
9. Europejska Konferencja Geoparkowa
Lesbos, Grecja, 1–5.10.2010

W dniach 1–5 paŸdziernika 2010 r. w stolicy greckiej
Wyspy Lesbos, Metylenie, odby³a siê 9. Europejska Kon-
ferencja Geoparkowa (9th European Geoparks Conference)
zorganizowana pod auspicjami UNESCO przez Europejsk¹
Sieæ Geoparków (EGN – European Geoparks Network),
Wydzia³ Geografii Uniwersytetu Egejskiego oraz Muzeum
Historii Naturalnej Lesvos Petrified Forest. W konferencji
wziê³o udzia³ ok. 350 uczestników nie tylko z Europy,
ale równie¿ z Azji, Ameryki Po³udniowej, Œrodkowej i
Pó³nocnej. Polskê reprezentowa³y trzy osoby: Micha³ Kro-
bicki z Wydzia³u Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowi-
ska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który
wyg³osi³ referat, przygotowany wspólnie z Markiem Dok-
torem, Janem Golonk¹ i Tadeuszem S³omk¹, pt. Selected
parts of the Polish Carpathians as potential regions for
geoparks; Anna Fija³kowska-Mader z Oddzia³u Œwiêtokrzy-
skiego Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwo-
wego Instytutu Badawczego w Kielcach, która prezento-
wa³a poster, stworzony wspólnie z Grzegorzem Pieñkow-
skim, pt. The Kamienna Valley Geopark (Holy Cross Mts.,
Poland) – a unique geoeducational area oraz Micha³ Poros
z Geoparku Kielce, który przedstawi³ poster pt. Chêciny–
–Kielce Geopark – an aspiring projected geopark (Poland).
Ogó³em wyg³oszono ok. 150 referatów i przedstawiono 12
posterów. Problematyka prezentacji by³a bardzo zró¿nico-
wana. Obejmowa³a charakterystykê i rozwój Europejskiej
Sieci Geoparków, geoparków azjatyckich i latynoamery-

kañskich. Przedstawione zosta³y nowe geoparki aspiruj¹ce
zarówno do EGN, jak i do Globalnej Sieci Geoparków
(GGN – Global Geoparks Network). W ramach forum edu-
kacyjnego podkreœlano rolê geoparków w popularyzacji
wiedzy o œrodowisku w spo³eczeñstwie. Istotnym aspek-
tem, poruszanym w wiêkszoœci prezentacji, by³o znaczenie
geoparków dla ludnoœci lokalnej oraz ukazanie korzyœci,
jakie mog¹ one przynieœæ. Prezentowano interesuj¹ce spo-
soby przekszta³cania dawnych terenów poeksploatacyj-
nych w geoparki.

W ramach konferencji zorganizowano wycieczkê do
jednego z najstarszych geoparków europejskich – znaj-
duj¹cego siê w zachodniej czêœci Wyspy Lesbos Petrified

Forest Geopark, który powsta³ w 2000 r. Jest to jedno z uni-
kalnych miejsc na œwiecie, gdzie na powierzchni 15 000 ha
spotkaæ mo¿na zsylifikowane pnie drzew, niektóre zacho-
wane w pozycji przy¿yciowej, pogrzebane pod grub¹ war-
stw¹ materia³u piroklastycznego. Las mieszany, który pora-
sta³ teren obecnej wyspy 20 mln lat temu, zosta³ zniszczony
przez erupcje wulkanów i zasypany popio³em wulkanicz-
nym. Na skutek intensywnej cyrkulacji hydrotermalnej
roztworów bogatych w krzemionkê, bez udzia³u czynni-
ków zewnêtrznych, dosz³o do skamienienia roœlin z zacho-
waniem ich wewnêtrznej struktury. W ska³ach pirokla-
stycznych zachowa³y siê bardzo dobrze liœcie i ig³y drzew,
na podstawie których mo¿liwe sta³o siê odtworzenie sk³adu
taksonomicznego mioceñskiego lasu. Ros³y tu wówczas
zarówno drzewa iglaste (sekwoje, sosny, cyprysy), jak i liœ-
ciaste (dêby, drzewa cynamonowe, laurowe) oraz palmy.

Równoczeœnie z konferencj¹ odby³ siê 4. Miêdzynaro-
dowy Intensywny Kurs Geoparkowy (4th International

Intensive Course on Geoparks), adresowany g³ównie do stu-
dentów, oraz 26. Spotkanie Koordynacyjne EGN (26th EGN

– Coordination Meeting), na którym uchwalono przyjêcie
5 nowych cz³onków do Europejskiej Sieci Geoparków:
Basque Coast Geopark (Kraj Basków, pó³nocna Hiszpania),
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (Kampania,
W³ochy), Rokua Geopark (Finlandia), Tuscan Mining

Park (Toskania, W³ochy) i Vikos–Aoos Geopark (Grecja).
Obecnie do sieci nale¿¹ 42 geoparki: najwiêcej, bo a¿ 7,
znajduje siê na obszarze Wielkiej Brytanii i we W³oszech,
po 5 w Niemczech i Hiszpanii, 4 w Grecji, po 2 we Francji,
w Portugalii, Irlandii i Norwegii, a tak¿e po jednym w
Austrii, Chorwacji, Czechach, na granicy S³owacji i Wêgier,
w Rumunii i Finlandii. Poza Europ¹ istnieje 35 geoparków,
z czego 24 w Chinach.

Spostrze¿enia, jakie wyp³ywaj¹ z udzia³u w konferen-
cji, to przede wszystkim potrzeba wiêkszej konsolidacji
dzia³añ zwi¹zanych z wypracowaniem przejrzystej strate-
gii tworzenia krajowych geoparków w Polsce. Wa¿ne
zagadnienie stanowi równie¿ wspó³praca i wymiana infor-
macji miêdzy polskimi instytucjami zaanga¿owanymi w
tworzenie geoparków w zakresie wypracowania dobrych
praktyk zwi¹zanych z funkcjonowaniem i administrowa-
niem geoparkami.

Anna Fija³kowska-Mader & Micha³ Poros

125

Przegl¹d Geologiczny, vol. 59, nr 2, 2011

Ryc. 1. Skamienia³y pieñ mioceñskiej sekwoi na terenie Petrified
Forest Park. Fot. M. Poros


