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A b s t r a c t. Naturtejo Geopark is the oldest among the UNESCO Global Geoparks in Portugal,
which was admitted to the then Global Geopark Network in 2006. It is located in the eastern
part of the country, on both sides of the Tagus River, close to the border with Spain. The highlights of regional geoheritage include spectacular granite landforms (inselbergs, tors, pedestal
rocks), excellent exposures of Ordovician ichnofossils, deeply incised river reaches that expose
deformed Lower Paleozoic basement rocks and remnants of past mining activities. The area has
also rich cultural heritage which goes back to Roman times. Sixteen designated geosites and
numerous walking trails are the main attractions for tourists, but the Geopark is also engaged in
developing various innovative tourist and educational products focused on both geo- and cultural heritage, as well as linkages between the two.
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Geopark Naturtejo le¿y w œrodkowo-wschodniej Portugalii, przy granicy z Hiszpani¹ (ryc. 1). Do œwiatowej
sieci geoparków UNESCO do³¹czy³ on w 2006 r. (Neto de
Carvalho, 2014), a jego pe³na nazwa brzmi Naturtejo de
Meseta Meridional. Siedziba parku znajduje siê w Castelo
Branco, mieœcie oddalonym o ok. 230 km w kierunku
pó³nocno-wschodnim od Lizbony. Jest to pierwszy obszar
w Portugalii, którego wyró¿nikiem sta³y siê walory geologiczne. Na bazie tych walorów postanowiono budowaæ
strategiê zrównowa¿onego rozwoju regionu, który boryka
siê z wieloma problemami natury ekonomicznej i demograficznej.
Na terenie geoparku wyznaczono 439 km szlaków
pieszych, z czego 103 km nale¿¹ do tzw. szlaków geologicznych, umo¿liwiaj¹cych poznanie szczególnie interesuj¹cych miejsc zwi¹zanych z dziedzictwem Ziemi
(https://www.naturtejo.com). Obecnie obszar geoparku obejmuje siedem gmin – Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Nisa,
Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova i Vila Velha de
Ród±o, o ³¹cznej powierzchni 4616 km2. Geopark ten
urz¹dzono na terenie bardzo interesuj¹cym nie tylko pod
wzglêdem geologicznym, ale równie¿ archeologicznym
i kulturowym. W jego granicach znajduje siê ponad 170
zinwentaryzowanych geostanowisk, 1 pomnik przyrody
(Portas de Ród±o), 3 obszary Natura 2000, 2 miejsca
wystêpowania wód termalnych, park krajobrazowy Tejo
International, 2 wsie o statusie zabytkowych wsi historycznych (Monsanto i Idanha-a-Velha), 5 wsi z zabudowaniami
ze ska³ ³upkowych, wiele wsi o zabudowie obronnej i ponad
30 obiektów historycznych, chronionych jako zabytki
(Neto de Carvalho, Rodrigues, 2010).

ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ
Geopark Naturtejo obejmuje skrajnie zachodni¹ czêœæ
systemu centralnego – jednostki geologicznej przecinaj¹cej pó³wysep z zachodu na wschód, wyró¿nianej w
obrêbie centralnej strefy iberyjskiej, która nale¿y do Masywu Iberyjskiego (Ribeiro i in., 1979). W budowie geologicznej geoparku dominuj¹ ska³y krystaliczne wieku
proterozoicznego i paleozoicznego, a tylko na niewielkich
obszarach mo¿na spotkaæ m³odsze osady kenozoiczne,
g³ównie wieku neogeñskiego (Pais, 2012). Najwiêksz¹
powierzchniê zajmuj¹ wychodnie ³upków krystalicznych
i meta-szarog³azów, tworz¹cych wspólnie grupê Beiras,
datowan¹ na schy³ek proterozoiku. Wystêpuj¹ one g³ównie
w pó³nocno-zachodniej i wschodniej czêœci geoparku.
Wœród wychodni tych ska³ znajduj¹ siê stosunkowo w¹skie
(do kilku kilometrów szerokoœci) pasma ³upków i kwarcytów wieku ordowicko-sylurskiego, powsta³e przez przeobra¿enie pierwotnych utworów klastycznych p³ytkiego
morza. S¹ one obecne miêdzy innymi w skrajnie pó³nocno-wschodniej czêœci obszaru, k. miejscowoœci Penha Garcia, na pó³nocny zachód od Castelo Branco oraz ko³o Vila
Velha de Ród±o. Mimo, ¿e ich wychodnie s¹ powierzchniowo znacznie mniejsze od pozosta³ych g³ównych kompleksów skalnych, maj¹ one bardzo du¿e znaczenie naukowe
i geoturystyczne. G³ównym powodem jest znakomite zachowanie œladów przemieszczania siê po dnie organizmów podmorskich, w tym wielkich trylobitów (Neto de
Carvalho i in., 2014, 2016). Z ordowiku pochodzi równie¿
du¿a intruzja granitowa k. miejscowoœci Idanha-a-Nova.
Struktura geologiczna pod³o¿a krystalicznego zosta³a
ostatecznie ukszta³towana w orogenezie waryscyjskiej,
czemu towarzyszy³y intruzje granitowe datowane na
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Ryc. 1. Mapa Geoparku Naturtejo. Opr. graf. K. Jancewicz
Fig. 1. Map of the Naturtejo Geopark. Graphics prepared by K. Jancewicz

315–300 mln lat. Wystêpuj¹ one w pó³nocnej czêœci geoparku, na pó³noc i pó³nocny wschód od Castelo Branco,
oraz w czêœci skrajnie po³udniowej, na po³udnie od Nisa
(Ferreira i in., 1987). W intruzjach tych istotny udzia³ maj¹
gruboziarniste granity porfirowate, tworz¹ce pasmo gór
Gardunha (Serra da Gardunha), szczególnie atrakcyjne pod
wzglêdem geomorfologiczno-krajobrazowym, i samotn¹
górê wyspow¹ Monsanto.
Z orogenez¹ waryscyjsk¹ i procesami hydrotermalnymi
s¹ zwi¹zane przejawy mineralizacji, które wykorzystano
do prowadzenia dzia³alnoœci górniczej. Na terenie geoparku eksploatowano rudy wolframu, cyny, cynku i o³o42

wiu, a tak¿e baryt i z³oto. Niektóre miejsca dawnego górnictwa s¹ obecnie promowane jako elementy dziedzictwa
kulturowego.
W kenozoiku w reakcji na naprê¿enia wynikaj¹ce z kolizji p³yty afrykañskiej z mikrop³yt¹ iberyjsk¹ powsta³y
regionalne strefy uskokowe. Najlepiej znanym kenozoicznym uskokiem jest tu uskok Ponsul, o przebiegu SW–NE,
przecinaj¹cy niemal¿e ca³y obszar geoparku (Dias, Cabral,
1989; Cabral, 2012). W rzeŸbie terenu ujawnia siê on w
postaci wyraŸnego progu morfologicznego o wysokoœci
ok. 100 m. Na jego po³udniowym przedpolu rozwin¹³ siê
przyuskokowy basen sedymentacyjny, w którym osadza³y
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siê utwory klastyczne œrodowiska rzecznego i sto¿ków
nap³ywowych, pochodz¹ce z erozji obszarów wy¿ej
po³o¿onych, znajduj¹cych siê dalej na pó³noc i wschód.
Basen ten wype³niaj¹ osady wieku mioceñskiego, w czêœci
dolnej reprezentowane g³ównie przez facje piaszczyste
i mu³kowe, a w czêœci górnej przez facje ¿wirowe. Lokalnie wystêpuj¹ w nich skrzemienia³e pnie plioceñskich
drzew. Mi¹¿szoœæ ca³ej sekwencji osadowej w basenie
przyuskokowym siêga kilkuset metrów (Pais, 2012).
W czwartorzêdzie dominowa³a tendencja do dŸwigania
pod³o¿a, czego rezultatem sta³a siê intensywna erozja
wg³êbna w dorzeczu Tagu i jego dop³ywów. Utwory rzeczne wieku czwartorzêdowego zachowa³y siê w formie nieci¹g³ych powierzchni tarasowych, obecnych na wysokoœci
nawet do 120 m ponad wspó³czesnym korytem rzeki (Cunha i in., 2008).
G£ÓWNE CECHY RZEBY TERENU
Pod wzglêdem geomorfologicznym obszar Geoparku
Naturtejo jest mocno zró¿nicowany i obejmuje kilka typów
rzeŸby. W czêœci po³udniowej i œrodkowej dominuj¹ rozleg³e powierzchnie o rzeŸbie falistej czy nawet równinnej,
tradycyjnie intepretowane jako stare powierzchnie zrównania. Wiêksze urozmaicenie tego typu rzeŸby jest
zwi¹zane z ró¿nicami odpornoœci na wietrzenie kompleksów skalnych ods³aniaj¹cych siê na powierzchni ziemi.
Na przyk³ad ko³o Vila Velha de Ród±o wystêpuj¹ grzbiety
wypreparowane w ³upkach kwarcytowych, osi¹gaj¹ce do
250 m wzglêdnej wysokoœci. W tê powierzchniê o ma³ej
energii rzeŸby jest wciêta dolina Tagu i ujœciowe odcinki
jego dop³ywów. W miejscach zmiany odpornoœci ska³
tworz¹ siê odcinki prze³omowe, z których najlepiej znany
jest prze³om Portas de Ród±o, poni¿ej Vila Velha de Ród±o.
W kierunku pó³nocnym energia rzeŸby roœnie, a w krajobrazie pojawiaj¹ siê wzniesienia ostañcowe, zarówno izolowane, jak i wystêpuj¹ce w skupieniach. Najbardziej
wyrazistym z nich jest granitowa góra wyspowa Monsanto,
osi¹gaj¹ca 250 m wysokoœci wzglêdnej. Mniej spektakularne s¹ p³askowy¿e (mesy), uformowane z neogeñskich
utworów klastycznych. Funkcjê morfotwórcz¹ pe³ni¹ w
nich odporniejsze serie ¿wirowe, które miejscami uleg³y
cementacji. W pó³nocnej i pó³nocno-zachodniej czêœci
geoparku rzeŸba nabiera cech górskich, typowych dla gór
œrednich. Na pó³noc od Castelo Branco wznosi siê granitowy masyw Serra da Gardunha, z kulminacj¹ osi¹gaj¹c¹
1227 m n.p.m. Nieco ni¿sze pasma dalej na zachód miejscami przekraczaj¹ wysokoœæ 1000 m n.p.m. i s¹ rozciête
g³êbokimi dolinami rzeki ZÃzere i jej dop³ywów. ZÃzere tworzy szczególnie malowniczy ci¹g g³êbokich meandrów (o d³ugoœci
kilkudziesiêciu kilometrów), wciêtych na
250–350 m. Nieco ni¿sze pasmo Serra do
Ramiro, wyrzeŸbione w ordowickich ³upkach, biegnie wzd³u¿ pó³nocno-wschodniej

granicy geoparku. RzeŸba ma genezê poligeniczn¹, a obszary wy¿ej po³o¿one s¹ na ogó³ sumarycznym efektem
tektonicznego dŸwigania i wiêkszej wytrzyma³oœci, wynikaj¹cej z cech litologiczno-strukturalnych.
Lokalnie mo¿na zauwa¿yæ wyraŸny kontrast miêdzy
urzeŸbieniem obszarów, na powierzchni których wystêpuj¹
ska³y ³upkowe, a masywami granitowymi. W tych pierwszych dominuj¹ d³ugie, doœæ monotonne stoki o ró¿nym
nachyleniu, a naturalnych, wiêkszych wychodni ska³ pod³o¿a jest niewiele. Obszary granitowe wyró¿niaj¹ siê natomiast obecnoœci¹ ró¿nej wielkoœci form selektywnego
wietrzenia i erozji. Powszechne s¹ ska³ki (np. w Serra da
Gardunha), samotne, wielkie, monolityczne bloki o zaokr¹glonym pokroju, skupiska bloków i g³azów, niskie garby skalne i tarcze. Charakterystyczne dla regionu s¹ bloki
przypominaj¹ce kszta³tem grzyby skalne oraz ró¿ne drobne
formy wietrzeniowe, w tym kocio³ki i rynny. Najbardziej
efektowne formy zosta³y uznane za geostanowiska.
WYBRANE GEOSTANOWISKA
I ICH UDOSTÊPNIANIE
Na terenie Geoparku Naturtejo wyró¿niono i w specjalny sposób oznakowano 16 geostanowisk, które uznano za wiod¹ce i reprezentatywne dla abiotycznego
œrodowiska œrodkowo-wschodniej Portugalii. Zosta³y one
krótko opisane i wskazane na mapie geoturystycznej,
udostêpnionej on-line na stronie internetowej geoparku
(https://www.naturtejo.com/ficheiros/conteudos/files/Mpa
geoturistico (en).pdf). Dominuj¹ wœród nich obiekty
³¹cz¹ce walory geologiczno-geomorfologiczne z krajobrazowymi, g³ównie formy rzeŸby granitowej w ró¿nej skali
oraz prze³omy rzeczne i jary, z ods³aniaj¹cymi siê w ich
zboczach ró¿norodnymi seriami skalnymi. Na 3 stanowiskach s¹ eksponowane pozosta³oœci dzia³alnoœci górniczej,
2 maj¹ znaczenie paleontologiczne, a 1 jest zwi¹zane z m³od¹
tektonik¹.
Góra wyspowa Monsanto
Jednym z najlepiej rozpoznawalnych obiektów Geoparku Naturtejo jest bardzo wyraŸnie zaznaczaj¹ca siê w
krajobrazie góra wyspowa Monsanto. Stanowi ona czêœæ
waryscyjskiej intruzji granitowej (plutonu) Penamacar-Monsanto (Rodrigues i in., 2009). Wzniesienie góruje
nad otaczaj¹cym je prawie p³askim terenem (ryc. 2), wykorzystywanym rolniczo ju¿ od czasów rzymskich. Jego
wzglêdna wysokoœæ wynosi ok. 250 m. Jest ono skaliste,

®
Ryc. 2. Granitowa góra wyspowa Monsanto z licznymi formami skalnymi. Na stoku po lewej stronie
s¹ widoczne zabudowania miejscowoœci Monsanto. Wszystkie fot. P. Migoñ
Fig. 2. Granite inselberg of Monsanto, with numerous rock formations. The hillslope village of
Monsanto is seen on the left, halfway up the slope.
All photos by P. Migoñ
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a na jego stokach licznie wystêpuj¹ granitowe ska³ki. S¹
wœród nich zarówno zwarte grupy skalne, obecne zw³aszcza w czêœci szczytowej, jak i zaokr¹glone bloki granitowe
o wielkoœci od kilku do kilkunastu metrów, tworz¹ce miejscami prawdziwy labirynt skalny. Na blokach s¹ widoczne
liczne mikroformy wietrzeniowe – spêkania poligonalne,
³uski eksfoliacyjne, ¿³obki i kocio³ki wietrzeniowe. Bli¿sze
poznanie granitowych form umo¿liwia wytyczony szlak
edukacyjny Œcie¿ka G³azów (Rota dos Barrocais), który
zosta³ poprowadzony pomiêdzy blokami granitowymi
osi¹gaj¹cymi wysokoœæ kilkunastu metrów. Dwa z nich –
Penedos Juntos – tworz¹ efektown¹ bramê skaln¹.
Œcie¿ka G³azów rozpoczyna siê w zabytkowej wsi
Monsanto, ulokowanej na pó³nocnych stokach wzniesienia. Pocz¹tkowo prowadzi miêdzy zabudowaniami mieszkalnymi i gospodarczymi, do budowy których wykorzystano
miejscowe ska³y granitowe. Bloki skalne stanowi¹ tu czêœæ
konstrukcji budynków (patrz zdjêcie na ok³adce). Ca³a
wieœ jest malowniczo usytu³owana pomiêdzy zaokr¹glonymi blokami granitowymi i stanowi wyj¹tkowy przyk³ad
krajobrazu kulturowego wkomponowanego w naturalne
formacje skalne. Na szczycie wzniesienia znajduj¹ siê
ruiny œredniowiecznego zamku, udostêpnione dla turystów. Na terenie zamku s¹ organizowane liczne festyny
oraz festiwale nawi¹zuj¹ce do historii i tradycji regionu.
Mury twierdzy s¹ tak¿e doskona³ym punktem widokowym, a krajobraz tej czêœci geoparku mo¿e byæ wzglêdnie
³atwo zinterpretowany w kategoriach relacji miêdzy
budow¹ geologiczn¹ a rzeŸb¹ terenu. Elewacje terenu
tworz¹ granity i kwarcyty wznosz¹ce siê ponad powierzchniê zrównania œcinaj¹c¹ proterozoiczny kompleks ³upkowo-szarog³azowy. Natomiast niskie stoliwa na po³udnie od
Monsanto powsta³y ze scementowanych ¿wirów wieku
mioceñskiego.
Ska³ki granitowe w górach Serra da Gardunha
Masyw górski Serra da Gardunha obfituje w granitowe
formy skalne, a ich szczególne skupienie wystêpuje w rejonie szczytu Castelo Velho (1043 m), wznosz¹cego siê na
pó³noc od miejscowoœci Louriçal do Campo. Okrê¿na trasa
piesza, rozpoczynaj¹ca siê w tej miejscowoœci, o d³ugoœci
ponad 17 km, promowana przez geopark jako trasa PR1,
umo¿liwia poznanie wyj¹tkowej ró¿norodnoœci ska³ek granitowych. Wzd³u¿ œcie¿ki wystêpuj¹ prawie wszystkie formy morfologiczne znane z obszarów granitowych – od
kopu³ i zamczysk skalnych po pojedyncze, monolityczne
bry³y. Rozmiary tych ostatnich s¹ miejscami imponuj¹ce
– do 7 m wysokoœci i kilkunastu metrów d³ugoœci. Kopu³y
znajduj¹ siê na ró¿nych etapach degradacji i s¹ miejscami
otoczone rumowiskami kanciastych bloków, pochodz¹cych
z rozpadu bloku skalnego wzd³u¿ przecinaj¹cych go spêkañ
pionowych i zakrzywionych. Z mniejszych form na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ rozpo³owione kuliste bry³y granitowe kilkumetrowej œrednicy z poligonalnymi wzorami
pêkniêæ na zewnêtrznych powierzchniach (ryc. 3 – patrz
str. 62), kocio³ki wietrzeniowe ró¿nej wielkoœci oraz ¿³obki
przypominaj¹ce formy krasowe na ska³ach wapiennych.
Grzyby skalne ko³o Nisa
Na po³udnie od miasteczka Nisa skrajnie po³udniow¹
czêœæ geoparku zajmuj¹ wychodnie masywu granitowego.
RzeŸba terenu jest na ogó³ doœæ monotonna, równinna lub
falista, z szerokimi garbami i nieckowatymi dolinkami.
Jednak w obrêbie trójk¹ta wyznaczonego przez miejsco44

woœci Nisa, Arez i Alpalh±o znajduj¹ siê liczne granitowe
formy ostañcowe, a jedno ich skupisko zosta³o wyznaczone jako geostanowisko i objaœnione na tablicy informacyjnej. Wœród tych form ostañcowych na szczególn¹ uwagê
zas³uguj¹ grzyby skalne osi¹gaj¹ce do 4–5 m wysokoœci.
Ich wyró¿niaj¹c¹ cech¹ morfologiczn¹ jest w¹ska czêœæ
dolna i znacznie szersza i masywniejsza czêœæ górna, przy
czym pod wzglêdem litologicznym oba elementy tych
form niczym siê nie ró¿ni¹. Doœæ powszechnie wystêpuj¹
te¿ skalne grzyby nie w pe³ni wymodelowane, w których
czêœæ dolna jest tylko nieznacznie cofniêta lub ma postaæ
pionowej œciany, a ca³a forma przypomina skaln¹ maczugê
(ryc. 4 – patrz str. 62). Uwa¿a siê, ¿e grzyby te powsta³y w
wyniku zró¿nicowanej intensywnoœci wietrzenia ska³ na
powierzchni terenu i pod ziemi¹. Z racji wiêkszej wilgotnoœci proces ten by³ bardziej wydajny p³ytko pod
powierzchni¹ ziemi, a obecnoœæ grzybów jest wynikiem
denudacyjnego usuniêcia zwietrzeliny, ods³aniaj¹cego
dolne partie ostañców. Maczugi s¹ zatem efektem podpowierzchniowego wietrzenia bloków skalnych, którego
czas dzia³ania zosta³ ograniczony.
Oprócz grzybów i maczug w okolicach Nisa i Arez
powszechnie wystêpuj¹ niskie, kopu³owe formy skalne,
o wysokoœci kilku metrów i d³ugoœci do 50 m. Na ich
powierzchniach mo¿na zobaczyæ kocio³ki wietrzeniowe
i rynny odprowadzaj¹ce wodê. Jeden z przyk³adów znajduje siê w s¹siedztwie wspomnianego geostanowiska z formami grzybopodobnymi. Niestety, poznawanie tych form
musi siê na ogó³ ograniczaæ do obserwacji z dróg, gdy¿
powszechne grodzenie terenów pastwiskowych na gruntach prywatnych uniemo¿liwia dostêp do ska³.
Stanowisko paleontologiczne Penha Garcia
Penha Garcia to miasteczko malowniczo usytuowane
w pó³nocno-wschodniej czêœci geoparku, w dolinie rzeki
Ponsul, która tworzy tu krótki odcinek prze³omowy w
kwarcytach wieku ordowickiego. W zboczach prze³omu
ods³aniaj¹ siê œciany skalne o wysokoœci do 50 m, wyciête
w bardzo stromo pochylonych warstwach kwarcytów. Na
prze³omowym odcinku rzeki za³o¿ono Park Ichnologiczny,
którego zadaniem jest ochrona, ale równie¿ promocja,
wyj¹tkowo dobrze zachowanych ichnofosyliów. Na jego
terenie wyznaczono Szlak Skamienia³oœci (Rota dos
Fósseis) o d³ugoœci ok. 3 km, który umo¿liwia obejrzenie
bardzo efektownych skamienia³oœci œladowych, g³ównie
œladów poruszania siê gigantycznych trylobitów (ryc. 5).
Miejscowe stanowisko paleontologiczne jest przedmiotem
badañ od 1883 r. i jest jednym z dwóch najlepiej zachowanych i udokumentowanych stanowisk ichnorodzaju Cruziana w Portugalii (Neto de Carvalho, 2006). £¹cznie
stwierdzono tu obecnoœæ œladów nale¿¹cych do 21 rodzin
i 36 gatunków trylobitów. Najd³u¿sze pojedyncze œlady
przemieszczania siê tych stawonogów osi¹gaj¹ 3 m, przy
szerokoœci do 26 cm, co pozwala s¹dziæ, ¿e najwiêksze
osobniki, które je pozostawi³y, mia³y blisko 50 cm d³ugoœci.
Oprócz walorów geologicznych szlak umo¿liwia tak¿e
poznanie atrakcji kulturowych – ruin œredniowiecznego
zamku, które stanowi¹ doskona³y punkt widokowy, dawnych zabudowañ m³ynów wodnych i zapory wodnej w
dolinie Ponsul. W jednym z dawnych m³ynów utworzono
muzeum skamienia³oœci. Na szlaku umieszczono tablice
informacyjno-edukacyjne na temat atrakcji geoturystycznych i kulturowych znajduj¹cych siê w okolicy. Wydano
równie¿ specjaln¹, dwujêzyczn¹ publikacjê dla turystów
(Neto de Carvalho, Rodrigues, nd.).
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Prze³om Tagu ko³o Vila Velha de Ród±o
Epigenetyczny prze³om Tagu, okreœlany jako Brama
Ród±o (Portas do Ród±o), jest wyj¹tkow¹ atrakcj¹ krajobrazow¹, ale tak¿e miejscem ilustruj¹cym interakcje miêdzy procesami tektonicznymi, fluwialnymi i stokowymi.
Poni¿ej miejscowoœci Vila Velha de Ród±o rzeka przecina
strukturê synklinaln¹, w skrzyd³ach której wystêpuj¹

twarde kwarcyty, a w jej osi – mniej odporne ³upki (Metodiev i in., 2009). Ska³y te s¹ wieku ordowicko-sylurskiego
i zalegaj¹ na proterozoicznym fundamencie. Kwarcyty
pojawiaj¹ siê zatem dwukrotnie w poprzek biegu rzeki i w
obu przypadkach tworz¹ grzbiety o wysokoœci wzglêdnej
siêgaj¹cej 250 m w stosunku do poziomu rzeki (ryc. 6), do
której opadaj¹ urwiskami o kilkudziesiêciometrowej wysokoœci. W œrodkowej czêœci synkliny prze³omowa dolina

Ryc. 5. Ichnofosylia wieku ordowickiego, ods³oniête na skalnych zboczach prze³omu rzeki Ponsul w Penha Garcia
Fig. 5. Ichnofossils of Ordovician age, exposed on rocky sides of the Ponsul gorge in Penha Garcia

Ryc. 6. Epigenetyczny prze³om Tagu pod Vila Velha de Ród±o. Widoczne dwa kwarcytowe grzbiety, tworz¹ce skrzyd³a struktury
synklinalnej
Fig. 6. The epigenetic gorge of the Tagus River at Vila Velha de Ród±o. Two quartzite ridges form a synclinal structure

45

Przegl¹d Geologiczny, vol. 67, nr 1, 2019

rozszerza siê, a do Tagu uchodz¹ boczne dolinki – jest to
zwi¹zane z wystêpowaniem w osi struktury pasa bardziej
podatnych na erozjê serii ³upkowych. Prze³om jest zatem
równie¿ znakomitym miejscem ukazuj¹cym zale¿noœci
miêdzy odpornoœci¹ ska³ a ukszta³towaniem rzeŸby terenu.
Punkt widokowy przy ruinach XII-wiecznej wie¿y
stra¿niczej Castelo dos Mouros na prawym brzegu Tagu
ukazuje prze³om rzeki w ca³ej okaza³oœci i stwarza okazjê
do zwrócenia uwagi na kilka innych elementów georó¿norodnoœci. Powy¿ej prze³omu dobrze widoczne s¹ wysokie
poziomy tarasowe, bêd¹ce zapisem dŸwigania obszaru
i wcinania siê Tagu w czwartorzêdzie (Cunha i in., 2008).
Z kolei poni¿ej niego mo¿na dostrzec rozleg³e tereny Conhal do Arneiro – eksploatacji z³ota z aluwiów, prowadzonej
w czasach rzymskich i zapewne równie¿ mauretañskich,
wyró¿niaj¹ce siê ha³dami otoczaków zgromadzonych na
powierzchni ok. 0,6 km2 (Deprez, De Dapper, 2008). Nieco
powy¿ej miejscowoœci Vila Velha de Ród±o, u podnó¿a
wschodniego grzbietu kwarcytowego, zlokalizowano jeszcze jedno geostanowisko, informuj¹ce o wystêpowaniu
skrzemienia³ych pni drzew wieku plioceñskiego.
INNE ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Zgodnie z holistycznym podejœciem do walorów turystycznych, obecnym w ideowych za³o¿eniach Globalnej
Sieci Geoparków UNESCO, w promocji regionu poprzez
geopark równie du¿¹ wagê przyk³ada siê do dziedzictwa
kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego.
Podkreœlane s¹ przy tym jego zwi¹zki z abiotycznymi zasobami przyrody, w szczególnoœci z surowcami mineralnymi,
wykorzystaniem miejscowego kamienia do budownictwa,
specyficznym ukszta³towaniem terenu i warunkami glebowymi.
Do najcenniejszych atrakcji kulturowych geoparku,
oprócz wspomnianej granitowej wsi Monsanto, nale¿y
zaliczyæ niewielk¹ miejscowoœæ Idanha-a-Velha, po³o¿on¹
w zakolu rzeki Ponsul. Jest to dawne miasto, uznawane za
jedno z najstarszych w Portugalii, w którym w czasach rozkwitu mog³o mieszkaæ nawet kilka tysiêcy osób, natomiast
obecnie jest to urokliwa wieœ, w której na sta³e mieszka
mniej ni¿ sto osób. Idanha-a-Velha zosta³a za³o¿ona przez
Rzymian jako osada Igaeditania. Z czasów rzymskich
zachowa³y siê m.in. most, fragmenty drogi, kolumny
œwi¹tyñ oraz pozosta³oœci rzymskiego domu z I w. n.e.
Miasto pe³ni³o wa¿n¹ funkcjê w czasach w³adania Wizygotów, którzy rozpoczêli budowê katedry o nazwie S¾. By³a
to najprawdopodobniej pierwsza katedra wybudowana
przez Wizygotów na Pó³wyspie Iberyjskim. Katedrê tê
wzniesiono w stylu romañskim, ale nosi ona równie¿ œlady
póŸniejszej przebudowy w stylu renesansowym. Obok
katedry zgromadzono najwiêksz¹ kolekcjê rzymskich epigrafów – inskrypcji wyrzeŸbionych w kamieniu. Z czasów
œredniowiecznych zachowa³y siê mury obronne oraz ruiny
zamku templariuszy. Do innych cennych zabytków miejscowoœci mo¿na zaliczyæ, oprócz katedry, Koœció³ Mi³osierdzia i manueliñski prêgierz. Obok punktu informacji
turystycznej znajduje siê niewielkie Muzeum Oliwy
(Lagar de Vares), gdzie mo¿na poznaæ historiê uprawy oliwek i metody t³oczenia oliwy oraz obejrzeæ dawne prasy
i zbiorniki na oliwê.
Wiele atrakcji kulturowych ma do zaoferowania tak¿e
najwiêksze miasto na terenie geoparku – Castelo Branco,
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w którym znajduje siê siedziba geoparku, punkt informacyjny oraz wystawa na temat regionu. Do najliczniej
odwiedzanych zabytków nale¿y œredniowieczny zamek
templariuszy, wzniesiony na wzgórzu, oraz dawny pa³ac
biskupi z ogrodami w stylu francuskim, barokowymi rzeŸbami i obrazami z p³ytek ceramicznych azulejo. Popularne
jest równie¿ muzeum sztuki wspó³czesnej.
Inn¹ miejscowoœci¹, stosunkowo czêsto odwiedzan¹
przez turystów, jest œredniowieczne miasteczko Nisa z zachowanymi murami obronnymi i bram¹ miejsk¹. Nisa
s³ynie z owczego sera o tej samej nazwie. W miejscowoœci
tej co roku odbywa siê Festiwal Sera, w czasie którego s¹
prezentowane równie¿ inne produkty regionalne, w tym
wino.
Dolina Tagu s³ynie nie tylko z malowniczego prze³omu,
ale równie¿ odkryæ archeologicznych, w tym malowide³
naskalnych datowanych na epokê póŸnego br¹zu. Malowid³om tym jest poœwiêcone muzeum – Centrum Interpretacyjne w Vila Velha de Ród±o. A w odleg³oœci ok. 8 km na
po³udnie od Nisy znajduje siê dolmen Anta de San Gens –
budowla megalityczna wzniesiona z miejscowych bloków
granitowych, naj³atwiej dostêpna dla turystów.
Przez wiele stuleci na terenie dzisiejszego geoparku
eksploatowano ró¿nego rodzaju minera³y i kruszce, w tym
z³oto, rudy miedzi i uranu. Czêœæ tego wielowiekowego
dziedzictwa pogórniczego próbuje siê obecnie wykorzystaæ na potrzeby turystyki. Jednym z 16 wiod¹cych geostanowisk jest Conhal do Arneiro – obszar eksploatacji z³ota,
prowadzonej w prze³omie Tagu poni¿ej Vila Velha de
Ród±o od czasów rzymskich po œredniowiecze.
Na terenie geoparku mo¿na tak¿e poznaæ regionalny
folklor oraz rêkodzie³a. Szczególnie s³ynne s¹ miejscowe
wyroby koronkarskie, hafty, tradycyjnie zdobiona ceramika oraz lalki marafrona – szmaciane figurki bez twarzy,
które wed³ug lokalnych wierzeñ mia³y zapewniæ opiekê
nad ma³¿onkami i p³odnoœæ. Jednym z symboli kulturowych geoparku s¹ tradycyjne instrumenty adufe, czyli
kwadratowe bêbny obite naturaln¹ skór¹.
Geopark jest popularny tak¿e wœród mi³oœników ptaków, poniewa¿ mo¿na w nim spotkaæ kilka rzadkich
gatunków, w tym bociana czarnego, or³a iberyjskiego oraz
or³a po³udniowego. Mi³oœnikom turystyki kwalifikowanej
Naturtejo mo¿e siê kojarzyæ ze sp³ywami kajakowymi oraz
szko³ami wspinaczkowymi. A Ÿród³a wody mineralnej i termalnej sta³y siê motorem rozwoju turystyki uzdrowiskowej, spa i wellness. Do najszerzej znanych i najlepiej
zagospodarowanych nale¿¹ Termas de Monfortinho w prowincji Idanha-a-Nova i Termas da Fradagosa ko³o Nisy.
NOWATORSKIE POMYS£Y
W GEOEDUKACJI I GEOTURYSTYCE
Jedn¹ z funkcji geoparków jest dzia³alnoœæ edukacyjna, dlatego te¿ pracownicy Geoparku Naturtejo realizuj¹
wiele programów edukacyjnych, wœród nich dwa adresowane bezpoœrednio do uczniów – Geopark idzie do
szkó³, w ramach którego s¹ prowadzone ró¿nego rodzaju
zajêcia na terenie szkó³, oraz program Szko³a spotyka
geopark, w którym uczniowie i nauczyciele spotykaj¹ siê
z pracownikami geoparku i uczestnicz¹ w lekcjach w terenie. Proponowane lekcje terenowe wpisuj¹ siê w podstawy
programowe zatwierdzone przez portugalskie Ministerstwo Edukacji. Zajêcia edukacyjne s¹ proponowane na
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wszystkich poziomach – od najni¿szego, przedszkolnego,
po kszta³cenie uniwersyteckie. Dotycz¹ g³ównie nauk o Ziemi, ale zawieraj¹ równie¿ elementy kszta³cenia na temat
lokalnej historii i kultury. Programy edukacyjne oferowane
przez Geopark Naturtejo zdoby³y wiele nagród, przyznawanych tak¿e przez miêdzynarodowe organizacje
turystyczne. W 2008 r. Organizacja Sk¯l International przyzna³a geoparkowi presti¿ow¹ nagrodê – Ecotourism Award
(Neto de Carvalho, Rodrigues, 2010).
Dziêki bardzo œwiadomemu i konsekwentnemu budowaniu marki geoparku uda³o siê zainteresowaæ lokalne firmy
posiadaniem certyfikatu Produkt regionalny, wyprodukowany na terenie Geoparku Naturtejo. Równoczeœnie do turystów zaadresowano akcjê promocyjn¹ – Zabierz geopark
do domu. Wœród certyfikowanych produktów znalaz³y siê
m.in. GeoWine (Súbito), GeoLiquor (Archa Doce) i oliwa
(Rodoliv) produkowana z oliwek rosn¹cych na tarasach w
prze³omie Tagu k. Vila Velha de Ród±o. Szczególn¹
renom¹ ciesz¹ siê tak¿e lokalna wo³owina oraz kosmetyki
wytwarzane z roœlin wystêpuj¹cych lub uprawianych na
terenie geoparku.
Niektóre oferowane produkty lokalne wprost nawi¹zuj¹
do dziedzictwa Ziemi i mog¹ mieæ nawet znaczenie edukacyjne, jak geociasteczka w kszta³cie trylobitów (Brzeziñska-Wójcik, 2015), rêcznie robiona bi¿uteria, sprzedawana
pod has³em trylobity… cenne przez miliony lat, lub we³niane
tkaniny, które swoim wzornictwem nawi¹zuj¹ do krajobrazu geoparku.
Certyfikat geoparku otrzyma³a jedna z restauracji w
Monsanto, której budynek jest wkomponowany w granitowe ska³y. Z sali jadalnej roztacza siê rozleg³y widok, a serwowane tradycyjne potrawy lub ich nazwy nawi¹zuj¹ do
lokalnych atrakcji geoturystycznych (np. zupa g³azowa).
Innym obiektem turystycznym w Monsanto, który otrzyma³ wspomniany certyfikat, jest hotel Monsanto Geohotel
School, który eksponuje lokalny granit równie¿ w wystroju wnêtrza, a dodatkowo pracownicy recepcji, przeszkoleni
na specjalnym kursie, pe³ni¹ rolê informatorów na temat
atrakcji geoturystycznych geoparku. Powsta³o równie¿
kilka biur podró¿y, które specjalizuj¹ siê w organizacji
wycieczek umo¿liwiaj¹cych zrozumienie krajobrazu geoparku i jego georó¿norodnoœci.
PODSUMOWANIE
Geopark Naturtejo, dzia³aj¹cy od kilkunastu lat w
Œwiatowej Sieci Geoparków UNESCO, jest coraz lepiej
rozpoznawalny w Europie. Usytuowany w ma³o popularnej wœród turystów wschodniej czêœci Portugalii, w regionie borykaj¹cym siê z problemami gospodarczymi i demograficznymi, sta³ siê symbolem modelowego wdra¿ania
idei geoparków i inspiracj¹ dla mieszkañców innych regionów, którzy planuj¹ wykorzystaæ lub ju¿ wykorzystuj¹
dziedzictwo Ziemi jako szczególny wyró¿nik i magnes
przyci¹gaj¹cy turystów. W przypadku Naturtejo tym wyró¿nikiem jest g³ównie rzeŸba gór wyspowych i form granitowych, stanowi¹cych czêœæ urokliwego krajobrazu
kulturowego, którego historia siêga czasów rzymskich, ale
równie¿ bardzo dobrze zachowane œlady ordowickich ichnofosyliów, prze³omy rzeczne i jary, z wyeksponowanymi
ró¿norodnymi seriami skalnymi. Zarz¹d i pracownicy Geoparku Naturtejo w dzia³aniach podejmowanych na rzecz
rozwoju geoedukacji i geoturystyki promuj¹ zarówno ele-

menty bogactwa Ziemi, jak i dziedzictwa kulturowego,
wskazuj¹c na ich bardzo silne powi¹zania. Widoczny rozwój geoturystyki na tym obszarze idzie w parze z rozwojem innych form turystyki i rekreacji, zw³aszcza turystyki
kwalifikowanej i uzdrowiskowej. Konsekwentne budowanie
marki geoparku zaczê³o siê przek³adaæ na dzia³ania lokalnych przedsiêbiorców nie tylko z bran¿y turystycznej, traktuj¹cych certyfikat geoparku jako szczególn¹ rekomendacjê
i potwierdzenie jakoœci oferowanych produktów i us³ug.
Autorzy kieruj¹ serdeczne podziêkowania do pracowników
Geoparku Naturtejo – Joany Rodrigues i Carlosa Neto de
Carvalho – za okazan¹ pomoc w gromadzeniu materia³ów i organizacjê wyjazdów terenowych w ró¿ne czêœci geoparku, a tak¿e
do Kacpra Jancewicza za przygotowanie mapy geoparku.
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Ryc. 3. Struktury poligonalne na granitowych blokach w paśmie Serra da Gardunha
Fig. 3. Polygonal cracking on a granite boulder in the Serra da Gardunha range

Ryc. 4. Jeden z grzybów skalnych w okolicach miasta Nisa. Obie fot. P. Migoń
Fig. 4. One of the pedestal rocks in the vicinity of the town of Nisa. Both photos by P. Migoń
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Zdjêcie na ok³adce: Tradycyjna zabudowa miejscowoœci Monsanto w Geoparku Naturtejo we wschodniej Portugalii – z domami wkomponowanymi miêdzy wielkie bloki granitowe (patrz artyku³ Edyty Pijet-Migoñ i Piotra Migonia na str. 41). Fot. P. Migoñ
Cover photo: Traditional houses in the village of Monsanto located in the Naturtejo Geopark in the eastern part of Portugal, blended with
granite outcrops and boulders (see article by Edyta Pijet-Migoñ and Piotr Migoñ on p. 41). Photo by P. Migoñ
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