Kamieniołom Zachełmie k. Kielc - tutaj polscy i szwedzcy naukowcy
odkryli najstarsze na świecie ślady czworonogów
Fot. M. Hodbot
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Pomoc merytoryczna
w organizacji
geoturystyki

Ścieżka geologiczna Kamieniołom Kielniki w Olsztynie k. Częstochowy
Fot. J. Kaczmarzyk

Przykłady wielu krajów pokazują, jak w pozornie nieatrakcyjnych
regionach wiedza geologiczna pomaga stworzyć fascynującą
ofertę rekreacyjną, która przyciąga tłumy turystów i przynosi pokaźne efekty ekonomiczne. W Europie działają już 34 geoparki
i żaden z nich nie świeci pustkami. Dają one pracę miejscowym pracownikom, przynoszą radość i wiedzę tysiącom turystów.
Nie trzeba zresztą szukać przykładów za granicą. Wystarczy zajrzeć do
JuraParku w Bałtowie. U jego podstaw legło odkrycie przez naukowców
z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu
Badawczego niepozornych tropów dinozaurów zachowanych w skale.
Dzisiaj jest to prawdziwy kombinat geoturystyczny, odwiedzany rocznie przez kilkaset tysięcy turystów. Swe powstanie zawdzięcza w tym
samym stopniu tropom – czyli nauce, co zaangażowaniu miejscowych
inwestorów oraz działaczy samorządowych i ekologicznych.
Dla rozwoju geoturystyki niezbędna jest współpraca naukowców
i liderów miejscowych społeczności. Bez synergii działania żadne
przedsięwzięcie geoturystyczne – geopark, ścieżka geologiczna, stanowisko geoturystyczne – nie ma szans na pełny sukces. Oferujemy
całą naszą wiedzę geologiczną i doświadczenie w projektowaniu
i organizowaniu różnego typu przedsięwzięć geoturystycznych.

Staw powstały po wyrobisku węgla brunatnego – Geopark Łuk Mużakowa 
Fot. P. Karamański

W ramach działań związanych z promocją i rozwojem
geoturystyki Instytut będzie:
»»

Opracowywać przewodniki geoturystyczne oraz geoturystyczne warstwy informacyjne w obrębie różnego rodzaju map.

»»

Przygotowywać nowe oferty geoturystyczne, udostępniać
odpowiednie informacje poprzez portal internetowy, wytyczać
nowe ścieżki geoturystyczne.

»»

Opracowywać propozycje parków atrakcji geologicznych,
np. monotematycznych, związanych z konkretnym stanowiskiem (np. Park Karboński) lub poglądowych, obrazujących różne
procesy geologiczne (np. plejstoceńskie parki polodowcowe).

»»

Rozwijać przedsięwzięcia geoturystyczne na terenach o słabo
wyeksponowanych walorach turystycznych, w tym zwłaszcza
w pasie polskich nizin.

»»

Zabezpieczać i udostępniać dziedzictwo geologiczne Polski,
a szczególnie chronić najważniejsze stanowiska geologiczne
w kraju.

»»

Przygotowywać propozycje i projekty nowych geoparków,
rezerwatów i stanowisk geologicznych.

»»

Wyznaczać obszary dna morskiego przeznaczone do ochrony
ze względu na szczególne wartości geologiczne, takie jak: krajobrazy podwodne, kluczowe stanowiska paleogeograficzne.
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Geopark Łuk Mużakowa; przecięte doliną Nysy Łużyckiej
pasmo wzgórz o kształcie olbrzymiej podkowy to jedna
z najpiękniejszych na świecie spiętrzonych moren
czołowych. Nacisk jęzora lodowcowego spowodował
tu plastyczne deformacje skał podłoża, wśród których
znajdowały się pokłady węgla brunatnego.
To kraina kolorowych jezior, starych młynów,
cegielni i wyrobisk górniczych zarastających
bujną roślinnością.
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