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Kartografia geoturystyczna dla Parków krajobrazowych w Polsce
Joanna Rychel1
Geotourism mapping for landscape parks in Poland. Prz. Geol., 63: 1455–1460.
A b s t r a c t. In 2014, NRI has issued seven geological and touristic maps of landscape parks. For two of them were
also created geological information boards. These maps both form and content refer to previous publications of
this type. They are elaborated in GIS applications using new technologies, eg. GPS measurements, orthophotomap,
satellite images, digital terrain model. Geological maps contain clearly and attractively redacted explanations,
elements of topography, hydrography, ecology and tourism. They promote nature and landscape protection but also
inform about the geology of each park.
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Opracowanie i wydanie w ubieg³ym roku przez PIG
pierwszej serii map geologiczno-turystycznych parków
krajobrazowych przyczyni³o siê do wzrostu zainteresowania georó¿nordnoœci¹ oraz perspektywami rozwoju geoturystyki na obszarach chronionych. Dziêki œcis³ej
wspó³pracy Pañstwowego Instytutu Geologicznego –
Pañstwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) z przedstawicielami wybranych parków krajobrazowych pó³nocnej Polski powsta³a seria map geologiczno-turystycznych
(ryc.1). S¹ to mapy: Parku Krajobrazowego „Mierzeja
Wiœlana” (PKMW) w skali 1: 60 000 (Jurys & Uœcinowicz,
2014), Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (NPK) w
skali 1 : 60 000 (Jurys & Uœcinowicz, 2014), Mazurskiego
(MPK) w skali 1:60 000 (Rychel i in., 2014), Welskiego
(WPK) w skali 1: 40 000 (Ga³¹zka i in., 2014) i Puszczy
Rominckiej (PKPR) w skali 1: 40 000 (Krzywicki &
Pochocka-Szwarc, 2014). Zosta³y one opracowane na
zamówienie ministra œrodowiska i sfinansowane ze œrodków Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Ponad po³owa nak³adu trafi³a do
dedykowanych parków w celu kolporta¿u i promocji tych
miejsc i ich georó¿norodnoœci. Dodatkowo egzemplarz
ka¿dej mapy trafi³ do bibliotek pozosta³ych parków narodowych i krajobrazowych w kraju. Poza tym zosta³y
rozes³ane do lokalnych organizacji ekologicznych, szkó³,
uczelni i urzêdów oraz informacji turystycznych w regionie. S¹ one równie¿ dostêpne w bibliotekach, a tak¿e jako
pliki PDF w internecie na stronie PIG-PIB, jako serwis
wms (http://geoportal.pig.gov.pl/cbdg/dane/wms) oraz jako
informacje o wydawnictwie, dok¹d kieruje odbiorcê
zamieszczony na drugiej stronie ok³adki kod QR.
Jeszcze w tym samym roku z inicjatywy kolejnych Parków Krajobrazowych zosta³y opracowane i wydane mapy
geologiczno-turystyczne: Suwalskiego PK w skali 1: 25 000
wyd. II (Pochocka-Szwarc i in., 2014) i Gostyniñsko-W³oc³awskiego PK w skali 1: 60 000 (Rychel i in., 2014).
Druk tej ostatniej zosta³ sfinansowany dziêki staraniom
dyrekcji parku ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Mapa Suwalskiego Parku Krajobrazowego (SPK) zosta³a
wydana ze wsparciem finansowym PIG-PIB. Dla obu par1

ków opracowano i wykonano tablice edukacyjne o tematyce geologicznej: „Jezioro Hañcza – geologia jeziora i jego
okolic” (SPK), „Gostyniñsko-W³oc³awski Park Krajobrazowy – najnowsza historia geologiczna” i „Fenomen Jeziora Goœci¹¿ – zaszyfrowany zapis zmian œrodowiskowych”
(G-WPK). Nale¿y tu wspomnieæ, ¿e najlepsz¹ drog¹ do
opracowania i wydania mapy geologiczno-turystycznej
jest uzyskanie wk³adu finansowego bezpoœrednio przez
zainteresowany park, czego przyk³adem jest G-WPK.
O ile mapy jako opracowania popularno-naukowe
pe³ni¹ zadania edukacyjne z zakresu ochrony georó¿norodnoœci (wpisane w zadania Pañstwowej S³u¿by Geologicznej w myœl Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.), to ich
przygotowanie i wydanie nie nale¿y do dzia³añ statutowych PSG i zale¿y od wskazania Ÿróde³ finansowania.
Mapy geologiczno-turystyczne przybli¿aj¹ w sposób
przystêpny wa¿ne, a niekiedy doœæ skomplikowane zagadnienia. Ich celem jest wyjaœnienie budowy geologicznej
i geomorfologii przedstawianego obszaru.
Bazuj¹c na dostêpnych materia³ach archiwalnych,
zarówno kartograficznych, jak i opracowaniach regionalnych, przeprowadzono prace terenowe maj¹ce na celu
weryfikacjê danych geologicznych, przyrodniczych, krajoznawczych i turystycznych. Pozyskano informacje uzupe³niaj¹ce oraz wytypowano stanowiska geologiczne –
ods³oniêcia naturalne, a tak¿e miejsca widokowe z charakterystycznymi krajobrazami parków.
Zobrazowane na mapach obszary parków krajobrazowych pó³nocno-wschodniej Polski, a szczególnie Mazurski
Park Krajobrazowy (ryc. 2) i Suwalski Park Krajobrazowy
charakteryzuj¹ siê m³od¹, œwie¿¹ polodowcow¹ rzeŸb¹
terenu z wyraŸnie zaznaczonymi wzniesieniami moren
czo³owych i kemów, wa³ami form szczelinowych, odp³ywami szlaków sandrowych i licznymi zatorfionymi
obni¿eniami oraz dolinami rzek i jeziorami. Nieco inn¹
specyfikê maj¹ parki zwi¹zane z morzem czyli Nadmorski
Park Krajobrazowy i Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiœlana” (ryc. 3). Tu uwaga odbiorcy skupiona jest na procesach
erozji oraz akumulacji wodnej i wiatrowej, czego
przyk³adem mog¹ byæ: niszczenie brzegu morskiego i powstanie wybrze¿y klifowych, powstawanie mierzei helskiej
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Ryc. 1. Lokalizacja parków krajobrazowych, dla których wydano w 2014 r. mapy geologiczno-turystyczne i projekty graficzne ich ok³adek
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Ryc. 2. Okolice Miko³ajek – fragment mapy geologiczno-turystycznej Mazurskiego Parku Krajobrazowego w skali 1: 60 000 ( Rychel
i in., 2014)
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Ryc. 3. Wybrane geostanowiska Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiœlana” (Jurys & Uœcinowicz, 2014)

i wiœlanej oraz zatok i jezior, tworzenie delt rzecznych ze
spektakularn¹ delt¹ Wis³y (¯u³awy Wiœlane). To w³aœnie
na obszarach nadmorskich mo¿na obserwowaæ najsilniejsze procesy wydmotwórcze, które utworzy³y m.in. Wydmê
Wielb³¹dzi Garb na Mierzei Wiœlanej. Wydm nie brak te¿
na terenach œrodkowej Polski, np. na tarasach Wis³y miêdzy W³oc³awkiem i P³ockiem. Gostyniñsko-W³oc³awski
Park Krajobrazowy zosta³ utworzony w³aœnie z uwagi na
ochronê wydm œródl¹dowych, ale te¿ wyraŸnie rozwiniêtego systemu polodowcowych rynien subglacjalnych, jezior
i terenów zabagnionych. Nie mo¿na nie wspomnieæ o tarasach i skarpach wiœlanych czy o sztucznych zbiornikach,
najstarszym – Soczewce i najwiêkszym – Jeziorze
W³oc³awskim.
W sk³ad ka¿dego z opracowañ wchodzi drukowana
mapa w formacie 841 × 594 mm. W przypadku map piêcioczêœciowej serii (PKMW, NPK, MPR, WPK i PKPR)
dodatkowo jest opracowana czêœciowo interaktywna mapa
na noœniku CD. Na rewersie mapy drukowanej umieszczono czêœæ opisow¹ w postaci tekstu, fotografii i figur graficznych, zaœ na awersie mapê geologiczn¹ z elementami
turystyki oraz legendami do obu treœci. Mapy s¹ konstruowane wed³ug wypracowanego schematu (Rychel i in.
2012). Prace koncepcyjne, terenowe i techniczne prowadzone by³y równolegle przy zastosowaniu nowych techno1458

logii, np. pomiary GPS odnoszone do ortofotomap, zdjêæ
satelitarnych i NMT (numerycznego modelu terenu).
Wydane w 2014 r. mapy zarówno treœci¹, jak i form¹
oraz szat¹ graficzn¹ nawi¹zuj¹ do wczeœniej wydanych
przez PIG-PIB map geologiczno-turystycznych, a w szczególnoœci dwóch serii map parków narodowych (Kucharska, 2015). Odznaczaj¹ siê porêcznym formatem, nie
wiêkszym ni¿ A1, i przegl¹dowymi skalami (od 1 : 40 000
do 1 : 60 000), które s¹ jednak na tyle szczegó³owe, ¿eby
umo¿liwiæ odbiorcy swobodn¹ i precyzyjn¹ orientacjê w
terenie. Zastosowano spójn¹ z innymi mapami geologicznymi (np. Szczegó³ow¹ Map¹ Geologiczn¹ Polski) kolorystykê wydzieleñ geologicznych. Jest ona identyczna dla
ca³ej serii, co oznacza, ¿e wydzielenia tego samego wieku
i genezy maj¹ ten sam kolor na ka¿dej z map. Konstrukcja
objaœnieñ geologicznych zosta³a uproszczona i zawiera
chronologiczny podzia³ osadów wed³ug ich genezy.
Oprócz zastosowanego numerycznego modelu terenu
ka¿da z map posiada warstwice i izohipsy w akwenach
wodnych. Podano wysokoœci punktów na l¹dzie oraz
wysokoœci poziomu wody w zbiornikach. Pokazano obszary leœne wraz z przecinaj¹cymi je duktami i drogami. Ca³a
zastosowana symbolika zosta³a zminimalizowana i ujednolicona (zunifikowana) kolorystycznie (Rychel i in.,
2013).
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Ryc. 4. Fragment ortofotomapy i mapy geologiczno-turystycznej Welskiego Parku Krajobrazowego (Ga³¹zka i in., 2014)

Treœæ ka¿dej z map zosta³a opracowana przy u¿yciu
oprogramowania ArcGIS firmy ESRI. Struktura bazy jest
podzielona zwykle na trzy zestawy danych: geologiczny,
topograficzny i turystyczny, które zawieraj¹ tematyczne
warstwy punktowe, liniowe i poligonowe. Wszystkie dane
posiadaj¹ koordynaty przestrzenne i atrybuty opisowe.
Zastosowano obecnie obowi¹zuj¹cy uk³ad wspó³rzêdnych
p³askich prostok¹tnych oparty na odwzorowaniu GaussaKrügera, Pañstwowy Uk³ad Wspó³rzêdnych Geodezyjnych – PL1992. Kompozycja mapy jest z³o¿ona z danych
uszeregowanych w odpowiedniej kolejnoœci. Warstwa
wydzieleñ geologicznych jest t³em, na które s¹ nak³adane
kolejno dane topograficzne, hydrologiczne, sytuacyjne
i hipsometryczne, a na koñcu dane turystyczne. Hierarchizacja i symbolizacja danych s³u¿y optymalnemu uczytelnieniu treœci mapy.
Czêœæ opisowa umieszczona na rewersie mapy zawiera
informacje ogólne dotycz¹ce parku, opis walorów przyrodniczych i krajoznawczych ze szczególnym uwzglêdnieniem informacji turystycznych. Najbardziej jednak
wartoœciow¹ czêœci¹ opracowania tekstowego s¹ wiadomoœci o budowie geologicznej obszaru z rekonstrukcj¹
procesów najnowszej historii geologicznej, które przyczy-

ni³y siê do dzisiejszego ukszta³towania opisywanego terenu. W tej czêœci s¹ przedstawione polecane przez autorów
stanowiska geologiczne (ryc. 3). S¹ to miejsca obrazuj¹ce
specyfikê geologiczn¹, geomorfologiczn¹ i hydrologiczn¹
obszaru. Do ka¿dego z kilkunastu wytypowanych dla
mapy geostanowisk dodano tekst opisuj¹cy proces jego
powstania, wzbogacony fotografi¹, ilustracj¹ lub schematem. Czêsto pos³u¿ono siê blokdiagramem, który w szczególny, przestrzenny sposób objaœnia skomplikowane
procesy geologiczne czy geomorfologiczne. U¿yta w opracowaniu ortofotomapa zosta³a przedstawiona w skali
odpowiadaj¹cej mapie podstawowej, co daje mo¿liwoœæ
bezpoœredniego odniesienia do jej treœci (ryc. 4).
Rozwój turystyki, w tym geoturystyki (Jezierski,
2011), jest zwi¹zany g³ównie z obszarami o szczególnym
znaczeniu dla cz³owieka. S¹ to miejsca o unikalnych w skali regionu czy kraju warunkach przyrodniczych, tj.
ukszta³towaniu terenu, hydrografii czy klimacie. Czêsto s¹
one objête ró¿nymi formami ochrony. Dlatego specjalistyczne opracowania kartograficzne wykonane dla tych
szczególnych obszarów wzbudzaj¹ du¿e zainteresowanie.
Opracowania te mog¹ byæ przyczynkiem do kolejnych
dzia³añ geoturystycznych, np. tworzenia geologicznych
1459
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œcie¿ek terenowych oraz tablic edukacyjnych do geostanowisk. Mapy geoturystyczne stanowi¹ te¿ czêsto pierwsze
Ÿród³o informacji o geologii obszaru. St¹d czerpane mog¹
byæ informacje do opracowañ monograficznych. Mog¹ byæ
zaczynem wspó³pracy instytucji naukowych czy edukacyjnych z pracownikami parków. Wspó³praca taka mo¿e owocowaæ wymian¹ informacji, organizacj¹ sympozjów,
konferencji, szkoleñ czy wspólnych projektów badawczych.
Wykonywane w PIG-PIB mapy geologiczno-turystyczne
docieraj¹ do coraz wiêkszej iloœci odbiorców i zdobywaj¹
ich uznanie. Potwierdzeniem s¹ nagrody przyznane w tym
roku przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich dla Mapy
geologiczno-turystycznej Mazurskiego Parku Krajobrazowego. S¹ to tytu³y Mapy roku 2014 i Nagroda Publicznoœci.
Sk³adam serdeczne podziêkowania Recenzentowi za cenne
uwagi, które wp³ynê³y na poprawienie jakoœci odbioru niniejszego artyku³u.
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