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Geoheritage to pierwsza ksi¹¿ka poœwiêcona dziedzictwu
geologicznemu, która ³¹czy w sobie trzy najwa¿niejsze cechy,
jakie s³u¿¹ jego ochronie: diagnozê, ochronê i zarz¹dzanie.
Pojêcie geoheritage (dziedzictwo geologiczne) trwale zagoœci³o nie tylko w fachowej literaturze, ale równie¿ w niemal powszechnej œwiadomoœci. Pochylaj¹c siê nad losem
wymieraj¹cego gatunku œlimaka, musimy równie¿ tyle samo
energii poœwiêciæ dla ochrony najwa¿niejszych obiektów
przyrody nieo¿ywionej. Temu celowi s³u¿y prezentowana
ksi¹¿ka. Jest to rezultat du¿ego miêdzynarodowego projektu, w którego realizacji uczestniczy 46 autorów z 14 krajów
i wszystkich kontynentów (oprócz Antarktydy). Jak informuje podtytu³ publikacji, jest ona poœwiêcona nie tylko
opisom wa¿nych geologicznie i wartych zachowania obiektów, ale te¿ odpowiada na pytanie, dlaczego tak wa¿ne jest
zachowanie georó¿norodnoœci oraz co i dlaczego warto
chroniæ, jak równie¿, w jaki sposób to czyniæ i jakie s¹
uwarunkowania, w tym prawne, sprzyjaj¹ce tej ochronie.
Z przyjemnoœci¹ nale¿y odnotowaæ, ¿e wœród autorów
ksi¹¿ki s¹ trzy osoby z Polski. Ale przykre, ¿e nie ma wœród
nich ani jednego geologa.
Publikacja sk³ada siê z siedmiu czêœci, z których niemal ka¿da ma kilka rozdzia³ów, po ka¿dej znajduje siê spis
literatury przedmiotu. Na pocz¹tku przedstawieni s¹ wszyscy jej autorzy, a nastêpnie po kilkustronicowej wstêpnej
czêœci jest druga czêœæ Georó¿noronoœæ. Zaprezentowano
w niej podstawy zachowania dziedzictwa geologicznego
i jego ochrony, metody oceny georó¿norodnoœci (innymi
s³owy – co warto zachowaæ, a co niekoniecznie) oraz dzia³ania podejmowane w tym kierunku.
W trzeciej czêœci, stanowi¹cej g³ówny element ksi¹¿ki,
jest omówione dziedzictwo geologiczne i geomorfologiczne naszej planety. Jest ona najbardziej rozbudowana, zawiera 10 rozdzia³ów, w których s¹ przedstawiane przyk³ady
ochrony georó¿norodnoœci w ró¿nych krajach na Ziemi, jej
uwarunkowaniach prawnych, znaczeniu muzealnictwa dla
ochrony georó¿norodnoœci, jak równie¿ znaczeniu geoturystyki. W wielu artyku³ach s¹ przedstawione ró¿ne formy
ochrony i popularyzacji georó¿norodnoœci. Podkreœlano
wartoœæ ods³oniêæ i starych wyrobisk górniczych, których
odpowiednia prezentacja przyczynia siê do rozwoju turystyki w ró¿nych regionach globu. Du¿o miejsca poœwiêcono na omówienie znaczenia skamienia³oœci i koniecznoœci
ich ochrony zarówno w muzeach, jak i in situ. Geoturystyka paleontologiczna, mimo du¿ego zainteresowania dzieci
i m³odzie¿y skamienia³oœciami, wci¹¿ znajduje siê u nas
w stadium pocz¹tkowym. Brakuje przewodników, dobrze
przygotowanych ods³oniêæ, bezpiecznych dla potencjalnego zbieracza skamienia³oœci. W wielu krajach problem ten
uda³o siê rozwi¹zaæ. My jeszcze czekamy, myœl¹c, ¿e zajm¹
siê tym w³adze lokalne. One chcia³yby siê tym zaj¹æ, ale
bez wsparcia merytorycznego nie s¹ w stanie tego zrobiæ.
Wreszcie znajdziemy w tym rozdziale przemyœlenia dotycz¹ce ochrony krajobrazu jako wartoœci kulturowej.

Czêœæ czwarta jest poœwiêcona ochronie georó¿norodnoœci. Na przyk³adach z ró¿nych krajów s¹ omawiane formy
ochrony geostanowisk, œwiatowe trendy w rozwoju ochrony georó¿norodnoœci, jej znaczenie ochrony dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. W kolejnej
czêœci omówiono sposoby dzia³ania maj¹ce na celu zachowanie georó¿norodnoœci, znaczenie metod informatycznych w jej propagowaniu oraz roli jak¹ w tym zakresie
mo¿e spe³niaæ geoturystyka i tworzone w wielu krajach
geoparki. W czêœci pi¹tej znajduj¹ siê przyk³ady postêpowania stosowane w celu zachowania georó¿norodnoœci
w ró¿nych krajach Azji, Oceanii, Ameryki Pó³nocnej. Na
wielu przyk³adach mo¿na by by³o z powodzeniem wzorowaæ siê w naszym kraju.
Siódmy, ostatni elelment ksi¹¿ki zawiera wnioski. Mo¿na
je podsumowaæ w nawi¹zaniu do naszego rodzinnego podwórka. Mamy wiele bardzo ciekawych stanowisk wartych
ochrony, ale ci¹gle przyk³adamy zbyt ma³¹ wagê do tego
tematu. Byæ mo¿e dlatego, ¿e uwa¿amy, i¿ nasze ods³oniêcia nie s¹ tak spektakularne, aby je chroniæ. Zapewne, nigdy nie bêdziemy mieæ Kanionu Kolorado ani Solnhofen,
ale rodzime zabytki przyrody nieo¿ywionej œwiadcz¹
o historii naszych ziem i dlatego s¹ warte ochrony, ale te¿
szerokiego upublicznienia. Dziedzictwo geologiczne jest
równie¿ dziedzictwem kulturowym i historycznym, które
wp³ywa³o na rozwój naszego terytorium, warunkowa³o
jego rozwój, czy to w epoce kamienia, czy w epoce industrialnej. Geolodzy powinni zrobiæ wiêcej ni¿ do tej pory
w tej dziedzinie.
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