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Geologia dla turystyki
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Geologia jest obecna nie-
mal na ka¿dym kroku, a jej
osi¹gniêcia maj¹ powszechne
zastosowanie w gospodarce.
Przede wszystkim zauwa¿ane
s¹ oczywiœcie efekty badañ geo-
logicznych w dziedzinie poszu-
kiwania i rozpoznawania z³ó¿
kopalin, które s¹ naturalnym
Ÿród³em pozyskiwania surow-
ców mineralnych. Te z kolei s¹
podstaw¹ istnienia i dzia³ania

wielu ga³êzi przemys³u. Tote¿ geologia jest kojarzona z
przygotowaniem z³ó¿ do dzia³alnoœci górniczej, która
przewa¿nie zaburza naturalne warunki œrodowiskowe.
Niestety, niewiele osób zdaje sobie sprawê z pozytyw-
nych, proekologicznych aspektów geologii. Najwy¿sza
pora, aby zmieniæ spojrzenie na geologiê.

Nowe oblicze geologii wy³ania siê za spraw¹ po-
szukiwania atrakcyjnych form aktywnoœci turystycz-
nej, jako tzw. GEOTURYSTYKA. Wspania³e formy
krajobrazu, ods³oniêcia geologiczne, jaskinie czy
wreszcie eksploatowane niegdyœ kopalnie, a zw³aszcza
kamienio³omy, mog¹ siê staæ interesuj¹cym miejscem
do spêdzania czasu. Powinniœmy popieraæ idee tworze-
nia geoparków, coraz czêœciej projektowanych na tere-
nie Europy. Nale¿y pokazaæ nowe sposoby korzystania
z pracy i osi¹gniêæ geologów, znaleŸæ dla tych
osi¹gniêæ nowe zastosowanie w turystyce, podzieliæ siê
wiedz¹ z szerokim gronem odbiorców, jednym s³owem
zachêciæ do korzystania z bogactwa dziedzictwa geolo-
gicznego, jak równie¿ do zarabiania na nim.

Promocjê geoturystyki prowadziliœmy ostatnio miê-
dzy innymi na specjalnie zorganizowanym pikniku
geologicznym w Olsztynie k. Czêstochowy. Jego orga-
nizatorzy pokazali, w jaki sposób przy zaanga¿owaniu
niewielkich œrodków finansowych mo¿na stworzyæ
obiekt geoturystyczny. Doskona³ym przyk³adem jest
otwarta w zesz³ym roku œcie¿ka geologiczna Kamie-

nio³om Kielniki, która powsta³a dziêki wspó³pracy
Pañstwowego Instytutu Geologicznego z samorz¹dem
gminy Olsztyn.

Z myœl¹ o aktywnym wspieraniu rozwoju geotury-
styki podjêliœmy starania o wyeksponowanie walorów

estetycznych, naukowych i kulturowych przyrody nie-
o¿ywionej w ca³ej Polsce. Na zlecenie Ministerstwa
Œrodowiska ze œrodków Narodowego Funduszu Ochro-
ny Œrodowiska i Gospodarki Wodnej zosta³ wykonany
Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce, przed-
stawiaj¹cy 100 najbardziej reprezentatywnych dla
regionów naszego kraju stanowisk i obszarów geolo-
gicznych. Obecnie jest on dostêpny na internetowej
stronie Ministerstwa Œrodowiska pod adresem
www.mos.gov.pl/geoturystyka. Mog¹ do niego siêgaæ
indywidualni turyœci, a tak¿e przedsiêbiorcy z bran¿y
hotelarskiej czy biura turystyczne, uzupe³niaj¹c tym
samym swoj¹ ofertê o informacje dotycz¹ce najbli¿-
szych atrakcji geoturystycznych. Jest to równie¿ infor-
macja dla w³adz samorz¹dowych, które na podstawie
tego materia³u mog¹ podnieœæ atrakcyjnoœæ swojego
regionu i zainteresowaæ nim szerokie grono odbiorców
poprzez eksponowanie i udostêpnianie informacji na
tablicach, tworzenie œcie¿ek dydaktycznych o profilu
geologicznym i organizacjê imprez. A wszystko po to,
¿eby przyci¹gn¹æ turystów, o¿ywiæ sektor us³ugowy
lokalnej gospodarki i w konsekwencji stworzyæ nowe
miejsca pracy. Wyczuwaj¹ to doskonale m³odzi ludzie,
którzy oblegaj¹ wydzia³y uczelni kszta³c¹cych w kie-
runku geoturystycznym.

Dowodem na to, ¿e mo¿na stworzyæ ciekawe i przede
wszystkim intratne przedsiêwziêcie promuj¹ce geolo-
giê, jest park jurajski w Ba³towie. W tym wypadku
wszystko zaczê³o siê od znalezienia przez Gerarda Gier-
liñskiego, pracownika Pañstwowego Instytutu Geolo-
gicznego, tropu dinozaura (patrz art. W. Mizerskiego,
Przegl¹d Geologiczny, vol. 54, nr 2, str. 107). A póŸniej,
dziêki pomys³owoœci, pracy i energii wielu ludzi, stwo-
rzono geoturystyczny obiekt nauki i rozrywki, który
daje zatrudnienie ponad 150 osobom, przyci¹ga ponad
200 tys. osób rocznie i zosta³ nagrodzony europejskimi
wyró¿nieniami w dziedzinie turystyki.

Maj¹c œwiadomoœæ bogactwa i zró¿nicowania dzie-
dzictwa geologicznego Polski, jestem przekonany, ¿e
podobnych miejsc do zagospodarowania jest mnóstwo.

Na przyk³adzie Ba³towa widaæ, ¿e nie potrzeba nam
aktywnych wulkanów czy gejzerów do zarabiania na
geologii, czasem wystarczy trop dinozaura. Najwa¿-
niejszy jest dobry pomys³. My, geolodzy, powinniœmy
te pomys³y wskazywaæ.
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