
PROJEKT "W KRAINIE WYGASLYCH WULKANOW"
SZANSJ\ DLA ROZWOJU TURYSTYKI ZROWNOWAZONE.J

NA POGORZU KACZAWSKIM

Slowa kJuczowe:dziedzictwo Ziemi, turystyka zrownowazona, Pogorze Kaczawskie.

Wprowadzenie

W warunkach rosn,!cej konkurencji pomiydzy regionami w zakresie tworzenia
i promocji produktu turystycznego szczegolnego znaczenia nabieraj,! uwarunkowa-
nia lokalne 0 cechach unikatowych, a rownoczesnie spojna promocja maj,!ca na celu
kreowanie wizerunku regionu2• Umiejytnie wykorzystane i wyeksponowane unika-
towe zasoby lokalne mog'! podkreslae indywidualnose pewnych miejsc czy obsza-
row i stanowie atut na rynku uslug turystycznych. Szczegolnie poz,!dane jest prze-
ksztalcenie takich uwarunkowan w atrakcyjne marketingowo hasla, ktore byd,! iden-
tyfikowane i kojarzone tylko z pewnymi regionami. Zindywidualizowane podejscie
do oferty turystycznej jest szczegolnie wazne w przypadku obszarow, w s,!siedztwie
ktorych s'! polozone bardziej popularne pod wzglydem turystycznym regiony, po-
siada,j,!ceznane od lat atrakcje turystyczne i dobrze rozwiniyt'! infrastruktury tury-
styczn,!. Do regionow takich nalezy Pogorze Kaczawskie w Sudetach Zachodnich,
w poblizu ktorego znajduj,! siy znacznie bardziej znane i rozpoznawane Karkonosze
i Gory Izerskie, pelni,!ce funkcje turystyczne juz od XVIII w.3

Funkcjy wyroznika regionu mog'! pelnie walory turystyczne roznego typu.
W przypadku Pogorza Kaczawskiego s'! nimi walory przyrodnicze, a w szcze-
golnosci obiekty geologiczne, zwi,!zane z wulkaniczn,! przeszlosci,! regionu, pod
wieloma wzglydami unikatowe w skali Polski. Wulkany od czasow starozytnych
budzily zainteresowanie podroznikow, a wspolczesnie pelni,! roly kluczowych
atrakcji w wielu pailstwach i regionach swiata. Atrakcjami turystycznymi mog'!
bye rowniez relikty dawnego wulkanizmu. Do regionow europejskich, ktore
wlasnie z wulkanicznej przeszlosci uczynily swoj znak firmowy i na jego bazie
tworz,! swoj produkt markowy nalez,! miydzy innymi Owernia we francuskim
Masywie Centralnym i niemiecka wyzyna Eifel.
1 Mgr Edyta Pijet-MigOl\, prof. dr bab. Piotr Migon, Wyzsza Szkola Bankowa we Wroc!awiu, Katedra

Turystyki i Rekreacji.
2 A. Niezgoda, Obszar recepcji luryslycznej w warunkach rozwoju zrownowaionego. Poznan: Akademia

Ekonomiczna w Poznaniu, 2006.
3 J. Potocki, Rozw6j zagospodarowania turystycznego Sudet6w od polowy X1X wieku do [] wojny swiato-

wej. Jelenia G6ra: Plan, 2004.
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Dziedzictwo Ziemi na Pog6rzu Kaczawskim

Pogorze Kaczawskie. nalezy d? na,jbardziej interesuj,!cych pod wzglydel1l gl:O-
l~glcznymJragmentow Sudetow, 0 czym decyduje wystypowanie w jego gra-
llIcach sern ~kalnych r6Znego wieku i 0 roznej litologii, dokumentuj,!cych nie-
mal,wszystkIe etapy geologic~nej ewolucji Sudetow4. Jako region geograficzny,
~ogorze obeJmuJe dWle wlelkle Jednostki geologiczne, okreslane odpowiednio
J~ko metamorfik kaczawski, ktorego wiek jest w ogolnosci paleozoiczny oraz
mecka P?:nocnos~decka, ktor~j rozwoj trwal od permu po schylek kredy. Roz-
norodnosc geologlczna sprawla, ze obszar kaczawski jest swoistym kluczem
do rozpo~nania pra~i~lowosci geologicznej przeszlosci Sudetow, a prowadzone
t~ ?adama, szczegolme w latach 70, XX w" znacznie zmodyfikowaly wczes-
meJ utrwalony obraz. Pogorze Kaczawskie jest takze znanym w calej Polsce ob-
szaren;t wyst~po~ania r~znorodnych mineralow, w tym atrakcyjnie prezentuj,!-
cych Slyagatow 1 ro.zsYPlskowych zloz zlota. Od sredniowiecza prowadzona jest
w tym obszarze dZIalalnose gornicza, ktorej pozostalosci,! s'! liczne dawne ko-
pa~nie i kamie~iol~my, niektore czynne do dzisiai. Naukowo-edukacyjny aspekt
dZledzlct~a Zleml na Pogorzu zostal dostrzezony w profesjonalnych krygach
geologow JUz dawno, a opisy specjalistycznych wycieczek geologicznych mozna
znaleie w licznych przewodnikach geologicznych6•

Na szcz~golne podkreslenie zasluguje wystypowanie w granicach Pogorza
skal wulkalllcznych pochodz,!cych z wszystkich okresow aktywnego wulkani-
z~u, ,ktore zaznaczyly siy w historii Sudetow7• Do nich nalez,! staropaleozoiczne
zlele~ce - ~fekt przeobr~zenia law podmorskich, z gdzieniegdzie przetrwalymi
os?~hwY~lI struktu~~m.l p~dusz~owymi oraz permskie trachybazalty i riolity,
wsrod ktorych ~yrozllla. Sly Wlehslawka w dolinie Kaczawy, z odsloniytym
w da~nym kamlelliolomle spek~akularnym ciosem slupowym. Miejsce to znaj-
dUJeSly pod ochron,! Jako pommk przyrody Organy Wielislawskie. Najmlodsze
skal~ wulkaniczne Pogorza wchodz,! w sklad tzw. dolnosl,!skiej formacji bazal-
t?weJ, choe w rzec~ywistosci obejmuje ona nie tylko bazalty. Ich wiek zamyka
Sl~ ~ przedzlale ohgocen - p6iny miocen8. Wulkanity kenozoiczne s'! bardzo
zrozlllcowane pod wzglydem form wystypowania, reprezentuj,!c fragmenty po-
kryw lawowych, kominy i czopy wulkaniczne oraz niewielkie zyly9. Lokalnie

4 A. Zelazniewicz, Przeszlosc geologiczna. [w:]J. Fabiszewski (red.), Przyroda Dolnego Slqska. Wroclaw:
Polska Akademia Nauk - Oddzial we Wroclawiu, 2005, s. 61-134.

5 K. i K.Maciejakowie,Na IropachdawnegogornictwaGoriPogorzaKaczawskiego.Zlotoryja:GoldCentrum,2006.
6 A. Grocbolsb (red.), Prze.wodnik geologiczny po Sudelach. Warszawa: .Wydawnictwa Geologiczne, 1969.
7 A. Grocbolskl, J. Jerzmanskt, Zabytkt paleowulkanizmu na Dolnym SI'lsku w swietle ocbrony przyrody.
Ochrona Przyrody, 1975, t. 40, s. 291-340.

8 J. Badura let al.], New age and petrological constrainls on Lower Silesian basaltoids, SW Poland. Aela
Geodynamica el Geomalerialia, 2005, Vol. 2, No.3 (139), s. 7-15.

9 K. Birkenmajer, Bazalty dolnosl'lskic jako zabytki przyrody nieozywionej. Ochrona Przyrody, 1967, t.
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Z lawami wspolwystypuj'l tufy. Wiele miejsc wystypowania skal formacji ba.
zaltowej wyroznia siy w krajobrazie. Duza wytrzymalosc wulkanitow pOWOdlUl'.
ze S'l one odporniejsze od skal wystypuj'lcych w otoczeniu i tworz'l stozkOW<llc
lub kopulaste wzgorza 0 wysokosci od 20-30 m do 150 m w przypadku Ostrzyc ..
reklamowanej jako "sl'lska Fudzijama". Do takich odosobnionych wzniesien zbu-
dowanych ze skal wulkanicznych nalez'l m.in. Muchowskie Wzgorza, Czartowskn
Skala, Wilcza Gora i Grodziec (ryc. I). Wierzcholki cZysci z nich S'l znakomitymi
punktami widokowymi. Dwa z nich zostaly objyte ochron'l jako rezerwaty przy·
rody: Wilcza Gora w 1959 r. i Ostrzyca Proboszczowicka w 1962 r., przy cZYI11
w przypadku Wilczej Gory w s'lsiedztwie rezerwatu pozostawiono w uzytko-
waniu duzy kamieniolom bazaltu, co stworzylo warunki do licznych konfliktow
w przyszlosci. W 1962 r. zostal tez powolany rezerwat W'lWOZMysliborski i cho~
glownym przedmiotem ochrony jest rzadka paproc jyzycznik zwyczajny, to w jego
granicach znalazly siy rowniez interesuj'lce odsloniycia law poduszkowych.

Wczesne proby turystycznego wykorzystania dziedzictwa Ziemi

Pogorze Kaczawskie przez wiele lat pozostawalo na uboczu glownyc.h obsz.arow
turystycznych Sudetow, a przejawami takiego stanu rzeczy byly mlydzy mny-
mi ubostwo znakowanych szlakow turystycznych i szczuplosc bazy noclegowej.
Na relikty dawnego wulkanizmu zwracali wprawdzie uwagy autorzy niektorych
przewodnikow turystycznych'O, ale pierwsz'l wyrazist'l prob'l ich turystycznego
wykorzystania bylo wyznakowanie na przelomie lat 70. i 80. XX w. "szlaku
wygaslych wulkanow". Prowadzil on z Jawora przez W'lWOZMysliborski, znany
z odsloniyc law poduszkowych, dalej przez Czartowsk'l Skaly, Organy Wieli-
slawskie na Ostrzycy i stamt'ld do zamku Grodziec.

W 1992 r. we wschodniej cZysci Pogorza Kaczawskiego zostal ustanowio-
ny Park Krajobrazowy Chelmy, 0 powierzchni 148 km2 (potniej powiykszony
do 159,9 km2). Opisuj'lc wartosci przyrodnicze obszaru od pocz'ltku, duz'l uwagy
zwracano na elementy dziedzictwa Ziemi, w szczegolnosci eksponuj'lc relikty
dawnego wulkanizmu i dawnego gornictwa11• W celach edukacyjnych utworzo-
no trzy sciezki dydaktyczne, opatruj'lc je odpowiednimi tablicami: w W'lwozie
Mysliborskim, w dolinie Staruchy i w okolicach Leszczyny, ktore niegdys byly
tytni'lcym zyciem osrodkiem gorniczym.

Kolejnym etapem w promocji dziedzictwa Ziemi na Pogorzu Kaczawskim
byly dzialania zainicjowane przez zlotoryjskie Polskie Bractwo Plukaczy Zlo-
ta, zawi'lzane w 1989 r. Nalezaly do nich miydzy innymi organizacja zawodow
w plukaniu zlota (w tym pierwszych mistrzostw Polski w 1994 r. i mistrzostw
swiata w 2000 r.), ale przede wszystkim powstala swoista moda na amatorskie po-
szukiwania zlota w piaskach rzek i strumieni Pogorza. Wkrotce na rynku pojawily
siy takZe specjalistyczne publikacje na ten temat12 oraz witryny internetowel3.

32, s. 225-276.
10 S. Jastrz~bski, Jawor iokolice. Przewodnik luryslyczny. Wroclaw: Ossolineum, 1973.
11 A. Grocholski, E. Wisniewski, Przewodnik geologiczny po Parku Krajobrazowym Chelmy na Pogorzu
Kaczawskim. Wroclaw: Panstwowy Instytut Geologiczny, 1995.

12 K. i K. Maciejakowie, Ziolo. Vademecum poszukiwacza. Zlotoryja: Oficyna Wydawnicza Atut - Polskie
Bractwo Kopaczy Zlota, 1999; K. Maciejak, M. Maciejak, Ziolo. ABC poszukiwacza. Od baraniego runa
da wykrywaczy melali. Zlotoryja: GoldCentrum, 2007.

13 Goldcenlrum.pl [on-line]. [06.06.09]. http://www.goldcentrum.pl.
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i lokalizacji siedzib gmin wchodz~cych w sklad Partnerstwa Kacznwsk,cgo

Zrodlo: opracowanie wlasne.

Inn'l masow'l imprez'l turystycZn'l zwi'lzan'l z dziedzict.wem Ziem~ S'l Dy-
marki Kaczawskie w Leszczynie, organizowane od 2000 r. 1 przywoluj'lce tra-
dycjy gornictwa i hutnictwa rud metali, glownie m.ied~i. Prze~ kilkoma laty przy
drogach przecinaj'lcych Pogorze pojawily siy tabhce mformuj'lce 0 wystypOW~-
niu w s'lsiedztwie dawnych form wulkalllcznych, aczkolwlek w warstwle tres-
ciowej S'l one bardzo ubogie.

Projekt "W krainie wygaslych wulkanow"

Jak pokazuje powyzszy przegl'ld, szeroko pO~ytedzi~dzictwo ~eologic~ne (ob~j:
muj'lce zarowno obiekty przyrodmcze, Jak I matenalne. przeJawy dZlal~lnoscl
ludzkiej zwi'lzanej z ich poszukiwaniem i przetw~rzallle.m) bylo od w~elu lat
wykorzystywane w promocji poszczegolnych mleJs~owoscl lub obszarow, ale
rzadko uzywane do kreowania wizerunku caleg~ reglOnu. .

Do dziedzictwa Ziemi w sposob spojny naw1'lzalo dopler~ Partnerstwo Ka-
czawskie, wybieraj'lc na haslo rozpoznawcze regionu okresleme "W krmme wy-
gaslych wulkanow". Partnerstwo jest por?zu,mieniem .zawartym w 2~04 r. pOmlY.-
dzy instytucjami, organizacjami, prZedSlyblOr.stwa~l1oraz osobaI:?1~zycz~yml,
ktore zadeklarowaly chyc aktywnego uczestlllczellla w plano~a~n~ I w?r.a~alll.u
inicjatyw rozwojowych maj'lcych na c~lu poprawy warunkow l.Jak~scl zyc~a
mieszkancow Gor i Pogorza Kaczawsklego. Celem Partnerstwa Jest mtegr~cJa
dzialan na rzecz zrownowazonego rozwoju i ochrony dziedzictwa pr~yrodlll~zo
-kulturowego regionu. Partnerstwo Kaczawskie jest c~lonkie.m KraJoweJ Sieci
Grup Partnerskich na Rzecz Zr6wnowazonego RozwoJu, wspleraneJ przez Fun-

http://www.goldcentrum.pl.
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dacjy Partnerstwo dla Srodowiska. W czerwcu 2009 r. Partnerstwo (Lokalna
Grupa Dzialania) obejmowalo 12 gmin, glownie z Pogorza Kaczawskiego, ale
takZe z przyle&lej cZysci przedpola Sudetow. Gminy te to Zagrodno, Pielgrzym-
ka, Zlotoryja, Swierzawa, Wojcieszow, Krotoszyce, Mycinka, Jawor, Paszowice,
Bolkow, Msciwojow i W,!droze Wielkie.

W dzialaniach Partnerstwa odwolywanie siy do unikatowych elementow
abiotycznych przyrody zajmuje wazn'! pozycjy. Najbardziej widoczn,! oznak,!
jest konsekwentne uzywanie hasla przewodniego"W krainie wygaslych wulka-
now", ktore pojawia siy we wszystkich materialach promocyjnych, nawet, jesli
ich szczegolowe tresci do wulkanicznej przeszlosci nie nawi,!zuj,!. Na oklad-
kach przygotowywanych publikacji, kalendarzy i widokowek widniej,! wize-
runki lub zdjycia latwo rozpoznawalnych wzgorz bazaltowych (np. Ostrzycy,
Wilczej Gory czy Czartowskiej Skaly). W bliskich planach jest przygotowanie
jednolitych tablic informacyjnych, ktore maj,! bye umieszczone przy drogach
dojazdowych do najwazniejszych obiektow dawnego wulkanizmu. Przykladem
bardziej zaawansowanej dzialalnosci promocyjno-edukacyjnej jest wydawanie
bardziej specjalistycznych publikacji dotycz,!cych mineralogii i umieszcze-
nie tresci geologicznych na witrynie internetowej Partnerstwal4• Interesuj,!c,!
inicjatyw,! bylo przygotowanie przewodnika edukacyjnego dla dzieci, w kto-
rym istotne miejsce zajmuj,! odwolania do problematyki wulkanizmu, podane
w odpowiednio przystypnej formie.

Partnerstwo Kaczawskie wspiera tabe wczesniej wymienione imprezy ma-
sowe, ktore maj,! juz charakter uznanych atrakcji turystycznych, a s'! zwi,!zane
z dziedzictwem Ziemi i bogactwem miejscowej przyrody. Duza wagy przy-
wi,!zuje siy do dzialan edukacyjnych, adresowanych zarowno do dzieci, jak
i doroslych. Poprzez wycieczki, zajycia terenowe i warsztaty dzieci i mlodziez
z lokalnych szkol maj,! lepiej poznae i zrozumiee, a tym samym docenie walory
przyrodnicze regionu, w ktorym zyj,!. Organizowane s'! lekcje terenowe, w cza-
sie ktorych wyjasniane s'! miydzy innymi zjawiska wulkaniczne i procesy rzez-
botworcze, ktore doprowadzily do powstania wspolczesnego krajobrazu. Lekcje
te organizowane s'! glownie na Ostrzycy oraz nad zbiornikiem w Msciwojowie.

Dzialania Partnerstwa nie ograniczaj,! siy jednak do promocji dziedzictwa
wulkanicznego, czy nawet szeroko pojytego dziedzictwa Ziemi, aobejmuj,!
znacznie szersz'! sfery. W istocie pod haslem "W krainie wygaslych wulka-
now" kryje siy wiele dzialan i projektow, ktorych glownym celem jest zapew-
nienie zrownowazonego rozwoju regionu, miydzy innymi przez aktywizacjy
obszarow wiejskich, przez wiele lat zaniedbanych i pozbawionych perspektyw
rozwojowych. Program "Aktywny lider - aktywna wies" ma na celu zwroce-
nie uwagi na mozliwose wykorzystania zasobow kulturowych i tradycji roz-
woju wsi oraz lepsze przygotowanie liderow i pozostalych mieszkancow wsi
do pozyskiwania i wykorzystania srodkow unijnych oraz srodkow z innych
konkursow na potrzeby rozwoju przy zachowaniu dziedzictwa przyrodniczo
-kulturowego. Z kolei program "Odnowa wsi" ma na celu poprawy estetyki
obszarow wiejskich, ale tabe opieky nad szczegolnie cennymi obiektami ar-
chitektury wiejskiej, ktorych we wsiach Pogorza nie brakuje.
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W ramach projektu "Ekomuzea - aktywna ochrona dolnosl,!skiego dziedzictwa
przyrodniczo-kulturowego" powstaly Ekomuzeum Wsi Dolnosl,!skiej, Szkolkar-
stwa i Sadownictwa w gminie Msciwojow oraz Ekomuzeum Rzemiosla w Dob-
kowie. Ekomuzeum to rodzaj "zywego skansenu" bez murow i ogrodzell, gdzie
mozna nie tylko zobaczye tradycyjn,! architektury wiejsk,!, ale takze zapoznae siy
z tradycyjnym rzemioslem czy sztuk,! ludow,!. W Dobkowie mozna wzi,!e udzial
w warsztatach ozdobnej stolarki, hafciarstwa czy rycznych wyrob6w ceramicznych.
Aktualnie az cztery rodziny prowadz,! warsztaty ceramiczne i galerie rycznych
wyrobow ceramicznych. Ponownie popularne staly siy czysciowo zapomniane juz
umiejytnosci, takie jak pszczelarstwo. Kolejnym krokiem w celu przywrocenia tra-
dycyjnych zajye mieszkancow wsi byla inicjatywa "Aleje drzew miododajnych _
pozytek dla pszczol, pozytek dla ludzi", dziyki ktorej nasadzono wielogatunkowe
aleje lipowe oraz projekt "Agroturystyka - szans'! dla regionu", ktory mial na celu
edukacjy mieszkancow, na temat mozliwosci, jakie daje agroturystyka.

Wiele dzialan Partnerstwa Kaczawskiego jest bezposrednio zwi,!zanych z pro-
mocj,! i turystycznym rozwojem regionu. Oprocz wspominanej juz dzialalnosci
wydawniczej warto dodae, ze jesieni,! 2008 r. zorganizowano objazd studyjny po
"krainie wygaslych wulkanow" dla dziennikarzy z roznych miast Polski oraz konfe-
rencji "Zauroczye turysty - czyli jak rozwijae produkt turystyczny w Krainie Wyga-
slych Wulkanow", ktora odbyla siy w Muchowie w grudniu 2008 r. Konferencja byla
adresowana zarowno do pracownikow urzydow gmin nalez,!cych do Partnerstwa
Kaczawskiego, przedstawicieli organizacji turystycznych, jak i wlascicieli przed-
siybiorstw turystycznych, hoteli, pensjonatow, gospodarstw agroturystycznych. Za-
daniem konferencji bylo pokazanie na przykladzie innych regionow, jakie korzy-
sci moze dae wspolna promocja oraz budowa marki regionalnej oraz zachycenie
do tworzenia nowych regionalnych produktow turystycznych. Partnerstwo Ka-
czawskie udziela wsparcia roznorodnym imprezom turystycznym, miydzy innymi
Mistrzostwom Polski w Technikach Jaskiniowych w Wojcieszowie, Miydzynaro-
dowym Targom Chleba w Jaworze czy festiwalowi rocka gotyckiego Castel Party
w Bolkowie, ale takze animuje nowe, takie jak Muchowska Kosa (tradycyjne kosze-
nie l,!k kos'!) w Muchowie, Dzien Szkolkarza i Sadownika w Msciwojowie, Swiy-
to Kwitn,!cego Tulipanowca w Sichowie, Miydzynarodowe Warsztaty Artystyczne
w Dobkowie czy Kaczawski Jarmark Bozonarodzeniowy w Jaworze.

Podsumowanie

Dziedzictwo Ziemi, bogactwo wystypuj,!cych na tym obszarze skal i mineralow,
a szczegolnie pozostalosci dawnych zjawisk wulkanicznych mog'! bye olbrzymi,!
szans'! dla rozwoju turystyki na Pogorzu Kaczawskim, jdli na ich bazie zostanie
wykreowany wspolny (sieciowy) turystyczny produkt regionalny i wizerunek
regionu. Sieciowy produkt turystyczny musi opierae siy na porozumieniu part-
nerow i dostrzeganiu wspolnych korzysci dziyki efektom skali w zakresie pro-
mocji, rozwojowi infrastruktury, zasob6w ludzkich, systemu dystrybucji. Proces
budowania marki regionu jest procesem dlugotrwalym i wymaga wieloletniej
konsekwencji'5, nie moze bye zmieniany lub przerywany wraz z zakonczeniem
konkretnych projektow, zmieniaj,!cych siy warunkow spoleczno-gospodarczych,
wladz lokalnych czy sytuacji politycznej.
15 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2007.
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Jednak walory dziedzictwa Ziemi nie wystarczl! do zbudowania atrakcyjlH>
go dla wiltkszej grupy odbiorc6w produktu turystycznego, ze wzglltdu na sW1lj
specjalistyczny charakter, a tym samym raczej nie zapewni,! gospodarczego ro•...•
woju regionu opartego na turystyce. W szczeg6lnosci dotyczy to Pog6rza Kn·
czawskiego, gdzie wiele miejsc 0 wyj,!tkowym znaczeniu dla nauk 0 Ziemi nic
posiada szczeg6lnych walor6w krajobrazowych i dla laika moze bye po proslli
niezrozumiala. Dlatego sluszne wydaje silt r6wnoczesne wykorzystanie tradycji
kulturowych, rolnictwa, lokalnych produkt6w, tradycyjnego rzemiosla i tradycji
kulinarnych. Wielkim atutem regionu powinien pozostae krajobraz, kt6ry jest
g16wnym walorem w rozwoju turystyki wypoczynkowej i wiejskiejl6. Dlatego
z wielk,! rozwag'! powinny bye podejmowane decyzje 0 nowych inwestycjach,
kt6re moglyby tlt harmonilt krajobrazu zaburzye czy wplyn,!e na komfort wy-
poczynku turyst6w (takie jak proponowana budowa olbrzymiej fermy norek czy
elektrowni wiatrowej w okolicach Dobkowa).

Uwarunkowania dzialan Partnerstwa Kaczawskiego i jego przyszloscio.
we zamierzenia na terenie Pog6rza Kaczawskiego wykazuj,! duzl! zbieznosc
z wprowadzan,! od kilkunastu lat w zycie ide,! geopark6w17• Siee europejskich
geopark6w, dzialaj,!ca pod auspicjami UNESCO, obejmuje obszary, kt6re po·
siadaj,! wyj,!tkowe walory dziedzictwa Ziemi, wykorzystuj,!c je r6wnoczesnic
w dzialaniach na rzecz harmonijnego rozwoju i promocji turystyki zr6wnowa-
zonej. W szczeg6lnosci podkresla silt, ze umiejlttne wykorzystanie dziedzictwa
Ziemi moze bye szans'! dla regionu, ale jesli ma bye on atrakcyjny dla szerszego
grona turyst6w i w ten spos6b zapewnie wyzszy standard zycia mieszkancom,
to promocja ta musi obejmowac takZe inne elementy: dziedzictwo kulturowe,
produkty lokalne, tradycyjne rzemioslo, rolnictwo i tradycje kulinarne. Dobrym
przykladem, kt6ry m6g1by dostarczye wielu inspiracji dla dalszych dzialan
na Pog6rzu Kaczawskim jest grecka wyspa Lesvos, gdzie utworzenie geoparku
"Skamienialy Las", eksponuj,!cego wlasnie relikty dzialalnosci wulkanicznej,
stworzylo r6wnoczesnie solidn,! podstawlt do rozwoju turystyki zr6wnowazonej
i ozywienia ekonomicznego obszaru.
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The project "In the Land of Extinct Volcanoes"
_ a chance to develop sustainable tourism in the Kaczawa Upland

Keywords: geoheritage, sustainable tourism, Pogorze Kaezawskie.

The Kaczawa Upland is a part ofthe Sudetes Mountains in south-west Poland, particularly rich in geoheritage
properties. This results from long geological history and reveals in a variety of rocks of different age and
origin, as well as landforms. Among them, vestiges of ancient volcanism are widespread, including ones from
the latest phase of volcanism in the Sudetes, dated back to the middle CainozoIc. Collectively, they provide
insights into the geological evolution of the area and are very Important sClentlficaHy.However, many pos-
sess also outstanding scenic qualities. Some form dlsltnctlve cOOlcaland domed hills, which arc character-
istic landmarks of rcgional landscape (e.g. Ostrzyca or Grodziec). In others, natural processes or quarrYing
exposed the internal structure of a volcanic body, particularly the regular columnar JOinting (e.g. Ostrzyca,
Wilcza Gora, Czartowska Skala). Since more than 30 years it has been reahzed that the rehcts of volcaOlsm
can be used to promote the region and to increase its attractiveness. Indeed, in the last decade In parlteular,
various aspects of geoheritage have become exploited in order to develop tourism III the arca. ActiVities
undertaken include gold prospecting and panning, collecting of minerals and ornamental stone, and revival
of ore smelting in the form of an annual event 'Kaczawa Smelters'. . .
In a recent project aimed at economic developmcnt of the area and carned out smce 2004 by Partners two
Kaczawskie ('Kaczawa Partnership'), the phrase 'In the Land of Extinct Volcanoes' has been chosen as
a label, through which the region would be identified. This is a very good chOice, since rehcts of anCient
volcanism are very rare in Poland, and nowhere else they occur in such a variety and have aesthetic value as
in thc Kaczawa Upland. In addition, volcanic terrains, whether active or relict, are successfully promoted
as tourist destinations in many parts of the world, appealing to the general pubhc mterest In the exceptIOnal
natural phenomena. I·Ience,there is a good chance to underline the unique identity of the region In the tOUrist
context otherwise much overshadowed by its close neighbour, the Karkonosze Mountains, which have been
a majo/tourist destination in this part of Central Europe since more than 200 years.. . .
It is also realized that an emphasis solely on geohentage may not be suffiCient to achieve the alms, as It
may be considered too specific: Therefore, a range of parallel activities is undertaken to revive the regIOn
and to increase the identity of place among its inhabitants. Of particular interest are the development
of rural tourism, revitalization of traditional village architecture, promotion of local handicraft and 'endan-
gered professions'. Education for locals and tourists alike plays a vital part in the long-term development
plans, as does active tourism in the so far rather unspOllt regIOn. The comblnalton of focus on geohentage
and local economic development reeaIls the global, UNESCO-endorsed 100tlative of Geoparks, and many
inspirations can be taken from several European geoparks, which have been established In regions neh
in the relicts of the volcanic past.

http://www.goldcentrum.pl.
http://www.partnerstwokaczawskie.pl.
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