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A b s t r a c t. Arouca Geopark is located in northern Portugal, approximately 50 km to the
southeast from the city of Porto. It was established in 2006 and covers 330 km2 of the municipality
of Arouca. Geologically it includes Early Palaeozoic weakly metamorphosed slates and quartzites, intruded by several granite massifs of Carboniferous age. Geological highlights of the area
are findings of giant Ordovician trilobites, now on display in a special museum and rare textural
varieties of granites. Arouca Geopark offers interesting geomorphology too, such as high-elevated
planation surfaces in granites, tors and boulder fields, waterfalls and river gorges. Mining heritage is also present, focused on tungsten. Earth heritage is made accessible primarily through a
network of 41 designated geosites and further promoted by a range of educational activities
addressed to schools of all levels and initiatives aimed at engagement of local communities.
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Geopark Arouca jest po³o¿ony w pó³nocnej Portugalii,
ok. 50 km na po³udniowy wschód od Porto. Jest jednym
z czterech portugalskich geoparków nale¿¹cych do sieci
European Geoparks Network. Obszar geoparku to 330 km2
i swoim zasiêgiem obejmuje gminê Arouca, któr¹ zamieszkuje ok. 25 tys. mieszkañców (ryc. 1). Jest po³o¿ony na
terenach górskich i pogórskich o wysokoœciach od 200 do
600 m n.p.m., a w najwy¿szej czêœci – na terenie gór Freita
i Montemuro – do 1200 m n.p.m. Powsta³ dziêki inicjatywie i dzia³aniom Lokalnej Grupy Dzia³ania Adrimag.
Mi³oœnikom geoturystyki Geopark Arouca kojarzy siê
g³ównie ze skamienia³oœciami, w tym olbrzymimi trylobitami, które s¹ wykorzystywane w promocji obszaru jako
jego wyró¿nik i jedna z najwiêkszych atrakcji geoturystycznych parku. Geopark Arouca w wielu opracowaniach
dotycz¹cych rozwoju geoturystyki i geoparków jest przedstawiany jako modelowy geopark (Gray, 2013; Poros,
2014; Brzeziñska-Wójcik, 2015), któremu uda³o siê
osi¹gn¹æ sukces nie tylko w aktywizacji regionu poprzez
rozwój turystyki opartej g³ównie na wykorzystaniu dziedzictwa Ziemi, ale tak¿e we w³¹czaniu w aktywnoœæ spo³ecznoœci lokalnej i bardzo intensywnej dzia³alnoœci na
rzecz geoedukacji.
ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ
Pó³nocna Portugalia, w tym obszar Geoparku Arouca,
jest po³o¿ona na hercyñskim fundamencie krystalicznym,
który swoim zasiêgiem obejmuje wiêkszoœæ Pó³wyspu
Pirenejskiego. W granicach geoparku na powierzchni
ods³aniaj¹ siê dwa g³ówne kompleksy skalne. Pierwszy
z nich to s³abo zmetamorfizowane ska³y osadowe o wieku
od kambryjskiego po wczesnosylurski (Sá i in., 2007),
dominuj¹ ³upki, szarog³azy i kwarcyty wieku kambryjskiego. Natomiast przez pó³nocno-wschodni¹ czêœæ geoparku
przebiega w¹ski (2–4 km) pas ³upków ordowickich, zawieraj¹cych liczne skamienia³oœci trylobitów i œlady ich ¿erowania na dnie morskim (Gutiérrez-Marco i in., 2009).
Podczas orogenezy hercyñskiej w kompleks osadowy intr1
2

udowa³a magma granitowa, czego œwiadectwem jest kilka
odrêbnych masywów granitowych po³o¿onych w obrêbie
geoparku (Reavy, 1988). Centraln¹ czêœæ obszaru zajmuje
elipsoidalna intruzja o wymiarach 13 ´ 8 km. Zosta³a w
nich wypreparowana kotlina, obecnie zajêta przez najwiêksz¹ miejscowoœæ geoparku – miasteczko Arouca. Godne
odnotowania s¹ tak¿e: wyd³u¿ona intruzja granitu
dwu³yszczykowego Serra da Freita, ci¹gn¹ca siê wzd³u¿
po³udniowo-zachodniej granicy geoparku, oraz owalny w
zarysie, niewielki (5 ´ 3 km) masyw granitowy Alvarenga,
w którym rzeka Paiva wyciê³a malowniczy jar. Z kolei
z obrze¿ami masywu Regoufe w po³udniowo-wschodniej
czêœci obszaru jest zwi¹zana obfita mineralizacja wolframowa, a rudy wolframu by³y w przesz³oœci przedmiotem
intensywnej eksploatacji (Moura, 2005).
G£ÓWNE CECHY RZEBY
Pod wzglêdem geomorfologiczno-krajobrazowym
obszar Geoparku Arouca jest zró¿nicowany, przede
wszystkim z powodu nierównomiernego dŸwigania obszaru w neogenie i zwi¹zanej z tym ró¿nej intensywnoœci erozji fluwialnej. Wyró¿niæ mo¿na kilka charakterystycznych
typów rzeŸby: a) wysoko po³o¿one p³askowy¿e na ska³ach
granitowych, b) strome obramowania p³askowy¿ów o charakterze progów genezy tektonicznej, c) silnie rozcz³onkowane i rozciête wciosowymi dolinami obszary górskie w
czêœci geoparku zbudowanej ze ska³ ³upkowych, d) kotliny
œródgórskie i obszary pogórskie zlokalizowane g³ównie w
œrodkowej i pó³nocno-zachodniej czêœci obszaru. W najwiêkszej z tych kotlin, o dnie po³o¿onym na wysokoœci
250–300 m n.p.m., znajduje siê miasto Arouca. Najwy¿szym punktem geoparku jest kulminacja o wysokoœci
1216 m, po³o¿ona w jego pó³nocno-wschodniej czêœci,
w górach Serra de Montemuro. W czêœci po³udniowej najwy¿szym wzniesieniem jest Malhada (1102 m), a kilka dalszych kulminacji przekracza 1000 m n.p.m.
Krajobrazowy kontrast pomiêdzy granitow¹ a ³upkow¹
czêœci¹ geoparku jest uderzaj¹cy. Wyra¿a siê on z jednej
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Ryc. 1. Geopark Arouca – po³o¿enie, ukszta³towanie terenu i lokalizacja geostanowisk omawianych w tekœcie (opr. graf. K. Jancewicz)

strony zwartoœci¹ powierzchni wododzia³owych – na granitach rozcz³onkowanie erozyjne jest mniejsze, z drugiej –
obecnoœci¹ mniejszych form rzeŸby. O ile obszary zbudowane z ³upków nie wyró¿niaj¹ siê niczym szczególnym
poza niskimi (2–3 m) ska³kami eksponuj¹cymi powierzchnie foliacji (ryc. 2A – patrz str. 66), to w granitach s¹
powszechne ostañcowe skaliste wzniesienia, nagromadzenia luŸnych bloków i g³azów (ryc. 2B – patrz str. 66)
i p³ytkie nieckowate dolinki. Czêœæ z nich przyjmuje charakter dolin zawieszonych nad dolin¹ g³ówn¹ (np. nad
rzek¹ Paiva) lub na krawêdzi p³askowy¿u i w takich miejscach powsta³y efektowne wodospady.
Wiêkszoœæ terenu geoparku jest zalesiona. Wyj¹tkami
s¹ dna kotlin i zrównania œródstokowe, zajête przez miejscowoœci i towarzysz¹ce im pola uprawne, oraz wierzchowiny powy¿ej 900 m n.p.m. Te ostatnie maj¹ dziêki temu
nieprzeciêtne walory krajobrazowe, a kilka miejsc zosta³o
zagospodarowanych jako punkty widokowe.
SKAMIENIA£OŒCI JAKO G£ÓWNY
WYRÓ¯NIK OBSZARU
G³ównym wyró¿nikiem Geoparku Arouca s¹ skamienia³oœci trylobitów obficie wystêpuj¹ce w ³upkach ordowickich. Znane od czasu rozpoczêcia eksploatacji ³upków
w XIX w., zosta³y po raz pierwszy poddane dok³adniejszym badaniom w latach 50. XX w. Niemniej jednak do90

piero ponowne uruchomienie pod koniec XX w. kamienio³omu ³upków w Canelas, w pó³nocno-wschodniej czêœci
geoparku, stworzy³o mo¿liwoœci prowadzenia kompleksowych badañ i ujawni³o rzeczywiste bogactwo miejscowej
fauny ordowickiej. Z tego ods³oniêcia pochodz¹ trylobity
nale¿¹ce do najwiêkszych na œwiecie: niemal kompletnie
zachowany okaz Ogyginus forteyi o d³ugoœci 70 cm oraz
mierz¹ce 21 cm d³ugoœci pygidium Hungioides bohemicus,
sugeruj¹ce d³ugoœæ osobnika rzêdu 90 cm. Okazy o d³ugoœci powy¿ej 30 cm s¹ doœæ powszechne (Gutiérrez-Marco
i in., 2009). Na p³ytach ³upkowych zosta³y utrwalone przejawy zachowañ spo³ecznych, które potwierdzaj¹ gromadny
tryb ¿ycia, wspólne zrzucanie pancerza i chronienie siê
mniejszych osobników pod du¿ymi w trakcie tego procesu.
Stwierdzono cztery przypadki wystêpowania obok siebie
kompletnych osobników i zrzuconych pancerzy, wskazuj¹ce na œmieræ bezpoœrednio po zakoñczeniu tej czynnoœci.
W celu podkreœlenia unikatowoœci miejscowej fauny
kopalnej motyw trylobita wybrano jako symbol Geoparku
Arouca (Sá i in., 2011). Pojawia siê on w logo, na tablicach
informacyjnych i innych oznaczeniach. Na rondzie w
Arouca wzniesiono pomnik sk³adaj¹cy siê ze stoj¹cych
pionowo p³yt ³upka, do których przytwierdzono okazy trylobitów ponadnaturalnej wielkoœci, wykonane z metalu
przez lokalnego artystê (ryc. 3). Motyw trylobita jest obecny w miejscowych wyrobach kulinarnych i pami¹tkach.
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HISTORIA GEOPARKU
Mimo posiadanych walorów przyrodniczych do koñca
XX w. teren dzisiejszego geoparku by³ ma³o znany, dominowa³a tam gospodarka rolno-leœna, borykano siê z wieloma problemami ekonomicznymi i demograficznymi,
zw³aszcza depopulacj¹ na rzecz pobliskiego regionu metropolitalnego Porto.
W 1991 r. powsta³a prywatna organizacja non-profit
„Adrimag”, która podjê³a dzia³ania na rzecz aktywizacji
regionu, w tym rozwoju turystyki opartej na dziedzictwie
Ziemi i walorach przyrodniczych. Dziêki jej dzia³aniom w
2007 r. powsta³ Geopark Arouca, obejmuj¹cy ca³y obszar
administracyjny Arouca Munciplo, dwa lata póŸniej
(2009 r.) do³¹czy³ on do sieci European Geoparks
Network. W 2015 r. Geopark Arouca przyst¹pi³ wraz
z innymi geoparkami do International Geoscience and
Geoparks Programme (IGGP), ustanowionego przez
UNESCO. W najbli¿szych latach jest planowane rozszerzenie aktualnego terenu geoparku o siedem dodatkowych
obszarów administracyjnych, które wraz z nim uczestnicz¹
w programie Magiczne Góry (Montanhas Mágicas).
Parkiem zarz¹dza i reprezentuje prawnie stowarzyszenie
Arouca Geopark Association, które w 2016 r. liczy³o 44
cz³onków, w tym 9 instytucji publicznych i 35 prywatnych.
GEOSTANOWISKA I ICH UDOSTÊPNIANIE
W granicach geoparku wyznaczono 41 geostanowisk
sukcesywnie zagospodarowywanych na potrzeby turystyki. Dzia³ania te obejmuj¹ budowê wygodnych œcie¿ek
dojœciowych, platform mog¹cych pomieœciæ wiêksz¹ grupê osób, umieszczenie ujednoliconych dla ca³ego obszaru
oznaczeñ oraz tablic informacyjnych. Kilka z tych geostanowisk ma znaczenie miêdzynarodowe i eksponuje wyj¹tkowo cenne lub wrêcz unikatowe elementy miejscowego dziedzictwa Ziemi. Traktowane s¹ one jako wyró¿nik
Geoparku Arouca i najbardziej promowane.

Ryc. 3. Pomnik z trylobitami na rondzie w Arouca. Wszystkie fot.
P. Migoñ

Ekspozycja wielkich trylobitów w Canelas
(Museu das Trilobites)
W pobli¿u du¿ego kamienio³omu ³upków w Canelas
powsta³o niewielkie muzeum, w którym wyeksponowano
czêœæ znalezisk. Zosta³o ono otwarte w 2006 r. Mo¿na w
nim zobaczyæ liczne okazy trylobitów gigantów, przyk³ady gromadnego wystêpowania, a tak¿e inne skamienia³oœci: ramienionogów, graptolitów i ³odzików. W drugim
budynku znajduje siê salka kinowa, w której jest prezentowany film o historii odkryæ i znaczeniu stanowiska. Na
uwagê zas³uguje tak¿e konstrukcja budynków – zosta³y
one wzniesione z lokalnego kamienia, a w³aœciwy budynek
ekspozycyjny jest ob³o¿ony p³ytami ³upka. £upki tworz¹
tak¿e pokrycie dachowe. Na wy³o¿onej p³ytami ³upka
powierzchni wokó³ budynków w wielu miejscach mo¿na
odnaleŸæ odciski pancerzy trylobitów.
Cabanas Longas
Cabanas Longas w dolinie rzeki Paiva to unikatowe
ods³oniêcie skamienia³oœci œladowych w ³upkach kwarcowych, które tworz¹ skalne ¿ebro na zboczu doliny. Upad
warstw jest niemal pionowy, st¹d powierzchnia skalna jest
doskonale dostêpna do obserwacji. Œlady przemieszczania
siê kilku osobników po piaszczystym dnie wystêpuj¹ na

Ryc. 4. Skamienia³oœci œladowe na geostanowisku Cabanas Longas

powierzchni blisko 1 ´ 1 m i maj¹ postaæ negatywów
p³ytkich rynien o g³êbokoœci kilku centymetrów (ryc. 4).
Ods³oniêcie znajduje siê w szczytowej partii kwarcytowo-³upkowego ¿ebra, dlatego zosta³o udostêpnione specjalne wybudowan¹ k³adk¹ zawieszon¹ nad ¿lebem, a nastêpnie schodki doprowadzaj¹ do platformy obserwacyjnej.
Miejsce jest te¿ dobrym punktem widokowym na dolinê
rzeki Paiva.
Pedras Parideiras
Ods³oniête powierzchnie granitowe w niewielkiej osadzie Castanheira w po³udniowej czêœci geoparku zawieraj¹
unikatowe ciemne konkrecje kilkucentymetrowej d³ugoœci
91
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Ryc. 6. Spêkania poligonalne na blokach granitowych (Pedras
Boroas)

Ryc. 7. Jar rzeki Paiva z nowo wybudowan¹ œcie¿k¹ turystyczn¹

(ryc. 5 – patrz str. 131). Maj¹ one otoczkê biotytow¹ w
czêœci zewnêtrznej, natomiast wewn¹trz s¹ zbudowane
z kwarcu i skalenia. Powsta³y jako wype³nienia pierwotnych pêcherzy w magmie bogatej w sk³adniki lotne, w najwy¿szej partii intruzji (Reavy i in., 1993). Ró¿nice w barwie i wynikaj¹ce z nich nierównomierne nagrzewanie oraz
och³adzanie powierzchni wyeksponowanego granitu sprawia, ¿e w naturalnych warunkach konkrecje oddzielaj¹ siê
od reszty ska³y, co zaowocowa³o lokaln¹ nazw¹ oznaczaj¹c¹ „rodz¹ce kamienie”. W centrum miejscowoœci powsta³ niewielki oœrodek edukacyjny z wyeksponowan¹ powierzchni¹ granitow¹, chronion¹ daszkiem, i salk¹ kinow¹,
w której jest wyœwietlany film dobrze t³umacz¹cy przyczyny oddzielania siê konkrecji. Powy¿ej osady specjalnie
wybudowane pomosty udostêpniaj¹ du¿¹ naturaln¹ powierzchniê skaln¹ zawieraj¹c¹ liczne konkrecje (ok. 75 ´ 25 m),
wyeksponowan¹ na dzia³anie czynników atmosferycznych.

dolina siê zwê¿a, a zbocza staj¹ siê jeszcze bardziej strome,
co ma zwi¹zek ze zmian¹ litologii pod³o¿a. Rzeka wp³ywa
w obrêb niewielkiej intruzji granitowej, któr¹ przecina na
odcinku ok. 1,5 km. Zbocza maj¹ ponad 200 m wysokoœci,
przy nachyleniu dochodz¹cym do 60–70°. Na d³ugich
odcinkach s¹ one tworzone przez stromo nachylone powierzchnie litego granitu, miejscami pojawiaj¹ siê skalne
klify i rumowiska bloków pochodz¹ce z obrywów. Potok
sp³ywaj¹cy z granitowego p³askowy¿u po³o¿onego po stronie wschodniej tworzy na zboczu efektowny wodospad
Aguieiras, bêd¹cy w istocie ci¹giem kaskad spadaj¹cych
po granitowych p³ytach. Jar rzeki Paiva jest dobrym przyk³adem do dyskusji nad wieloetapowym tworzeniem siê
spêkañ w granitach. Na pierwotny, wzglêdnie regularny
uk³ad prostok¹tny s¹ na³o¿one stromo nachylone spêkania
odci¹¿eniowe, zwi¹zane genetycznie z erozyjnym pog³êbianiem doliny. W 2015 r. zbudowano œcie¿kê turystyczn¹
prowadz¹c¹ zachodnim zboczem, wczeœniej niedostêpnym
z racji stromoœci (ryc. 7). Jednak mo¿na siê zastanawiaæ,
czy pomosty nie s¹ zbyt du¿¹ ingerencj¹ w naturalny krajobraz.

Pedras Boroas
Geostanowisko Pedras Boroas znajduje siê na granitowym p³askowy¿u Serra da Freita i obejmuje skupisko wielkich bloków granitowych na niewielkim wzniesieniu, które
jest otoczone p³askodennymi dolinkami. Osobliwoœci¹ tego
miejsca s¹ doskonale wykszta³cone poligonalne wzory
pêkniêæ w granicie (ryc. 6), przypominaj¹ce kszta³tem
popêkan¹ skórkê na bochenku chleba, co da³o asumpt
lokalnej nazwie (Pedras Boroas to „ska³y chlebowe”).
Pêkniêcia siêgaj¹ na 5–10 cm w g³¹b ska³y i wydzielaj¹
poligony o d³ugoœci do 30 cm. Szczególnie interesuj¹cym
miejscem, rzucaj¹cym nowe œwiat³o na genezê takich
pêkniêæ, generalnie wi¹zanych z procesami powierzchniowymi (Williams & Robinson, 1989), jest pierwotna
powierzchnia spêkania widziana z góry w intersekcji.
Widoczne s¹ prostopad³e do niej nieci¹g³oœci ni¿szego
rzêdu, wskazuj¹ce na kszta³towanie takiego wzoru pêkniêæ jeszcze przed ods³oniêciem na powierzchni.
Od drogi ko³owej do geostanowiska prowadzi wygodna œcie¿ka, a istota stanowiska jest objaœniona na dwujêzycznej tablicy.
Jar rzeki Paiva (Garganta do Paiva)
Rzeka Paiva przecina pó³nocno-wschodni¹ czêœæ geoparku i tworzy umiarkowanie szeroki wcios, rozcinaj¹c
³upkowe pod³o¿e. Na wysokoœci miejscowoœci Alvarenga
92

Inne geostanowiska
Wœród pozosta³ych geostanowisk na krótkie omówienie zas³uguj¹ przede wszystkim miejsca szczególnie chêtnie odwiedzane ze wzglêdu na walory widokowe. Na pó³nocnej krawêdzi p³askowy¿u Serra da Freita, w pobli¿u
jego kulminacji, znajduje siê punkt widokowy Detrelo de
Malhada, z którego widok obejmuje nie tylko ca³y obszar
geoparku z po³o¿on¹ u podnó¿a p³askowy¿u miejscowoœci¹ Arouca, ale siêga po Ocean Atlantycki na zachodzie
i pasmo górskie Peneda – GerÃs na granicy z Hiszpani¹ na
pó³nocy. Bezpoœrednio w pobli¿u platformy widokowej
nad trawiast¹ powierzchniê zrównania wyrastaj¹ liczne kilkumetrowej wysokoœci ska³ki (ryc. 2A), o morfologii naœladuj¹cej stromy upad warstw ³upków kwarcytowych.
Charakter punktu widokowego ma tak¿e Portal do Inferno
e Garra w po³udniowo-wschodniej ³upkowej czêœci obszaru. Jest on zlokalizowany na w¹skim grzbiecie ³¹cz¹cym
dwie czêœci p³askowy¿u, stromo opadaj¹cym w obie strony
do po³o¿onych 250 m ni¿ej den g³êbokich dolin rzecznych.
Z punktu widzenia geoedukacji jest to doskona³e miejsce
do wskazania, czym s¹ powierzchnie zrównania i na czym
polega niezgodnoœæ ze struktur¹ geologiczn¹ (ryc. 8). Do
efektownych form powierzchni ziemi nale¿y równie¿ wo-
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Ryc. 8. Powierzchnia zrównania œcinaj¹ca stromo zapadaj¹ce warstwy ³upków, widoczne z geostanowiska Portal do Inferno e Garra

Ryc. 9. Wodospad Mizarela, z widocznymi spêkaniami odci¹¿eniowymi równoleg³ymi do powierzchni terenu

dospad Mizarela po zachodniej stronie p³askowy¿u Serra
da Freita (ryc. 9). Ma ponad 70 m wysokoœci i jest uwa¿any
za najwy¿szy w Portugalii. Stanowi bardzo dobry przyk³ad
z³o¿onoœci uwarunkowañ genezy progów wodospadowych. Z jednej strony opadaj¹c z powierzchni zrównania,
wyznacza on aktualne po³o¿enie strefy postêpuj¹cej od
zachodu erozji wstecznej, odm³adzaj¹cej rzeŸbê gór Freita.
Z drugiej, ilustruje wp³yw niejednakowej odpornoœci ska³
na erozjê. U podnó¿a progu wodospadowego ods³aniaj¹ siê
ska³y kompleksu ³upkowego, natomiast sam próg jest wyciêty w granicie. Dobrze s¹ równie¿ widoczne zakrzywione spêkania odci¹¿eniowe, ogólnie równoleg³e do sk³onu
progu. Niedaleko miejscowoœci Mizarela jest po³o¿one
inne chêtnie odwiedzane w celach edukacyjnych geostanowisko – Campodas Dobras. Na ³agodnie nachylonych
p³ytach skalnych dobrze widoczne s¹ sfa³dowane ¿y³y
kwarcowe, na przyk³adzie których omawia siê procesy
deformacji towarzysz¹ce ruchom górotwórczym.

industrialnego, przygotowanie tras zwiedzania, tablic
i materia³ów informacyjnych jest dopiero w planach. Œlady
dawnego górnictwa mo¿na ogl¹daæ tak¿e w kilku innych
miejscach, m.in. w dolinie rzeki Frades (Minas da Pena
Amarela, Minas de Rio de Frades).
Ciekawostk¹ turystyczn¹ na terenie geoparku sta³ siê
radar meteorologiczny na p³askowy¿u Serra da Freita, który zosta³ oddany do u¿ytku w lutym 2015 r. Jest on udostêpniany po specjalnym zg³oszeniu do zwiedzania przez wycieczki szkolne, a dodatkowo wie¿a radaru jest wykorzystywana jako punkt widokowy.
Do nowych atrakcji w s¹siedztwie Geoparku Arouca
nale¿y tak¿e oœrodek edukacyjny we wsi Pias, poœwiêcony
g³ównie przyrodzie ¿ywej i bioró¿norodnoœci. Z tematyk¹
bioró¿norodnoœci s¹ równie¿ zwi¹zane liczne œcie¿ki edukacyjne, w tym œcie¿ka o d³ugoœci 1,7 km, która zaczyna
siê w Merujal w górach Freita, prowadzi przez ró¿norodne
siedliska roœlinne do wsi Mizarela i dziêki tablicom informacyjnym umo¿liwia poznanie wielu roœlin endemicznych. Inn¹ popularn¹ œcie¿k¹ edukacyjn¹ jest trasa
turystyczna w dolinie rzeki Paiva.
Obszar geoparku jest równie¿ popularnym miejscem
rekreacyjnym i wypoczynkowym. Na jego terenie jest
uprawiana nie tylko turystyka piesza i rowerowa, ale tak¿e
sporty wodne – g³ównie kajakarstwo górskie i rafting.
Szczególnym zainteresowaniem ciesz¹ siê spacery po nowym pomoœcie w dolinie rzeki Paiva oraz sp³ywy pontonowe i rafting po tej rzece.

INNE ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Wœród innych atrakcji turystycznych na terenie geoparku zainteresowanie turystów budzi przede wszystkim
historyczne miasto Arouca z po³o¿onym w centrum klasztorem Convento de Arouca. Klasztor zosta³ za³o¿ony w
X w. jako konwent benedyktyñski, póŸniej zmieni³ regu³ê
na cystersk¹. W zespole klasztornym na szczególn¹ uwagê
zas³uguje koœció³, dziedziniec z kru¿gankami oraz kuchnia
zakonna. Aktualnie w czêœci pomieszczeñ mieœci siê
Muzeum Sztuki Sakralnej. W miasteczku mo¿na te¿
obserwowaæ ró¿norodne przyk³ady wykorzystania lokalnego kamienia granitowego w architekturze.
Na obszarach górskich zainteresowaniem turystów ciesz¹ siê malowniczo po³o¿one, ale w znacznym stopniu
opuszczone, tradycyjne górskie wsie. Wiêkszoœæ domów
i zabudowañ gospodarczych zosta³o wybudowanych z lokalnych ska³, a prawie wszystkie dachy s¹ pokryte
³upkiem. W niektórych wsiach mo¿na siê zapoznaæ z rodzimym rzemios³em i spróbowaæ tradycyjnych potraw.
Szczególnym uznaniem cieszy siê miejscowa wo³owina.
Osoby zainteresowane dziedzictwem górniczym powinny zobaczyæ Minas de Regoufe – pozosta³oœci po kopalni
rud wolframu, które by³y bardzo intensywnie eksploatowane w okresie II wojny œwiatowej (ryc. 10 – patrz str. 131).
S¹ one swobodnie dostêpne dla turystów, ale niezagospodarowane. Pe³ne wykorzystanie obiektu jako stanowiska

DZIA£ALNOŒÆ EDUKACYJNA GEOPARKU
Zgodnie z ide¹ geoparków, ich dzia³alnoœæ powinna
byæ oparta na trzech filarach, którymi s¹ ochrona dziedzictwa Ziemi, geoturystyka i geoedukacja (geoconservation,
geotourism, geoeducation) (Zouros, 2004, 2008; Henriques i in., 2012). Dlatego zarz¹d Geoparku Arouca wielk¹
wagê przywi¹zuje do edukacji przyrodniczej, w tym do
edukacji geologicznej. Oferta edukacyjna jest co roku rozszerzana, przygotowywana dla ró¿nych grup wiekowych –
od przedszkolaków i uczniów szkó³ podstawowych do grup
studenckich. Rocznie ok. 5000 uczniów i studentów bierze
udzia³ w edukacyjnych zajêciach terenowych (informacja
od pracownika geoparku, listopad 2015). S¹ to g³ównie
uczniowie lokalnych szkó³, dodatkowo uczestnicz¹cy w
projektach, których zadaniem jest wzbudzenie zainteresowania geologi¹, ale równoczeœnie promocja geoparku.
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W okresie wakacyjnym dla starszych uczniów s¹ organizowane warsztaty paleontologiczne.
Jedna z lokalnych szkó³ podstawowych zosta³a objêta
patronatem geoparku. W placówce sale edukacyjne maj¹
nazwy zwi¹zane z geologi¹ geoparku, a uczniowie uczestnicz¹ w wielu programach edukacyjnych zwi¹zanych
z naukami przyrodniczymi. Ponadto co roku odbywa siê
tam zakoñczenie konkursu organizowanego przez geopark,
zwi¹zanego ze zrównowa¿onym rozwojem. Konkurs jest
adresowany do wszystkich 22 szkó³ tego regionu regionu.
Polega na zaprezentowaniu w kreatywny sposób problemu, który jest przez geopark wybrany jako temat przewodni roku. W poprzednich latach odby³y siê konkursy
zwi¹zane m.in. z ochron¹ wód, ochron¹ bioró¿norodnoœci
i katastrofami naturalnymi.
Innym ciekawym, organizowanym cyklicznie projektem edukacyjnym jest „Dzieciêca opowieœæ”, adresowana
do najm³odszych uczniów. Jest to po³¹czenie warsztatów
kulinarnych z warsztatami geologicznymi, czyli nauka o skamienia³oœciach w nietypowy sposób. W ramach tych zajêæ
dzieci przygotowuj¹ potrawy w kszta³cie trylobitów. Dowiaduj¹ siê o zasadach zdrowego ¿ywienia, a równoczeœnie
poznaj¹ budowê i tryb ¿ycia wymar³ych stawonogów.
Geopark organizuje specjalne kursy (obejmuj¹ce 25
godz. zajêæ) dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.
Dla pedagogów najm³odszych klas jest organizowany kurs
„Geoedukacja w dzia³aniu”, a wy¿szych – „Geopark Arouca – georó¿norodnoœæ i bioró¿norodnoœæ”. Czeœæ szkoleñ
dla nauczycieli jest prowadzonych wspólnie z innymi portugalskim geoparkami – Naturtejo i Terras de Cavaleiros.
Du¿ym zainteresowaniem mieszkañców, ale równie¿
turystów i mediów, cieszy³y siê wystawy zwi¹zane z zakoñczeniem konkursów „Trylobity dooko³a sto³u” (przedstawienie kreatywnych sposobów przygotowania potraw,
dekoracji i ozdób z motywem skamienia³oœci), a tak¿e konkursy: plastyczne „Paleo-art” i „Bioró¿norodnoœæ w paleozoiku” oraz literacki „Opowieœci i wspomnienia na temat
kopalni wolframu”. W turnieju „Trylobity dooko³a sto³u"
wziê³o udzia³ 12 restauracji, które oprócz dekoracji nawi¹zuj¹cych do trylobitów wprowadzi³y do swojego menu
nazwy potraw, nawi¹zuj¹ce do tej atrakcji geoturystycznej
regionu. Szacuje siê, ¿e w czasie trwania konkursu ok.
52 tys. goœci odwiedzi³o lokale bior¹ce udzia³ w konkursie.
Dodatkowo pracownicy geoparku prowadz¹ dzia³alnoœæ edukacyjn¹ poprzez prowadzenie gier i quizów tematycznych w czasie pikników naukowych i festynów, np. w
czasie Tygodnia Nauki i Kultury w 2009 r., w Tygodniu
Europejskich Geoparków w 2012 i 2013 r., w Dniu Wody w
2015 r.
Wszystkie wymienione projekty i konkursy powoduj¹
wzrost zainteresowania naukami o Ziemi, ale równie¿
przyci¹gaj¹ uwagê mediów i przyczyniaj¹ siê do kreowania wizerunku i wzrostu rozpoznawalnoœci Geoparku
Arouca.
PODSUMOWANIE
Geopark Arouca jest niemal modelowym przyk³adem
wcielania w ¿ycie za³o¿eñ ideowych programu geoparków.
Obejmuje on dziedzictwo Ziemi znacznej rangi, którego
wyznacznikami s¹ z jednej strony unikatowe w skali œwiatowej skamienia³oœci ordowickich trylobitów, z drugiej zaœ
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osobliwoœci geologii i rzeŸby granitowej. Sieæ geostanowisk uwypukla miejsca o najwiêkszej wartoœci i atrakcyjnoœci, a zinwentaryzowane obiekty s¹ stopniowo udostêpniane wiêkszym liczebnie grupom turystów przez
budowanie odpowiedniej infrastruktury. Mimo ¿e indywidualne zwiedzanie Geoparku jest oczywiœcie mo¿liwe,
to nacisk jest po³o¿ony na zorganizowan¹ dzia³alnoœæ edukacyjn¹, adresowan¹ g³ównie do szkó³. Du¿e znaczenie
przyk³ada siê tak¿e do aktywizacji spo³ecznoœci lokalnej,
która bierze udzia³ w tworzeniu regionalnego „efektu”
turystycznego, nawi¹zuj¹cego tematycznie do geoparku
i jego g³ównych walorów. Geopark Arouca jest tak¿e bardzo aktywny na polu miêdzynarodowym, uczestnicz¹c w
licznych programach organizowanych w ramach Europejskiej Sieci Geoparków i poza ni¹. W ten sposób staje siê
jednym z bardziej rozpoznawalnych regionów promuj¹cych siê poprzez dziedzictwo Ziemi.
Wizyta studyjna autorów artyku³u w Geoparku Arouca
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 Arouca.
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A
Ryc. 5. Konkrecje biotytowe w granicie na geostanowisku Pedras Parideiras

B
Ryc. 2. Przykłady form skałkowych na płaskowyżu Serra da Freita. A – łupki kwarcytowe, B – granity. Obie fot. P. Migoń2;

66

Ryc. 10. Pozostałości kopalni rud wolframu Minas de Regoufe. Obie fot. P. Migoń
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