultu, potem osobliwoœci, wreszcie kolekcje naukowe w muzeach. W latach 40.
ubieg³ego wieku dostrze¿ono nowe oblicze geologii w kontekœcie ochrony i ekspozycji zabytków przyrody nieo¿ywionej oraz promocji nowych form aktywnoœci turystycznej bezpoœrednio w terenie (Gray, 2004; Prosser i in., 2006;
Stace & Larwood, 2006). Powsta³o wówczas pojêcie georó¿norodnoœci (ang. geodiversity), rozumianej jako naturalne zró¿nicowanie powierzchni Ziemi, obejmuj¹ce formy i systemy geologiczne, geomorfologiczne, glebowe i
wód powierzchniowych, powsta³e w wyniku procesów
naturalnych (endo- i egzogenicznych), miejscami o ró¿nym wp³ywie antropogenicznym (Koz³owski i in., 2004).
Obiekty przyrody nieo¿ywionej wystêpuj¹ tak¿e w wytworach kultury materialnej cz³owieka (budowle i elementy
wyposa¿enia, kamienie szlachetne i ozdobne) i muzeach
(przyrodniczych, geologicznych, górniczych). Dla aktywnoœci polegaj¹cej na poznawaniu georó¿norodnoœci przyjê³a siê nazwa geoturystyka. Z pocz¹tku popularnoœæ geoturystyki wynika³a tak¿e z du¿ego zainteresowania walorami kolekcjonerskimi skamienia³oœci i minera³ów, z czasem
pojawi³ siê nowy wymiar poznawczy, w którym miejsca
wystêpowania wyj¹tkowych zjawisk geologicznych sta³y
siê centrami edukacyjnymi, promuj¹cymi wiedzê z zastosowaniem najnowoczeœniejszych technik multimedial1

nych. Rozwój tej nowej formy kwalifikowanej turystyki i
wypoczynku jest na tyle intensywny, ¿e powstaje nowa
ga³¹Ÿ przemys³u turystycznego z rozbudowan¹ baz¹, a placówki naukowe uruchamiaj¹ nowe kierunki studiów.
Polska pod wzglêdem georó¿norodnoœci – dziêki zró¿nicowanej budowie geologicznej i wynikaj¹cej z tego ró¿norodnoœci form krajobrazowych – jest krajem doœæ atrakcyjnym. Dodatkowo, szereg atrakcji geoturystycznych jest
zwi¹zanych z kopalniami, kamienio³omami, przekopami
dróg. Obiekty geoturystyczne (geostanowiska) z czasem
mog¹ byæ ³¹czone w obszary ochronno-edukacyjno-turystyczne, czyli geoparki (Pieñkowski, 2008). Szczególnie
ciekawe geostanowiska stanowi¹ obiekty zwiedzania, a
wokó³ nich powstaj¹ czêsto muzea i centra edukacyjne.
Tego typu kompleksy naukowo-muzealno-edukacyjno-biznesowe mo¿na okreœliæ jako parki tematyczne. W niniejszym artykule pos³u¿ono siê dla porównania przyk³adami parków tematycznych z Chin, jednego z krajów o
najwiêkszej georó¿norodnoœci na œwiecie. Na tle najbardziej atrakcyjnych i najlepiej wyeksponowanych geostanowisk i parków tematycznych o œwiatowym znaczeniu mo¿na pokazaæ, ¿e i œredniej klasy obiekty geoturystyczne
wystêpuj¹ce w Polsce mog¹ staæ siê bardzo atrakcyjne,
jeœli tylko zostan¹ pomys³owo zagospodarowane i wyeksponowane. Do niniejszej charakterystyki wybrano naturalne geostanowiska rozwiniête jako parki tematyczne, pominiêto z jednej strony wiêksze obszary ochronno-geoturystyczne – geoparki (Alexandrowicz, 2006), a z drugiej
klasyczne muzea przyrodnicze z kolekcjami ska³, minera³ów czy skamienia³oœci, w³¹czone najczêœciej w placówki badawcze albo pe³ni¹ce tak¹ rolê samodzielnie.
Wizytówkami obiektów geoturystycznych najwy¿szej
œwiatowej klasy s¹ w Chinach dwa du¿e parki tematyczne,
po³¹czone z nowoczesnymi przyrodniczymi muzeami multimedialnymi: Shehong Jurassic Park Resort i Zigong
Dinosaur Museum.
Shehong Jurassic Park Resort. Park znajduje siê na obrze¿ach miasta Suining, w prowincji Syczuan (po³udniowe
Chiny) i obejmuje zwarty obszar 12 km2. W parku ods³ania
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Ryc. 1. Pnie drzew jurajskich w Shehong Jurassic Park Resort w pozycji pogrzebania w osadach rzecznych. Ryc. 1–5 fot. G. Pieñkowski
Fig. 1. Trunks of Jurassic trees in burial position in fluvial deposits, Shehong Jurassic Park Resort. Figs. 1–5 photo by G. Pieñkowski

Ryc. 2. Pnie drzew w Shehong Jurassic Park Resort w pozycji
wzrostu, po czêœciowej rekonstrukcji; w tle czerwone osady kontynentalne górnej jury i budynki muzeum w kszta³cie drzew
Fig. 2. Trunks of Jurassic trees in Shehong Jurassic Park Resort in
growing position (after partial reconstruction); Upper Jurassic continental red-beds and tree-shaped museum buildings in the background

siê formacja Penglaizhen wieku póŸnojurajskiego, stanowi¹ca fragment wype³nienia osadowego wielkiego œródl¹dowego basenu Syczuanu o kilkukilometrowej mi¹¿szoœci, w którym w mezozoiku przewa¿a³y na przemian mu³owcowo-piaskowcowe utwory rzeczne i jeziorne (Wang i
324

in., 2010) – ryc. 1. Eksponowanych jest kilkaset zsylifikowanych korzeni, ga³êzi i ca³ych pni drzew o œrednicy do
150 cm i d³ugoœci do 18 m (ryc. 1–2). Niektóre z nich
zachowa³y siê w pozycji wzrostu i tworz¹ unikatowy skamienia³y las. Pasuj¹ce do siebie fragmenty pni, które zachowa³y siê w pozycji le¿¹cej, zrekonstruowano poprzez
ustawienie ich do pierwotnego pionowego po³o¿enia (ryc. 2).
Dominuj¹ drzewa iglaste Podocarpoxylon, Piceoxylon, Protosciadopityoxylon i Araucarioxylon (wymienione nazwy
odnosz¹ siê oczywiœcie do oddzielnych organów roœlinnych w sztucznej systematyce drewna kopalnego). Analiza
dobrze zachowanej struktury drewna i s³oi przyrostowych
pozwoli³a potwierdziæ, ¿e drzewa te ros³y w strefie klimatu
charakteryzuj¹cego siê znacznymi fluktuacjami sezonowymi. W poziomie wystêpowania drzew kopalnych wydobyto te¿ piêæ szkieletów dinozaurów, w tym olbrzymi szkielet Mamenchizaurus sp., a tak¿e skamienia³oœci innych
krêgowców. Kopalny las i miejsce wydobycia szkieletu
Mamenchizaurus sp. udostêpniono do zwiedzania na zewn¹trz (mo¿na te¿ ogl¹daæ du¿e fragmenty profili litologicznych ods³oniêæ kontynentalnych red beds), a czêœæ muzealn¹ prezentuj¹c¹ unikatowe skamienia³oœci jury (ze szczególnym uwzglêdnieniem znalezisk jurajskich z Suining)
oraz ca³ego fanerozoiku Chin umieszczono w multimedialnym muzeum (4300 m2), któremu nadano kszta³t czterech
ogromnych drzew (ryc. 2). Ci¹g edukacyjny jest bardzo
czytelny – najpierw widz mo¿e siê zapoznaæ ze zjawiskami
geologicznymi w naturze, obejrzeæ skamienia³oœci drzew,
a nastêpnie poznaæ ca³y kontekst geologiczno-ewolucyjny
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w muzeum, którego atrakcj¹ s¹ te¿ stale wyœwietlane filmy
przyrodnicze. Udanym pomys³em, praktykowanym we
wszystkich parkach tematycznych tego typu w Chinach,
jest zasadzenie na zewn¹trz wspó³czesnych roœlin, które s¹
„¿ywymi skamienia³oœciami”, np. mi³orzêbów, paproci,
sagowców. Na ich niezak³ócony rozwój pod go³ym niebem
pozwala ciep³y, przyjazny klimat prowincji Syczuan. Park
tematyczny i muzeum powsta³y stosunkowo niedawno,
jednak olbrzymie nak³ady szybko siê zwracaj¹, gdy¿ miejsce jest bardzo popularne. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e to Chiny,
w których dinozaury ciesz¹ siê wrêcz niewyobra¿alnym
zainteresowaniem (to przecie¿ tak silnie zakorzenione w
mitologii chiñskiej smoki, a pocz¹tek tym mitom rzeczywiœcie da³y olbrzymie koœci dinozaurów, na które natrafiano od tysi¹cleci). Odwiedzaj¹cych chiñskie parki tematyczne poœwiêcone dinozaurom i florze jurajskiej liczy siê
nie w tysi¹cach, a w milionach na rok. Ma to niebagatelne
znaczenie dla rozwoju gospodarczego okolic Suining. Dla
dodatkowej promocji parku skutecznie wykorzystano fakt
organizacji 8. Kongresu Jurajskiego w Suining (Shehong)
– z tej okazji ustawiono poœrodku parku pokaŸny obelisk
pami¹tkowy (Pieñkowski i in., 2010).
Zigong Dinosaur Museum. Muzeum w Zigong jest
równie¿ parkiem tematycznym, zbudowanym na ods³oniêciach œrodkowojurajskiej formacji Shaximiao basenu Syczuanu. W ods³oniêtej czêœci formacji dominuj¹ drobnoziarniste piaskowce i mu³owce pochodzenia rzecznego,
wœród których znajduj¹ siê nagromadzenia znakomicie zachowanych szkieletów dinozaurów, niejednokrotnie kompletnych (Wang i in., 2010). Zosta³y one pieczo³owicie wypreparowane i stanowi¹ g³ówn¹ atrakcjê muzeum, a przy
tym niew¹tpliwie jedno z najbardziej spektakularnych cmentarzysk dinozaurów na œwiecie (ryc. 3). Z tego miejsca i pobliskich lokalizacji wydobyto kompletne szkielety kilkudziesiêciu dinozaurów ró¿nych gatunków (ryc. 4), ponadto
szcz¹tki s³odkowodnych plezjozaurów, pterozaurów, krokodylomorfów, ¿ó³wi, p³azów, ryb i ssaków – wszystkie
skamienia³oœci s¹ znakomicie zachowane dziêki sprzyjaj¹cym lokalnym warunkom tafonomicznym (przede wszystkim szybkiemu przykryciu osadem w basenie poddanym
szybkiej subsydencji kompensowanej równie szybk¹ sedymentacj¹). Samo muzeum jest bardzo nowoczesnym,
multimedialnym oœrodkiem wystawienniczo-edukacyjnym.
Sale g³ównego budynku przypominaj¹cego kszta³tem dinozaura zajmuj¹ oczywiœcie zrekonstruowane szkielety dinozaurów, w tym gigantycznego Mamenchisaurus guangyuanensis (ryc. 4) o wyj¹tkowo d³ugiej szyi i bardzo zaawansowanych cechach jak na zauropody œrodkowej jury.
Bardziej prymitywne zauropody s¹ reprezentowane przez
najliczniejsze w Zigong mniejsze zwierzêta, takie jak
przedstawiciele rodzaju Shunosaurus (ryc. 3). Gigantyzm
zaznaczy³ siê w tym czasie te¿ u drapie¿nych dinozaurów,
sama czaszka kompletnego szkieletu Yangchuanosaurus
hepingensis (Megalosauridae) ma ponad metr d³ugoœci,
a wiêc niewiele ustêpuje wielkoœci¹ tyranozaurowi. Pozosta³¹ czêœæ muzeum wype³niono unikatowymi szkieletami
innych krêgowców jurajskich, zaprezentowano tak¿e skamienia³oœci florystyczne (jak¿e bogate w Chinach) i doskona³¹ czêœæ ogólnogeologiczn¹ z „tunelem czasu” i prostymi
modelami interaktywnymi pozwalaj¹cymi na swobodn¹
wêdrówkê przez okresy geologiczne w otoczeniu prawdziwych skamienia³oœci – pozosta³oœci dawnych œwiatów.
Tradycyjnie, podobnie jak w Suining, wokó³ budynków
muzeum zorganizowano „ogród jurajski” ze wspó³czes-

nymi roœlinami przypominaj¹cymi te wymar³e, jurajskie
(ryc. 5). Wokó³ parku tematycznego w Zigong powsta³ ca³y
przemys³ turystyczny z hotelami, restauracjami i fabrykami
pami¹tek. Zigong s³ynie z wielkiego zak³adu przemys³owego wytwarzaj¹cego modele dinozaurów, tak¿e te ruchome, ze skomplikowanym, komputerowo sterowanym mechanizmem. Modele te s¹ eksportowane na ca³y œwiat, tak¿e do dinoparków i muzeów w Europie. To nie wszystko,
bo Zigong jest w Chinach historycznym centrum wydobycia soli metod¹ warzelnicz¹ – zachowa³y siê tam tradycyjne wie¿e wiertnicze z XIX i XX w. i inne obiekty muzealne, a sól wydobywana jest do dzisiaj. Nie s¹ to obiekty klasy naszej Wieliczki, ale niew¹tpliwie stanowi¹ atrakcyjne
uzupe³nienie dla muzeum dinozaurów.
Polskie obiekty geoturystyczno-muzealne
typu parków tematycznych
Jak widaæ, ciekawe geologicznie miejsca wymagaj¹
pomys³owego zagospodarowania i przekszta³cenia w
atrakcje geoturystyczne za pomoc¹ wiedzy geologicznej.
Przyk³adem takich dzia³añ w naszym kraju jest sieæ parków
tematycznych zwanych juraparkami, których do tej pory
powsta³o trzy: najpierw w Ba³towie, nastêpnie w Solcu
Kujawskim, a ostatnio w Krasiejowie. Dwa z nich (Ba³tów

Ryc. 3. Cmentarzysko dinozaurów w Zigong Dinosaur Museum
Fig. 3. Dinosaur burial site in the Zigong Dinosaur Museum

Ryc. 4. Zrekonstruowany kompletny szkielet zauropoda Mamenchizaurus guangyuanensis w Zigong Dinosaur Museum
Fig. 4. Reconstructed complete skeleton of the sauropod Mamenchizaurus guangyuanensis sp. in the Zigong Dinosaur Museum
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i Krasiejów) powsta³y w pobli¿u stanowisk posiadaj¹cych
szczegó³ow¹ charakterystykê geologiczno-paleoœrodowiskow¹ ze skamienia³oœciami lub tropami (w tym tropami
dinozaurów – Gierliñski & Pieñkowski, 1999; Gierliñski i in.,

2001a, b; Gierliñski & Sabath, 2002; Gierliñski i in. 2004;
Pieñkowski, 2004). Choæ oczywiœcie nie posiadamy tak spektakularnych obiektów paleontologicznych jak Chiny czy
Stany Zjednoczone, s¹ to bardzo udane przedsiêwziêcia –

Ryc. 5. „Ogród jurajski” przy Zigong Dinosaur Museum – wspó³czeœni krewniacy roœlin jurajskich, z lewej mi³orz¹b, z prawej sagowiec
Fig. 5. “Jurassic garden” at the Zigong Dinosaur Museum – modern relatives of Jurassic plants, maidenhair tree to the left, a sago palm to
the right

Ryc. 6. Najwiêkszy na œwiecie model dinozaura, hipotetycznego zauropoda Amphicoelias fragillimus (Diplodocoidea) o d³ugoœci 69 m,
odtworzonego na podstawie jednego krêgu i koœci udowej (materia³y te potem zaginê³y). Nawet wielkie stegozaury wygl¹daj¹ przy
olbrzymie jak karze³ki, nie mówi¹c o ludziach. Fot. Jurapark Krasiejów
Fig. 6. The biggest ever, 69 m long, reconstruction of a dinosaur, hypothetical Amphicoelias fragillimus (Diplodocoidea), reconstructed
based on single vertebrae and tight bone (bone materials were lost afterwards). Even huge stegosaurs look like dwarfs in comparison to
the giant, not mentioning humans. Photo by Jurapark Krasiejów
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tylko w ubieg³ym roku jurapark w Ba³towie odwiedzi³o
ponad 360 000 osób (Solec Kujawski – 250 000, Krasiejów
– 180 000). Historia ka¿dego z tych parków tematycznych
jest nieco inna – Ba³tów powsta³ w pobli¿u naturalnych i
sztucznych ods³oniêæ utworów jurajskich, zawieraj¹cych
m.in. tropy dinozaurów, natomiast Krasiejów – w nieczynnym wyrobisku utworów górnotriasowych i obj¹³ tak¿e
pawilon zbudowany nad znanym miejscem wykopalisk
paleontologicznych PAN, zawieraj¹cym spektakularne
cmentarzysko zwierz¹t triasowych, z tym ¿e reprezentowanych przez p³azy i gady inne ni¿ dinozaury. Jurapark w Solcu Kujawskim powsta³ w miejscu nie maj¹cym nic wspólnego z ods³oniêciami utworów mezozoicznych, zbudowany zosta³ natomiast w piêknym kompleksie leœnym i posiada
spore, dobrze wyposa¿one muzeum geologiczne. Mniejsze
muzea znajduj¹ siê te¿ w Ba³towie i Krasiejowie – w tym
ostatnim miejscu ma jednak powstaæ najwiêksze pod
wzglêdem powierzchni muzeum geologiczne w Polsce
(w by³ych halach fabrycznych).
Niezale¿nie od sieci juraparków stanowi¹cych jedno
przedsiêbiorstwo, istniej¹ te¿ wysokiej klasy muzea regionalne, np. Muzeum Paleontologiczne w Ekomuzeum im.
Jana Pazdura w Starachowicach, po³¹czone w jeden system
z Muzeum Przyrody i Techniki. Muzeum zosta³o umiejscowione w by³ych halach fabrycznych, imponuje klas¹ okazów tropów (zw³aszcza triasowych) oraz rekonstrukcji dinozaurów i innych zwierz¹t autorstwa paleoartystki Marty
Szubert, a tak¿e zwartym, doskona³ym przekazem naukowym. Wystawa paleontologiczna jest w³¹czona w unikatowy zabytek kultury materialnej, jaki stanowi kompletnie
zachowany zespó³ wielkopiecowy w Starachowicach z prze³omu XIX i XX wieku. Jest to œwietny przyk³ad integracji
kilku wymiarów muzealno-turystycznych w jednym centrum, doprowadzonym do œwietnoœci dziêki m.in. œrodkom
unijnym i funduszowi norweskiemu, ale przede wszystkim
wizji i wieloletniej, wytrwa³ej pracy grupy samorz¹dowców i dzia³aczy, wspieranych przez œrodowiska naukowe.
Wspomniane centra zawdziêczaj¹ swój sukces kreatywnoœci, wysi³kowi i energii wielu ludzi. Sta³y siê one celem
odwiedzin indywidualnych i rodzinnych, a tak¿e zorganizowanych wycieczek i zielonych szkó³. Udanie ³¹cz¹ naukê
i wiedzê z zabaw¹ dla m³odszych i starszych. Oczywiœcie,
g³ówny magnes przyci¹gaj¹cy turystów stanowi¹ wielkie
modele dinozaurów, jak np. najwiêksza na œwiecie rekonstrukcja hipotetycznego zauropoda Amphicoelias fragillimus
(Diplodocoidea) o d³ugoœci 69 m w Krasiejowie (ryc. 6),
ale przy okazji maj¹ oni okazjê poszerzyæ swoj¹ wiedzê o
Ziemi i jej historii (ryc. 7), w której dinozaury stanowi³y
przecie¿ tylko epizod, choæ bardzo fascynuj¹cy. Poziom tej
wiedzy pozostawia niestety wci¹¿ wiele do ¿yczenia – w
szko³ach w ramach lekcji geografii trwa niedobra tendencja spychania nauczania elementów geologii na margines,
niewiele lepiej jest z paleontologi¹ i ewolucjonizmem w
ramach lekcji biologii. Juraparki odgrywaj¹ wiêc wa¿n¹,
uzupe³niaj¹c¹ rolê w procesie edukacyjnym ca³ego spo³eczeñstwa. Ponadto, te obiekty nauki i rozrywki daj¹ zatrudnienie kilkuset osobom bezpoœrednio, a poœrednio znacznie wiêkszej rzeszy ludzi zwi¹zanych z biznesem turystycznym, i przyczyniaj¹ siê do rozwoju lokalnego i regionalnego niejednokrotnie ubo¿szych stron naszego kraju.
Oczywiœcie, stanowi¹ te¿ dochodowy biznes, nic wiêc dziwnego, ¿e zajmuje siê nim coraz wiêcej przedsiêbiorców.
Czêsto iloœæ nie przechodzi niestety w jakoœæ – nie wystarczy bowiem nieudolnie stworzyæ ze styropianu kilka „potworów” i braæ pieni¹dze za bilety wstêpu do tych „gabine-

tów osobliwoœci”. Konieczna jest rzetelnoœæ przekazywanej wiedzy, poprawny kontekst geologiczny, wysoka jakoœæ naukowa i estetyczna modeli oraz wreszcie wysoki
poziom oferty samego zaplecza muzealno-rozrywkowego.
W krótkim czasie rosn¹ca wiedza i wymagania turystów

Ryc. 7. Pomys³owy tunel czasu w Krasiejowie – wejœcie do multimedialnej trasy kolejk¹ przez dzieje Ziemi. Fot. Jurapark Krasiejów
Fig. 7. Ingenious time tunnel in Krasiejów – entrance to the multimedia journey by a train through the history of Earth. Photo by
Jurapark Krasiejów

Ryc. 8. Model Ziemi z prezentacj¹ jej wewnêtrznej budowy –
Chongqing, Chiny. Fot. G. Pieñkowski
Fig. 8. Model of the Earth containing presentation of its inner
structure – Chongqing, Chiny. Photo by G. Pieñkowski

Ryc. 9. Pe³ni zapa³u najm³odsi goœcie Juraparku w Ba³towie w
czasie zajêæ z wydobywania skamienia³oœci. Fot. Jurapark Ba³tów
Fig. 9. Enthusiastic youngest visitors in the Jurapark in Ba³tów
during classes of extracting fossils. Photo by Jurapark Ba³tów
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dokonaj¹ korekt i na rynku pozostan¹ tylko sprawdzone
produkty i oferty wysokiej jakoœci.
Reasumuj¹c: idealna by³aby wzajemnie uzupe³niaj¹ca
siê sieæ ró¿norodnych muzeów, parków tematycznych i
geoparków. W wielkich oœrodkach miejskich powinny istnieæ nowoczesne muzea geologiczno-paleontologiczne prezentuj¹ce oryginalne materia³y naukowe i bêd¹ce jednoczeœnie placówkami naukowymi wspó³pracuj¹cymi z podobnymi instytucjami na ca³ym œwiecie. To tam powinien
dokonywaæ siê postêp naukowy, tam tak¿e powinny powstawaæ nowe koncepcje wystawiennicze. Perspektywy
rozwoju bêd¹ mia³y muzea lub ich sieci o nowoczesnym
zapleczu laboratoryjno-badawczym (jak powstaj¹ce przy
dofinansowaniu ze œrodków UE ultranowoczesne preparatorium paleontologiczne w Oddziale Œwiêtokrzyskim PIG-PIB w Kielcach, po³¹czone z rozbudowan¹ czêœci¹ ekspozycyjno-wystawiennicz¹). Muzea te mog¹ byæ powi¹zane
z nowoczesnymi centrami edukacyjnymi, takimi jak Centrum Nauki Kopernik w Warszawie czy muzeum w Chongqing w Chinach (ryc. 8). Powinny uzupe³niaæ terenowe
parki tematyczne (np. juraparki) albo inne wysokiej klasy
muzea w Polsce, powsta³e w pobli¿u miejsc znalezisk geologicznych i paleontologicznych. O atrakcyjnoœci miejsca
decyduje nie tylko spektakularny charakter odkrytych skamienia³oœci, ale tak¿e ich znaczenie dla nauki. Tropy najstarszych czworonogów z kamienio³omu Zache³mie pod
Kielcami nie s¹ tak spektakularne jak cmentarzyska dinozaurów z Zigong, ale ich znaczenie naukowe by³o bez
porównania wiêksze, wrêcz fundamentalne dla wspó³czesnej paleontologii. Dlatego powstaj¹ce w tym miejscu geostanowisko i geologiczny park tematyczny bêd¹ z pewnoœci¹ cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem turystów. Parki
te, po³¹czone z muzeami i placami zabaw (ryc. 9), mog¹
funkcjonowaæ w szerszej przestrzeni geoturystycznej,
takiej jak geoparki, i stanowiæ dla nich centra edukacyjne i
muzealne. W ten sposób edukacja geologiczna zostanie
powi¹zana ze swoim naturalnym kontekstem terenowym i
bêdzie stanowiæ wa¿n¹ dŸwigniê rozwoju biznesu. Biznes
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ten ju¿ dostarcza wystarczaj¹cych œrodków, aby wspieraæ
np. badania paleontologiczne, tak wiêc pojawia siê istotne
sprzê¿enie zwrotne. Wraz ze wzrostem poziomu edukacji
geologicznej bêdzie te¿ ros³a rola turystyki kwalifikowanej
dla wymagaj¹cych turystów, a to powinno przynieœæ kolejne pozytywne sprzê¿enie zwrotne miêdzy geoturystyk¹,
edukacj¹ i biznesem.
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