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Turystyka w Sudetach ma tradycje sięgające kilku stuleci.  

•  początkowo związana była z rozwojem lecznictwa uzdrowiskowego, dla 
zaspokojenia potrzeb kuracjuszy,   

•  potem stała się samoistną, jedną z istotniejszych gałęzi życia 
gospodarczego regionu,  

•  po II wojnie światowej nie była właściwie doceniana, 

•  w ostatnich latach nabiera ponownie coraz większego znaczenia. 
Najbardziej promującymi się i ściągającymi największe rzesze turystów 
są dwa główne regiony turystyczne w Sudetach - Karkonosze oraz Ziemia 
Kłodzka.  
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Mniejszym ośrodkom trudno jest przebić się ze swoja ofertą typowej 
turystyki wypoczynkowej i krajoznawczej.  

Oferta turystyki poznawczej jako odpowiedź na pojawiające się potrzeby 
w społeczeństwie podnoszącym swój standard życia i wykształcenie.  

Turystyka geologiczna, czyli GEOTURYSTYKA.  



 

Geoturystyka  
 
jest działem turystyki poznawczej nastawionej na przeżycia 
bazujące na poznawaniu obiektów i procesów geologicznych oraz 
doznawaniu w kontakcie z nimi wrażeń estetycznych. 
 



Wiele obiektów przyrody nieożywionej na terenie Wzgórz Niemczańsko-
Strzelińskich takich jak: wyniesienia, skałki, odsłonięcia terenowe 
atrakcyjnych skał, wąwozy określane jako geostanowiska są lub mogą 
stać się, po odpowiednim zagospodarowaniu i udostępnieniu, atrakcjami 
geoturystycznymi. Obok nich są to także obiekty techniczne, 
kamieniołomy (czynne i nieczynne), sztolnie i zakłady służących 
eksploatacji i przeróbce kopalin. 



Geostanowiska mogą funkcjonować jako obiekty pojedyncze, jednak gdy 
powiązane są w regionalną sieć o wspólnej tematyce to znacznie wzrasta 
ich skuteczność oddziaływania edukacyjnego i ochronnego. 
 
 
 
Taka sieć w przypadku przestrzeni geologicznej jest nazywana 
geoparkiem.  
 



Inicjatywa tworzenia geoparków jako obszarów 
przedstawiających szczególne wartości geologiczne 
sformułowana została przez Oddział do Spraw Nauk 
o Ziemi UNESCO w połowie lat 1990. W 1998 
UNESCO uruchomiło program utworzenia Globalnej 
Sieci Narodowych Geoparków (GGN). GGN działa 
poprzez swoje sieci regionalne – np. Europejską Sieć 
Geoparków (EGN) . 
 

Według stanu na styczeń 2011 roku,  77 geoparków z 25 krajów 
ma status Globalnych , a kolejnych 17 wniosków jest w toku. 

Geoparki nie stanowią prawnej formy ochrony przyrody nieożywionej 



W sieci europejskiej zrzeszonych jest   
48 geoparków z 19 krajów. 



Dla geoparków lokalnych, jeszcze nie stowarzyszonych w sieci 
geoparków europejskich i światowych, istnieje możliwość ich weryfikacji 
w drodze nadawania im odpowiedniego statusu geoparku  krajowego. 

Do 2012 r. status Geoparku Krajowego 
Polski został nadany 3 geoparkom: 
Geoparkowi – Łuk Mużakowa, 
Geoparkowi – Góra Św. Anny, 
Geoparkowi – Karkonoski Park Narodowy 
wraz z otuliną. 

W dniu 17 września 2011 r. został wręczony 
certyfikat Europejskiego Geoparku dla Parku 
Krajowego Łuk Mużakowa  
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W kolejnych latach o status Geoparku Krajowego będą starać się kolejne 
geoparki. W chwili obecnej ubiega się o niego m.in. Geopark „Kamienny 
Las na Roztoczu”. 
  
 



GEOPARK 
WZGÓRZA NIEMCZAŃSKO-STRZELIŃSKIE 



Niektóre słabe strony oferty turystycznej Wzgórz Niemczańsko-
Strzelińskich  

• brak pełnej, usystematyzowanej, aktualnej, zebranej i ogólnie 

dostępnej informacji o Wzgórzach Niemczańsko-Strzelińskich, 

• brak punktu informacji o całym regionie, 

• niską świadomość turystycznego przeznaczenia obszaru wśród 

turystów, 

• brak wskazania unikalnych cech odróżniających Wzgórza 

Niemczańsko-Strzelińskie od innych fragmentów Przedgórza 

Sudeckiego, 

• brak wyraźnie zaznaczonych granic („otwarty charakter"), 

• brak wspólnej koncepcji promocji regionu,  

• brak niezbędnej informacji turystycznej na szlakach i drogach, 

• słaba oferta i dystrybucja produktów regionalnych.  
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Za ważne argumenty przemawiające za utworzeniem Geoparku, należy 
uznać: 

1. szczególne nagromadzenie na niewielkiej powierzchni stanowisk 
geologicznych (geotopów) ilustrujących specyfikę rzadkiego fenomenu 
geologicznego, 

2. istnienie dziedzictwa kulturowego i bogactwa przyrody ożywionej, 
mającego wyraźny związek z geologicznym wykształceniem obszaru. 





Obszar Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich posiada wybitne 
walory geologiczne, które przemawiają za utworzeniem geoparku 
na tym obszarze. Można do nich zaliczyć: 

• interesująca budowa geologiczna,  

• duża różnorodność skał i minerałów, 

• bogata historia eksploatacji sięgająca okresu przedrzymskiego, 

• liczne zabytki infrastruktury górniczej i hutniczej. 
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FASCYNUJĄCA BUDOWA GEOLOGICZNA 
 

Superkontyn
ent 

Powstan
ie 

Rozpad 

Vaalbara 3,1 mld 2,8 mld 

Kenorland 2,7 mld 2,45 mld 

Columbia 2,0-1,8 
mld  

1,5-1,3 
mld 

Rodinia 1,1 mld  750 mln 

Pannocja 600 mln 540 mln 

Pangea 300 mln 200 mln 

Na skutek procesów zachodzących w 
we wnętrzu Ziemi następuje ciągłe 
przemieszczanie się mas 
kontynentalnych na powierzchni 
planety.  
W historii Ziemi masy kontynentalne 
kilkukrotnie skupiały się w jeden 
superkontynent, by później znowu 
się rozpaść.   



500 Ma – Avalonia (mikrokontynent)  
odrywa się od Gondwany i rozpoczyna 
wędrówkę na północny-wschód 

540 Ma – rozpad Pannocji na 4 kontynenty: 
Laurencję, Bałtykę, Syberię i Gondwanę  
 

600 mln – lat powstanie najstarszych 
skał w pobliżu krawędzi 
superkontynentu Pannocji 
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400-320 mln lat - połączenie 
Laurussii z Gondwaną i powstanie 
superkontynentu Pangea 

440-430 mln lat - powstanie 
paleokontynentu Laurussii z 
połączenia Laurencji, Bałtyki i 
Awalonii 



190 mln lat - rozpad Pangei. 

90 mln lat - Afryka zaczyna zbliżać się do 
Europy, zamykany jest ocean Tetydy - 
rozpoczynają formować się Alpy i Karpaty 
(orogeneza alpejska) 

30-25 mln lat - ruchom górotwórczym 
towarzyszyła ożywiona działalność 
wulkaniczna - wylewów law bazaltowych. 



RÓŻNORODNOŚĆ SKAŁ I MINERAŁÓW 
 
 W granicach projektowanego Geoparku 

znajdują się cztery jednostki geologiczne:  

• masyw sowiogórski,  

• strefa ścinania Niemczy,  

• metamorfik niemczańsko-kamieniecki,  

• masyw strzeliński.  



DŁUGA HISTORIA EKSPLOATACJI 

Od XI w.  

•  granit w Strzelinie i Górce Sobockiej - romańska rotunda św. Gotarda z XII w., 
mury miejskie Strzelina z końca XIII w., kościół św. Michała w Brzegu (lata 1370-
1417), wrocławskie świątynie,  

•  kryształ górski w Jegłowej i Krzywinie - jako surowiec do wyrobów 
artystycznych (zaprzestanie w 1794 r.), 

 
XIV w.  

•  marmury w Przewornie – detale architektoniczne z czarnego marmuru do 
zamków książęcych w Oławie i Brzegu, kościołów  w Henrykowie, Wrocławiu. 
Od 1403 czynne piece do wypalania wapna, 

•  chryzopraz w okolicach Szklar Koźmicach –  ceniony kamień ozdobny – m.in. 
mozaiki zdobiące kaplicę św. Wacława w katedrze na Hradczanach w Pradze. 
Później jednak miejsce jego występowania uległo zapomnieniu. Ponowna 
zainteresowanie w XVIII w.  po odkryciu dużej żyły chryzoprazu w Koźmicach w 
1740 r., 

Okres przedrzymski  

•  eksploatacja łupków kwarcytowo-serycytowych w Jegłowej i 
okolicach - jako materiał do wyrobu osełek.  
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XVIII w.  

•  bazalt w Żelowicach  – budowa dróg (1790 wizyta J. W. Goethego - Szklary, 
Krzywina) 

XIX w. 

• rudy niklu w Szklarach – dla potrzeb huty niklu 

•  iły w Strzelinie, Wilkowie Wielkim – dla potrzeb cegielni (w Strzelinie powstała 
w roku 1873) 

•  kaolinit w Gębczycach i Wyszonowicach – w Wyszonowicach do II Wojny 
Światowej działała fabryka Szamotu i Ceramiki 

•  grafit w Zakrzowie - do wyrobu form odlewniczych i do wytwarzania smarów 
do osi wozów.  Kopalnia głębinowa - eksploatację zakończono w 1925 r. 

Fabryka Szamotu i Ceramiki w Wyszonowicach 
www.fotopolska.eu/86235,foto.html 



XXI w. 

• czynne kopalnie: 

Piława Górna, Kośmin, Przedborowa, Brodziszów-Kłośnik, Targowica,  

Górka Sobocka, Strzelin-Mikoszów,  Gębczyce, Jegłowa 

 

• przygotowywane:  

Przerzeczyn Zdrój 

Kośmin     Targowica 



• Szklary – planowana jest wystawa minerałów i skał z rejonu Szklar jak i całego 
świata, prezentacja historii górnictwa Szklar.  
Część znanych wyrobisk podziemnych jest w dobrym stanie górniczym, z 
ustalonymi warunkami geomechanicznymi. Po ich odpowiednim zabezpieczeniu 
mogłyby  one stanowić interesującą atrakcję turystyczną, na wzór ośrodków 
funkcjonujących z powodzeniem w Złotym Stoku czy Nowej Rudzie. Najbardziej 
odpowiednią wydaje się pod tym względem sztolnia Robert,. 

• Strzelin – Najgłębsze wyrobisko kamienia  w Europie (650 m długości i 120 
głębokości), Strzelińskie Muzeum Kamienia – ścieżka dydaktyczna wzdłuż której 
ustawione miałyby być eksponaty związane z wydobyciem kamienia   

• Gębczyce, Przeworno, Nowina – wapienniki 

• Żelowice – pozostałości po kopalni bazaltu 

 

ZABYTKI INFRASTRUKTURY GÓRNICZEJ I HUTNICZEJ 

Żelowice – pozostałość po kopalni 
bazaltu 
plus.google.com/photos/101246571957120521354/alb
ums/5652850579819731697?banner=pwa 



FUNKCJONOWANIE GEOPARKU 



Geoparki mogą być powoływane w wyniku porozumienia podmiotów 
lokalnych skupionych wokół idei promocji dziedzictwa geologicznego, w 
warunkach zrównoważonego rozwoju.  

Najczęściej porozumienie to zawierane jest pomiędzy: 

 jednostkami władz administracji lokalnej,  

 organami ochrony przyrody,  

 jednostkami gospodarczymi,  

 przedstawicielami świata nauki.  

 



Geopark Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie 

Lokalna Organizacja Turystyczna  

 

- samorządy lokalne 

- gospodarstwa agroturystyczne, przedsiębiorstwa branży turystycznej 

- inne przedsiębiorstwa (w tym związane z geologią i górnictwem)  

- wyższe uczelnie i instytuty badawcze 

- organizacje pozarządowe 

- osoby prywatne 

Powierzchnia około 700-800 km2 



Geopark poza wymiarem czysto obszarowym i organizacyjnym ma 
stanowić swoisty produkt turystyczny, który może być z powodzeniem 
wykorzystany do większej promocji regionu. Kluczem do stworzenia tego 
produktu jest wypracowanie wspólnej, rozpoznawalnej w Polsce, i  na 
świecie marki Geoparku. 

  Celem działalności geoparku jest: 

1. promowanie dziedzictwa geologicznego terenu geoparku, 

2. rozwój geoturystyki na terenie geoparku, 

3. koordynacja działań samorządów lokalnych, podmiotów 
gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych w 
zakresie turystyki na terenie geoparku, 

4. stworzenie systemu promocji oraz informacji o geoparku, 

5. propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego, zwłaszcza geologicznego na terenie geoparku, 

6. poprawa infrastruktury turystycznej na terenie geoparku, 

7. opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju turystyki na obszarze 
geoparku, aktywizacja badań naukowych w zakresie nauk o Ziemi 
prowadzonych na terenie geoparku. 



Główne kierunki działań Geoparku Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich       
w pierwszym okresie działalności: 
 
1. Oferta turystyczna 
     - przewodnik geoturystyczny 
     - zainicjowanie rozwoju usług przewodnickich 
     - oferta bazy noclegowej i gastronomicznej 
 
2. Promocja Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, pod marką Geoparku, 
jako jeden atrakcyjny obszar 
     - strona internetowa 
     - folder promocyjny 
     - artykuły w prasie lokalnej i regionalnej 
     - gadżety 
 
3. Przygotowanie oferty edukacyjnej 
     - ścieżki edukacyjne 
     - materiały dydaktyczne dla szkół 
 
4. Starania do uzyskania statusu geoparku krajowego 



Przykłady ze świata, Europy, a także Polski, ukazują że walory przyrody 
nieożywionej pomagają stworzyć fascynującą ofertę rekreacyjną, która 
pod postacią geostanowisk i geoparków przyciąga tłumy turystów i co za 
tym idzie, przynosi pokaźne zyski ekonomiczne. 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

geopark.org.pl 


