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A b s t r a c t. Papuk Geopark is located in eastern Croatia, in the Slavonia region, and was established in 2007 in a mountain range of the same name. It covers 524 km2 of geologically diverse
terrain, with geological formations ranging in age from Precambrian to Quaternary and representing metamorphic, igneous and sedimentary rocks. The geopark, which is the oldest geological nature reserve in Croatia, host an outcrop of columnar jointing in rhyolite at Rupnica. In
terms of geomorphology, Papuk is a fluvially dissected young horst, with widespread karst phenomena on Triassic limestones. Cultural heritage includes ruins of medieval fortresses, ancient
abbeys, and country-famous wine culture around the town of Kutjevo. The educational offer
consists of 69 designated geosites, several educational trails, open-air rock exhibitions, and
guided walks and classes for schools.
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W pañstwach Europy Œrodkowo-Wschodniej idea
Geoparków w rozumieniu obszarów stowarzyszonych w
Europejskiej Sieci Geoparków (EGN) nie zosta³a wprowadzona na tak¹ skalê, jak mia³o to miejsce w pañstwach
Europy Zachodniej. W wielu krajach œrodkowoeuropejskich, mimo licznych walorów œrodowiska abiotycznego
i bogatej historii badañ i rozpoznania budowy geologicznej
(Kozina, 2008) znajduje siê tylko po jednym Geoparku. Do
takich pañstw nale¿y Chorwacja, w którym status Geoparku – cz³onka EGN – maj¹ tylko góry Papuk w Slawonii.
Po³o¿one w mniej znanej i turystycznie rzadko odwiedzanej czêœci Chorwacji, charakteryzuj¹ siê z³o¿on¹ budow¹
geologiczn¹, interesuj¹c¹ rzeŸb¹ terenu oraz ró¿norodnymi
walorami kulturowymi i dlatego zas³uguj¹ na bli¿sze przedstawienie.
PO£O¯ENIE I OGÓLNE RYSY
UKSZTA£TOWANIA TERENU
Pasmo górskie Papuk jest po³o¿one w miêdzyrzeczu Sawy
na po³udniu i Drawy na pó³nocy, ok. 120 km na wschód od
Zagrzebia i ok. 50 km na po³udniowy zachód od Osijeka.
Administracyjnie nale¿y do dwóch województw (¿upanii):
po¿edzko-slawoñskiego na po³udniu i virowiticko-podrawskiego na pó³nocy. Geopark Papuk zajmuje powierzchniê
526 km2, przy rozci¹g³oœci ok. 40 km ze wschodu na
zachód i szerokoœci do 12 km.
Góry Papuk nale¿¹ do systemu niewysokich w wiêkszoœci zalesionych pasm górskich tworz¹cych oœ morfologiczn¹ obszarów miêdzy Saw¹ i Draw¹. Najwy¿szy szczyt
– Papuk – osi¹ga wysokoœæ 953 m n.p.m., druga pod wzglêdem wysokoœci Ivaèka glava – 931 m n.p.m. (ryc. 1). WyraŸne granice morfologiczne nawi¹zuj¹ce do przebiegu linii
tektonicznych oddzielaj¹ erozyjnie rozcz³onkowane pasmo
od równinnego przedpola na wysokoœci 150–200 m n.p.m.,
co przy niedu¿ej szerokoœci pasma skutkuje du¿ymi
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wysokoœciami wzglêdnymi i stromymi zboczami dolin,
zw³aszcza w czêœciach zewnêtrznych. Linia grzbietowa
jest stosunkowo wyrównana, a odcinkami ma charakter
wysoko po³o¿onego zrównania. W bardziej odpornych na
wietrzenie seriach skalnych miejscami wytworzy³y siê efektowne ska³ki, jak np. w piaskowcach kwarcytycznych na
grzbiecie Mališæak. Pasmo przecinaj¹ trzy drogi ko³owe
prowadz¹ce z po³udnia na pó³noc, wprowadzaj¹ce na wysoko po³o¿one prze³êcze.
ROZWÓJ GEOLOGICZNY
W œwietle tektonicznej regionalizacji Europy œrodkowej góry Papuk wchodz¹ w sk³ad mikrokontynentu Cisy
(Tisza), w wiêkszoœci pogrzebanego pod kenozoicznymi
osadami Basenu Panoñskiego. Jest on w przybli¿eniu to¿samy z geograficznym regionem Wielkiej Niziny Wêgierskiej, obejmuj¹cym znaczne fragmenty Wêgier oraz przyleg³e tereny Chorwacji, Serbii i Rumunii. W kilku miejscach
ska³y nale¿¹ce do mikrokontynentu Cisy tworz¹ wychodnie w postaci œredniej wysokoœci pasm górskich, a jednym
z tych obszarów jest Papuk i s¹siaduj¹ce z nim nieco wy¿sze pasmo Psunj.
Mikrokontynent Cisy nale¿y do europejskich waryscydów, st¹d krystaliczny fundament ods³oniêty w górach
Papuk jest zapisem metamorfizmu niskiego oraz œredniego
stopnia, zachodz¹cego w póŸnym dewonie i wczesnym
karbonie oraz magmatyzmu granitowego w œrodkowym,
a tak¿e póŸnym karbonie (Pamiæ i in., 2003). Koniec ery
paleozoicznej by³ okresem przewa¿aj¹cej denudacji, jak
równie¿ ods³oniêcia na powierzchni kompleksów metamorficznych i granitowych, st¹d ten wycinek czasu geologicznego jest reprezentowany przez lukê stratygraficzn¹.
Sedymentacja na zrównanym pod³o¿u krystalicznym rozpoczê³a siê w triasie dolnym i kontynuowa³a w œrodkowym. Pocz¹tkowo mia³a charakter l¹dowy, nastêpnie p³ytko-
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Ryc. 1. Geopark Papuk – po³o¿enie, ukszta³towanie terenu i wybrane obiekty dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego (opr. graf. K. Jancewicz)

morski, dokumentowany przez facje wêglanowe. Obecnoœæ morskich ska³ osadowych wieku jurajskiego w innych
ods³oniêtych na powierzchni fragmentach mikrokontynentu Cisy (góry Mecsek i pasmo Villány w po³udniowo-zachodniej czêœci Wêgier) wskazuje na ci¹g³oœæ sedymentacji w mezozoiku, jednak w górach Papuk utwory m³odsze
od triasu zosta³y usuniête przez erozjê. Rozpadowi tego
fragmentu pasa europejskich waryscydów w m³odszym
mezozoiku i faktycznemu uformowaniu siê mikrokontynentu Cisy towarzyszy³y zjawiska wulkaniczne. Paleogen
by³ okresem dalszej denudacji w obrêbie przemieszczaj¹cych siê mikrop³yt pomiêdzy zbli¿aj¹cymi siê do siebie
wielkimi p³ytami afrykañsk¹ i eurazjatyck¹, których ostateczne zetkniêcie siê ze sob¹ nast¹pi³o na prze³omie paleogenu i neogenu. Oddalanie siê fragmentów litosfery kontynentalnej od strefy kolizji alpejskiej w kierunku ogólnie
wschodnim doprowadzi³o do uformowania siê ³añcuchów
górskich Karpat i Gór Dynarskich, a równoczeœnie powstania rozleg³ego, za³ukowego basenu panoñskiego (Royden,
1988; Matencu & Radivojeviæ, 2012). Niektóre obszary w
jego obrêbie by³y dŸwigane, w tym ci¹g elewacji wzd³u¿
po³udniowej granicy basenu, na terenie dzisiejszej Chorwacji i Serbii w miêdzyrzeczu Drawy i Sawy, w sk³ad którego wchodz¹ góry Papuk (Malviæ & Veliæ, 2011). Zr¹b
tych gór podlega³ w miocenie silnej erozji, a osady pochodz¹ce z jego niszczenia gromadzi³y siê wokó³ zrêbu,
tworz¹c l¹dowe serie dolnomioceñskie (ottnang – karpat),
a nastêpnie p³ytkomorskie facje piaszczyste tzw. morza
panoñskiego w badenie (16–14 mln lat temu). W tym okresie Papuk by³ wysp¹ oblewan¹ ze wszystkich stron wodami p³ytkiego morza, a nastêpnie s³odkowodnego jeziora.
540

W pliocenie i czwartorzêdzie dŸwiganie gór Papuk wzd³u¿
brze¿nych uskoków inwersyjnych postêpowa³o nadal,
a geomorfologicznym zapisem tych procesów jest m³oda
rzeŸba erozyjna i g³êbokie doliny rzeczne.
GÓRY PAPUK – LITOLOGIA I STRATYGRAFIA
Mocno podkreœlan¹ cech¹ Geoparku Papuk jest znaczne zró¿nicowanie budowy geologicznej i wystêpowanie
wszystkich trzech g³ównych grup ska³: magmowych, osadowych i metamorficznych, na stosunkowo niewielkim
obszarze (Pamiæ i in., 2003). Najpowszechniejsze s¹ ska³y
metamorficzne, wœród których wyró¿niono dwie formacje
ró¿ni¹ce siê stopniem przeobra¿enia. W formacji psunjskiej dominuje metamorfizm œredniego stopnia, a typowymi
ska³ami s¹ gnejsy i ³upki ³yszczykowe, podrzêdnie amfibolity i marmury. Niski stopieñ metamorfizmu reprezentuj¹
³upki zieleñcowe, chlorytowe, fyllity i metapiaskowce. Formacja radlovaèka cechuje siê niskim stopniem metamorfizmu, wystêpuj¹ w niej g³ównie ³upki, piaskowce, fyllity
i kwarcyty. Oprócz nich znaczny obszar zajmuj¹ wychodnie migmatytów, których wiek radiometryczny zosta³
okreœlony na 324–336 mln lat, podobnie jak ska³ metamorficznych formacji psunjskiej.
Ze schy³kowym okresem orogenezy waryscyjskiej s¹
zwi¹zane intruzje granitowe, ods³aniaj¹ce siê g³ównie w zachodniej czêœci Geoparku. Zajmuj¹ce wiêksz¹ powierzchniê, granity typu S powsta³y przez przetopienie ska³ ilasto-piaskowcowych, a ich wiek wynosi 314–317 mln lat.
Granity typu I s¹ nieco starsze (321–339 mln lat), czêsto
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tektonicznie zdeformowane i tworz¹ niewielkie izolowane
wychodnie w formacji psunjskiej (Pamiæ i in., 2003).
Ska³y osadowe w granicach Geoparku Papuk pochodz¹
z dwóch okresów: triasu i neogenu (miocenu). Seria wieku
triasowego jest w dolnej czêœci klastyczna (piaskowce kwarcowe, mu³owce, ³upki ilaste), w górnej – wêglanowa, reprezentowana przez wapienie, wapienie dolomityczne
i dolomity. By³y one w wielu miejscach przedmiotem eksploatacji, a powy¿ej miejscowoœci Velika w po³udniowej
czêœci geoparku nadal dzia³a znacznych rozmiarów kamienio³om dolomitów. Wêglanowa seria triasowa buduje
najwy¿sz¹ czêœæ pasma Papuk, ³¹cznie z ich najwy¿szym
szczytem.
Z ery mezozoicznej pochodz¹ tak¿e ska³y wulkaniczne,
datowane radiometrycznie na schy³ek kredy, a wczeœniej
uwa¿ane za mioceñskie. Ich ods³oniêcia znajduj¹ siê w
pó³nocno-zachodniej czêœci geoparku w pobli¿u miejscowoœci Voæin. S¹ to g³ównie bazalty i riolity, tworz¹ce
zarówno wiêkszych rozmiarów cia³a intruzywne, jak i cienkie (1–2 m gruboœci) ¿y³y przecinaj¹ce starsze ska³y magmowe. Dwa kluczowe geostanowiska – Trešnjevica (ryc. 2
– patrz ok³adka g³ówna) i Rupnica (ryc. 3 – patrz str. 518) –
eksponuj¹ w³aœnie ska³y wulkaniczne z tego okresu.
Najm³odsze utwory mioceñskie, reprezentuj¹ce interwa³ od ottnangu po pont, wystêpuj¹ na obrze¿ach zrêbu,
a ich szczególnie dobre ods³oniêcia znajduj¹ siê w czêœci
po³udniowo-zachodniej przy drodze do wsi Gornj Vrhovci
(ryc. 4). S¹ to s³abo skonsolidowane piaskowce, mu³owce,
mu³owce wapniste i wapienie litotamniowe. Liczne s¹ w nich
znaleziska fauny kopalnej zarówno l¹dowej, jak i morskiej,
wskazuj¹cych na ciep³y, subtropikalny klimat.

Zestawienie licznych prac szczegó³owych poœwiêconych budowie i rozwojowi geologicznemu gór Papuk
mo¿na znaleŸæ w bibliografiach zawartych w opracowaniach: Pamiæ i in. (2003) i Petroviæ i in. (2013).
ZJAWISKA KRASOWE
W ramach problematyki geomorfologicznej Geoparku
Papuk na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ procesy i formy krasowe, które rozwinê³y siê w wapieniach wieku triasowego.
Najbardziej spektakularne przyk³ady rzeŸby krasowej s¹
obecne w dolinie Jankovac, w s¹siedztwie oœrodka edukacyjnego geoparku, oraz na p³askowy¿u Papuk – Ivaèka
glava, w morfologicznej osi pasma.
Dolina Jankovac o d³ugoœci ok. 0,5 km zosta³a ukszta³towana przez erozjê potoku wyp³ywaj¹cego z wydajnego
Ÿród³a krasowego, odwadniaj¹cego p³askowy¿ g³ównego
wododzia³u pasma. Zamkniêcie doliny tworz¹ wysokie œciany wapienne z niewielkimi jaskiniami, poni¿ej których
wtórna depozycja trawertynu doprowadzi³a do powstania
p³askiej terasy, koñcz¹cej siê progiem o wysokoœci ok. 10 m.
Z dolnej czêœci tego progu wyp³ywa potok (ryc. 5 – patrz
str. 518), przep³ywaj¹cy dalej przez dwa sztuczne stawy
za³o¿one w XIX w., a nastêpnie spadaj¹cy z progu doliny
bocznej do doliny g³ównej. Na progu zachodzi tak¿e intensywna depozycja wêglanu wapnia, a powsta³y w ten
sposób p³at trawertynu ma ok. 100 m szerokoœci i koñczy
siê progiem o wysokoœci 40 m, z urwiskiem o wysokoœci
ok. 15 m w górnej czêœci. Na tym progu potok Jankovac
tworzy efektowny wodospad o nazwie Skakavec („konik
polny”), którego ca³kowita wysokoœæ, wraz z czêœci¹ doln¹
na oderwanych blokach i g³azach, wynosi 30 m (ryc. 6).

Ryc. 4. P³ytkomorskie osady mioceñskie ods³oniête w skarpie drogowej w pobli¿u miejscowoœci Gornj Vrhovci. Ryc. 4 i 6–8 fot. P. Migoñ
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Ryc. 6. Wodospad Skakavec na progu trawertynowym

Najwy¿ej po³o¿ony fragment grzbietu wododzia³owego jest p³askowy¿em krasowym, ponad który na wysokoœæ
50–80 m wznosz¹ siê ostañcowe wapienne wzniesienia ze
ska³kami. Powierzchnia p³askowy¿u jest urozmaicona licznymi lejami krasowymi ró¿nych rozmiarów (od 10 do
ponad 50 m d³ugoœci) i kszta³tów, w czêœci z nich s¹ aktywne ponory zasilaj¹ce podziemne cieki. Na p³askowy¿u
znajduj¹ siê otwory wejœciowe do jaskiñ o rozwiniêciu
pionowym z najbardziej znan¹ studni¹ krasow¹ Uvirajlka
o g³êbokoœci 36 m, która jest te¿ miejscem hibernacji
11 gatunków nietoperzy. Zas³uguj¹ce na uwagê formy
krasowe wystêpuj¹ tak¿e w innych czêœciach Geoparku.
Ko³o miejscowoœci Orahovica znajduje siê jaskinia Antina spilja z bogat¹ szat¹ naciekow¹, a w dolinie potoku
Radovanka niedaleko Velika potok ginie w ponorach.
OCHRONA PRZYRODY I HISTORIA GEOPARKU
Pocz¹tki prawnej ochrony przyrody omawianego obszaru siêgaj¹ 1948 r., kiedy to efektowne ods³oniêcie riolitów o oddzielnoœci s³upowej w Rupnicy zosta³o og³oszone rezerwatem geologicznym (Balen & Petrinec, 2014).
By³ to równoczeœnie pierwszy rezerwat geologiczny na
terenie dzisiejszej Chorwacji. W 1955 r. objêto ochron¹
Las Jankovac, na obszarze którego wystêpuj¹ wspomniane
liczne formy krasowe: zapadliska, lejki, wywierzyska, jaskinie oraz wodospad Skakavec. W 1966 r. do obszarów
chronionych do³¹czono niewielki rezerwat leœny Sekulina542

èka planina, ze wzglêdu na wystêpowanie w nim ponad
150-letniego naturalnego lasu brzozowo-jod³owego.
Znacz¹ce rozszerzenie obszaru chronionego mia³o miejsce w dniu 23 kwietnia 1999 r., kiedy ustanowiono Park
Przyrodniczy Papuk o powierzchni 336 km2. Zosta³ on
utworzony ze wzglêdu na ró¿norodnoœæ geologiczn¹, florystyczn¹ i faunistyczn¹. Wystêpuj¹ca na jego obszarze flora
obejmuje ponad 1200 gatunków, z czego 197 chronionych
i 102 wpisanych na „Chorwack¹ czerwon¹ listê gatunków
zagro¿onych wyginiêciem”. Œwiat fauny obejmuje m.in.:
37 gatunków ssaków, w tym 14 – nietoperzy, 104 gatunki
ptaków, 24 – ryb oraz po 11 – gadów i p³azów (na podstawie folderu informacyjnego o parku, bez daty wydania).
W 2001 r. grupa lokalnych liderów i pracowników Parku Przyrodniczego Papuk podjê³a dzia³ania maj¹ce na celu
utworzenie geoparku, który swoim zasiêgiem obejmowa³by nie tylko Park Przyrodniczy, ale równie¿ przylegaj¹ce
do niego obszary wiejskie, w tym miejscowoœci: Voæin,
Velika, Biškupci, Kaptol, Vetovo, Kutjevo i Orahovica,
¿eby zgodnie z ide¹ geoparków oprócz dziedzictwa geologicznego i wartoœci sfery biotycznej, chroniæ równie¿ dziedzictwo kulturowe oraz zaanga¿owaæ spo³ecznoœci lokalne
w dzia³ania na rzecz geoparku (Zouros, 2008). Obszar
Geoparku obejmuje 524 km2. W przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych uczestniczy³o Chorwackie Towarzystwo
Geologiczne oraz Uniwersytet w Zagrzebiu. Starania te
zakoñczy³y siê sukcesem i w 2007 r. Geopark Papuk zosta³
wpisany do Europejskiej Sieci Geoparków (European Geoparks Network) oraz w³¹czony do globalnej sieci
UNESCO (UNESCO Geoparks Network). Pomiêdzy Parkiem Przyrodniczym Papuk i Geoparkiem Papuk s¹ bardzo
silne powi¹zania organizacyjne, a geoparkiem zarz¹dza
zespó³ kierowników parku przyrodniczego.
GEOSTANOWISKA I ICH UDOSTÊPNIANIE
Ne terenie geoparku wyznaczono 69 geostanowisk, które ukazuj¹ ró¿norodnoœæ formacji skalnych ods³aniaj¹cych
siê w jego granicach. Zosta³y one podzielone na trzy grupy,
co znajduje odzwierciedlenie w typie tablic informacyjnych umieszczonych w poszczególnych miejscach (ryc. 7).
Pierwszy rodzaj, zawieraj¹cy tylko numery ewidencyjne,
informacjê o typie ska³y i jej wieku, jest adresowany do
naukowców i geologów. Stanowiska takie uznano b¹dŸ za
zbyt specjalistyczne, aby mo¿na je by³o odpowiednio zaprezentowaæ przeciêtnemu odwiedzaj¹cemu, b¹dŸ s¹ one
trudno dostêpne. Drugi rodzaj tablic – zawiera opis geostanowiska i wyjaœnienie niektórych zjawisk lub procesów
geologicznych – jest adresowany do odbiorcy, zainteresowanego dziedzictwem Ziemi, ale niekoniecznie posiadaj¹cego specjalistyczne wykszta³cenie. Informacje na tablicach s¹ przygotowane w jêzyku chorwackim i angielskim.
Trzeci rodzaj tablic jest przygotowany dla dzieci. Maj¹ one
specjaln¹ prost¹, a zarazem atrakcyjn¹ dla dzieci grafikê.
Treœci edukacyjne w postaci opowieœci przedstawia m³ody
geolog Rupko (jego imiê pochodzi od najbardziej znanego
geostanowiska w Rupnicy). Tablice te s¹ umieszczone na
wysokoœci odpowiedniej dla dzieci, ni¿ej ni¿ pozosta³e.
Krótk¹ informacjê o specyfice poszczególnych geostanowisk mo¿na znaleŸæ na interaktywnej mapie umieszczonej na stronie internetowej Geoparku Papuk (www.papukgeopark.com; data dostêpu 5.06.2016), jednak opisy te s¹
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Ryc. 7. Przyk³ady tablic informacyjnych umieszczanych przy geostanowiskach w Geoparku Papuk. A – tablica identyfikacyja
stanowiska; B i C – przyk³ady pe³nych opisów, D – tablica przygotowana dla dzieci i m³odzie¿y

Ryc. 8. Walory kulturowe Geoparku Papuk – pozosta³oœci warowni w miejscowoœci Kaptol

wy³¹cznie w jêzyku chorwackim. W wykazie geostanowisk nie ma natomiast takich, które wprost odnosi³yby siê
do form ukszta³towania terenu i eksponowa³y treœci zwi¹zane z rozwojem rzeŸby.
INNE ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Oprócz atrakcji przyrodniczych na terenie geoparku
i w jego najbli¿szym s¹siedztwie znajduje siê wiele zas³uguj¹cych na uwagê obiektów dziedzictwa kulturowego.
Do najbardziej cennych nale¿¹ wykopaliska archeologiczne z wczesnej epoki ¿elaza (VIII–III w. p.n.e.) w Kaptol
Gradi k. miejscowoœci Kaptol, gdzie w grobach ksi¹¿êcych odnaleziono ozdobn¹ ceramikê kultury halsztackiej.

W granicach Geoparku Papuk znajduj¹ siê ruiny siedmiu
œredniowiecznych twierdz. Najlepiej zachowan¹ i robi¹c¹
ogromne wra¿enie jest Ruica k. Orahovicy, która jest
najwiêkszym œredniowiecznym kompleksem obronnym
w Chorwacji. Natomiast naj³atwiej dostêpna jest twierdza
w Kaptol (ryc. 8) góruj¹ca nad centralnym placem miejscowoœci. Du¿e znaczenie kulturowe maj¹ tak¿e opactwo
cysterskie œw. Marii w Kutjevie oraz monastyr œw. Miko³aja
k. Orahovicy. Ten ostatni jest szczególnie znany ze wzglêdu na kolekcje cennych ikon i bogat¹ bibliotekê. Du¿e
wra¿enie robi równie¿ gotycki koœció³ Najœwiêtszej Marii
Panny w miejscowoœci Voæin, jest on równoczeœnie pami¹tk¹ tocz¹cej siê nieco ponad 20 lat temu wojny chorwacko-serbskiej. Niemal ca³kowicie zniszczony podczas
dzia³añ wojennych, zosta³ wiernie odbudowany.
Dla osób zainteresowanych turystyk¹ winiarsk¹ obowi¹zkowym miejscem odwiedzin jest Kutjevo, które s³ynie z winnic – ich pocz¹tki siêgaj¹ XIII w. Czêœæ z nich
udostêpniono turystom i mo¿na je zwiedzaæ z przewodnikiem, w wielu miejscach uczestniczyæ w degustacjach
lokalnych win. Dodatkowo zosta³ wytyczony specjalny
szlak winiarski, przy którym ustawiono tablice informacyjne, pozwalaj¹ce zapoznaæ siê z histori¹ i tradycjami
winiarskimi w regionie Slawonii.
RUCH TURYSTYCZNY
I DZIA£ALNOŒÆ EDUKACYJNA GEOPARKU
Obszar Geoparku by³ od dawna popularnym obszarem
rekreacyjnym dla mieszkañców pobliskich miejscowoœci.
Na jego terenie jest wyznakowanych ok. 200 km szlaków
pieszych i 120 km tras rowerowych. Du¿¹ popularnoœci¹
543

Przegl¹d Geologiczny, vol. 64, nr 8, 2016

cieszy³y siê takie miejsca jak jeziora Orahovica i Zveèevo,
k¹pielisko termalne powy¿ej miejscowoœci Velika oraz
Las Jankovac. Jednak obszar ten by³ stosunkowo rzadko
odwiedzany przez turystów spoza regionu. Od czasu utworzenia Parku Przyrodniczego, a nastêpnie Geoparku Papuk,
wzros³a równie¿ liczba turystów, a zw³aszcza zorganizowanych grup szkolnych, zainteresowanych przyrod¹. Niestety nie s¹ znane dane dotycz¹ce ca³kowitej liczby odwiedzaj¹cych geopark w skali roku. Wstêp jest bezp³atny
i mo¿liwy praktycznie w dowolnym miejscu. Liczba przybywaj¹cych w grupach zorganizowanych w 2015 r. wynosi³a ok. 10 tys. osób (inf. ustna od pracowników Geoparku
Papuk, marzec 2016).
Zgodnie z ide¹ i za³o¿eniami geoparków (Zouros, 2008),
w Geoparku Papuk s¹ podejmowane dzia³ania maj¹ce na
celu szeroko pojêt¹ edukacjê, w tym edukacjê zwi¹zan¹
z naukami o Ziemi. Dzia³ania te s¹ adresowane zarówno do
dzieci, jak i doros³ych. W tym celu wyznaczono trzy œcie¿ki edukacyjne z panelami informacyjnymi. W pobli¿u siedziby geoparku w Velika przygotowano plenerow¹ ekspozycjê ska³ wystêpuj¹cych na jego terenie, wraz z ich opisem. Wystawa ta dostarcza równie¿ informacji na temat
innych geoparków z sieci. Przygotowano materia³y popularno-naukowe, w wiêkszoœci w dwóch wersjach jêzykowych (chorwacki, angielski), do pobrania ze strony internetowej geoparku. Szczególnie cenn¹ inicjatyw¹ jest
przygotowanie w dolinie Jankovac œcie¿ki edukacyjnej przystosowanej dla osób poruszaj¹cych siê na wózkach. Z myœl¹ o tej grupie turystów tablice informacyjne s¹ umocowane na ni¿szej ni¿ zwykle wysokoœci i pochylone, co bardzo
poprawia komfort czytania.
W ramach geoedukacji dla lokalnych szkó³ s¹ organizowane lekcje przyrody w terenie oraz ró¿nego rodzaju
warsztaty. Grupy doros³ych turystów maj¹ mo¿liwoœæ skorzystania ze specjalnych wycieczek geologicznych z przewodnikiem. Kolejn¹ inicjatyw¹ zwi¹zan¹ z edukacj¹ jest
modernizacja centrum poznawczego zlokalizowanego przy
siedzibie parku w miejscowoœci Velika, bêd¹cej g³ówn¹
„bram¹ wjazdow¹” do geoparku, z ekspozycj¹ poœwiêcon¹
w szczególnoœci historii morza panoñskiego. W dalszych
planach jest budowa drugiego centrum edukacyjnego
k. miejscowoœci Voæin, z której ma kursowaæ specjalny
autobus wahad³owy dowo¿¹cy turystów do rezerwatu geologicznego w Rupnicy. Przeprowadzone i planowane inwestycje infrastrukturalne w zakresie turystyki nie s¹
zagro¿eniem dla podstawowej funkcji parku jak¹ jest
ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
PODSUMOWANIE
Geopark Papuk jest dobrym przyk³adem skutecznego
wdra¿ania za³o¿eñ okreœlonych dla sieci geoparków.
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W szczególnoœci nale¿y podkreœliæ jego ustanowienie w
obszarze ma³o znanym pod wzglêdem turystycznym, praktycznie nieodwiedzanym przez turystów zagranicznych,
eksploruj¹cych g³ównie dalmack¹ czêœæ Chorwacji. Idea
o¿ywienia obszarów mniej rozwiniêtych turystycznie i dywersyfikacji kierunków ruchu turystycznego znajduje wiêc
optymaln¹ mo¿liwoœæ do wcielenia w ¿ycie. Pozostaje pytanie, w jakim zakresie walory geologiczne geoparku, niew¹tpliwe dla specjalisty, bêd¹ mieæ odpowiedni¹ moc przyci¹gania osób odwiedzaj¹cych, które nie posiadaj¹ a priori
wiedzy z zakresu nauk o Ziemi. Wydaje siê, ¿e nadrzêdnymi bodŸcami do odwiedzin tego miejsca bêd¹ jednak
walory innego rodzaju: historyczne (zw³aszcza dobrze zachowane twierdze górskie), kulturowe (region winiarski
Kutjevo) i krajobrazowe. Dlatego te¿ tak wa¿ne jest odpowiednie wyeksponowanie stanowisk geologicznych. Wprowadzony w Geoparku Papuk podzia³ geostanowisk na trzy
grupy, z uwypukleniem i zagospodarowaniem tych najbardziej efektownych, jest niew¹tpliwie dobrym pomys³em.
Pozytywne efekty na pewno przyniesie tak¿e realizowany
i planowany rozwój oœrodków edukacyjno-informacyjnych
poœwiêconych naukom o Ziemi.
Wizyta studyjna autorów artyku³u w Geoparku Papuk odby³a
siê w ramach projektu „Partnership for Geoeducation”, realizowanego w ramach programu Erasmus Plus i koordynowanego
przez Stowarzyszenie Kaczawskie. Autorzy dziêkuj¹ Panu Kacprowi Jancewiczowi za opracowanie graficzne mapy Geoparku
Papuk.
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GEOPARK PAPUK W CHORWACJI
60-LECIE DZIAŁALNOŚCI ING PAN
CZWARTORZĘD ZATOKI POMORSKIEJ
SZCZĄTKI GADÓW W KAMIENIOŁOMIE
OWADÓW-BRZEZINKI
TRYT W ZLEWNIACH WISŁY I NARWI

Zdjêcie na ok³adce: Dawny kamienio³om Trešnjevica stanowi jedno z g³ównych geostanowisk na terenie Geoparku Papuk.
M³odopaleozoiczne (karboñskie) migmatyty s¹ przeciête m³odszymi, ró¿nokierunkowymi ¿y³ami bazaltowymi o gruboœci 1–2 m. Wiek
bazaltów okreœlono na schy³ek póŸnej kredy. Geologiczne znaczenie tego miejsca jest opisane na kilku tablicach informacyjnych
(patrz Migoñ & Pijet-Migoñ, str. 539). Fot. P. Migoñ
Cover photo: The old quarry of Trešnjevica is one of the most important geosites in the Geopark Papuk. Late Palaeozoic
(Carboniferous) migmatites are cut by younger, 1–2 m thick basaltic veins running in different directions. The age of basalts is
determined to be Late Cretaceous. Geological significance of the geosite is explained on a few interpretative panels (see Migoñ &
Pijet-Migoñ, p. 539). Photo by P. Migoñ

Geopark Papuk w Chorwacji
(patrz str. 539)

Ryc. 3. Rupnica – odsłonięcie kolumnowo spękanych riolitów albitowych

Ryc. 5. Źródło krasowe w górnej części doliny Jankovac. Obie fot. P. Migoń

518

