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MOśLIWOŚCI ROZWOJU GEOTURYSTYKI 
W OBRĘBIE POGÓRZA DYNOWSKIEGO 

 
Abstrakt 

W artykule omówiono miejsce geoturystyki w systemie nauk turystycznych. 
Scharakteryzowano nauki związane z geoturystyką, takie jak geoekologia oraz architektura krajobrazu. 

Zebrano dotychczasowy dorobek badawczo-edukacyjny związany z rozwojem geoturystyki. Przedstawiono 
zarys problematyki rozwoju geoturystyki w Polsce i województwie podkarpackim. Na jej tle ukazano 
moŜliwości geoturystyczne w obrębie Pogórza Dynowskiego, interdyscyplinarność geoturystyki i jej 
wielozadaniowość, co podkreślono w zakończeniu, powoduje, Ŝe w chwili obecnej moŜna mówić raczej o idei, 
aniŜeli o praktycznych wdroŜeniach, choć nie wyklucza się takowych działań w przyszłości. 

Słowa kluczowe: geoturystyka, geoekologia, obiekty geoturystyczne, metodyka badań, dyscyplina 
naukowa 

 
 

GEOTOURISM DEVELOPMENT OPPORTUNITIES  
WITHIN THE FOOTHILLS DYNOWSKIE 

 
Abstract 

Article summarizes the current scientific and educational achievements of geotourism. The main aims are: 
valorization of geodiversity, interpretation of knowledge. Interdisciplinary character of geotourism, its multi-
tasking and complexity causes that it is rather an idea than a practice, although the authors believe that will 
become science in the future. 

Keywords: geotourism, geoekology, research methodology, scientific discipline 

 

1. Wstęp 
Geoturystyka to dział turystyki poznawczej nastawionej na przeŜycia, wraŜenia, 

opierający się na poznawaniu obiektów geologicznych, niekiedy procesów geologicznych  
i wraŜeń z nimi związanych. 

Postrzegana jest często i definiowana jako część nauk geograficznych związanych z 
obiektami przyrody nieoŜywionej. Aktualnie coraz częściej w jej zakres poznawczy włącza 
się obiekty techniczne słuŜące do eksploatacji i przeróbki kopalin, typu: kamieniołomy, 
wyrobiska w obrębie dawnych cegielni, wapienników, kopalń odkrywkowych węgli 
brunatnych, siarki itp. Geoturystyka skupia się równieŜ na zjawiskach i formach 
tworzących się w wyniku aktualnie przebiegających procesów geologicznych (w wyniku 
których powstają nowe naturalne formy krajobrazowe) typu: osuwiska, obrywy, 
spełzywania, potoki błotne, meandry i zakola rzek itp. Encyklopedycznie nawet wiedza  
w tym zakresie pozwala postrzegać piękno form geologicznych i lepiej rozumieć potrzebę 
ich ochrony. 
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2. Geoturystyka i nauki z nią związane 
Geoturystyka, jak zresztą wskazuje jej nazwa, jest dziedziną wiedzy usytuowaną na 

pograniczu geologii, geografii, turystyki, a takŜe coraz częściej wyłaniającej się nowej 
gałęzi wiedzy, jaką jest geoekologia. O ile trzy pierwsze dziedziny wiedzy są stosunkowo 
nieźle znane i definiowane, to geoekologia jest, jako odrębna dziedzina, wyłoniona 
stosunkowo niedawno. Przejęła ona wiele terminów i pojęć oraz załoŜeń teoretycznych 
wypracowanych przez teoretyków ekologii Clementsa i Shelforda (1939), Kershawa 
(1954), Oduma (1977), Soczawę (1979)1. 

Terminu „geoekologia”, jako synonimu „ekologii krajobrazu” po raz pierwszy  
uŜył Troll w 1950 r. oraz kontynuował to Richling, Solon (1996) i tak do dzisiaj rozumie 
go wielu geografów2. Geoekologia w prostszym rozumieniu zajmuje się człowiekiem  
w środowisku przyrodniczym i skutkami jego obecności, które odnoszą się do niego 
samego, jak równieŜ otaczającej przyrody. Bliska geoekologii jest architektura krajobrazu, 
poniewaŜ łączy się w wyraźną całość, jaką jest sposób widzenia rzeczywistości. 

Miejsce geoekologii w systemie nauk oraz więzi je łączące przedstawia ryc. 1. 
 

Ryc. 1. Miejsce geoekologii turystyki w systemie nauk 

 
Źródło: A. Krzymowska-Kostrowicka, Geoekologia turystyki i wypoczynku,  

PWN, Warszawa 1997 
 

                                                           
1  A. Krzymowska-Kostrowicka, Geoekologia turystyki i wypoczynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.  

s. 11. 
2  Ibidem, s. 12. 
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Obrazuje on wyraźne powiązania geoekologii turystyki z innymi dziedzinami, głównie 
naukami medycznymi, ekonomicznymi, ale widać brak wyraźnego odniesienia do nauk 
geologicznych. 

W zakończeniu tego rozdziału moŜna przywołać cytat J. H. Stewarda zamieszczony  
w „Theory of Culture Change” z 1976 r.: 

„Człowiek wkracza na scenę ekologiczną nie tylko, jako organizm, który jest związany 
z innymi organizmami ze względu na ich cechy fizyczne. Wprowadza on ponadorganiczny 
czynnik kultury określający wzorce jego zachowania się, całą strukturę Ŝycia i relacje  
do jego przyrodniczego i społecznego otoczenia”3. 

3. Architektura krajobrazu 
Pojęcie architektury krajobrazu jest pojęciem złoŜonym. Ogólnie moŜna stwierdzić,  

Ŝe jest to „sztuka kształtowania przestrzeni dla potrzeb człowieka”. 
Obejmuje zatem architekturę, urbanistykę wraz z zasadami planowania 

przestrzennego. 
W tym ujęciu musi wyraŜać się w dwóch formach, tj. przekształceniu wybranych 

części otaczających nas przestrzeni, a takŜe, co niekiedy jest zadaniem bardzo trudnym – 
zachowanie w stanie niezmienionym otaczającej nas przestrzeni lub niekiedy przywracania 
jej form pierwotnych. MoŜna tutaj śmiało postawić stwierdzenie, Ŝe kaŜdy fragment 
krajobrazu powstał w wyniku długotrwałych wielosetletnich przemian. Przemiany te w 
kolejności to typ pierwotny krajobrazu, następnie naturalny, później wielorakie formy 
kulturowo-historyczne aŜ do postaci współczesnych. Obecny krajobraz zachował, chociaŜ 
niekiedy w stopniu nieznacznym, ślady pozostałości lub teŜ elementy swej historycznej 
ewolucji. Mogą one być mniej lub bardziej widoczne. Nierzadko zachowały się tylko  
w ukształtowaniu lub w warstwach geologicznych ziemi. 

Niekiedy nawarstwienia te, chociaŜ we fragmentach, są moŜliwe do odczytania  
w układzie terenu, pokryciu terenu i oddziaływają na obecne formy krajobrazowe. Ten 
zespół moŜna określić mianem „tradycji miejsca”4. 

Zebranie najrozmaitszych materiałów, w tym natury geologicznej pozwala często 
ustalić chronologię przemian krajobrazu. W ogólnym zarysie, kierując się teorią 
cytowanego wyŜej prof. Z. Novaka moŜna równieŜ prześledzić rozwój zmian krajobrazu w 
obszarze rzeki San obejmującym zarówno Pogórze Dynowskie, jak równieŜ Pogórze 
Przemyskie. 

Opisane właściwości da się przedstawić nawet na obszarach pozornie niewyróŜ-
niających się niczym w terenie. 

Okres krajobrazu pierwotnego datowany od około X w. moŜna rozpoznać po 
wyraźnych śladach starorzecza rzeki San5. Znaczną przestrzeń zajmował las dębowy,  
co uwidacznia się do dzisiaj przy eksploatacji Ŝwirowisk. Szczyty wzgórz były osłonięte 
trawą, czasami ze sterczącymi skałkami stanowiącymi wychodnie piaskowca. 

                                                           
3  J. H. Steward, Theory of Culture Change, 1976 za: A. Krzymowska-Kostrowicka…, op. cit., s. 13. 
4  J. Bogdanowski, M. Łuczyńska-Bruzda, Z. Novak, Architektura krajobrazu, PWN, Warszawa – Kraków 

1981, s. 58. 
5  J. Bogdanowski, M. Łuczyńska-Bruzda, Z. Novak, Architektura krajobrazu, PWN, Warszawa – Kraków 

1981. 
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Okres krajobrazu naturalnego datowany jest od około XIII–XIV w. (ryc. 2a i 2b). 
NaleŜy przypuszczać, Ŝe pojawiają się pierwsze formy osadnicze zorganizowane, zaczyna 
się zakładanie wsi. Przestrzeń zajmuje jednakŜe las, pojawia się forma pasterska 
krajobrazu. 

 
Ryc. 2a. Przykład krajobrazu naturalnego harmonijnego: jeziora, lasy, uprawy, zadrzewienia 

 

Źródło: J. Bogdanowski, M. Łuczyńska-Bruzda, Z. Novak: Architektura krajobrazu,  
PWN, Warszawa – Kraków 1981 

 
 
 

Ryc. 2b. Przykład krajobrazu sztucznego, kulturowego, zdegenerowanego:  
hałdy, rozproszona zabudowa, śmietniki 

 

Źródło: J. Bogdanowski, M. Łuczyńska-Bruzda, Z. Novak: Architektura krajobrazu,  
PWN, Warszawa – Kraków 1981 

 
 

Okres krajobrazu kulturowego datowany od około XV w. Zaczyna kształtować się 
następna forma krajobrazu – krajobraz rolniczy. Buduje się wsie, powstaje szachownica 
pól. 

Krajobraz zurbanizowany (XX w.) w pustym, pozbawionym często zadrzewień terenie 
pojawia się najpierw sieć fortyfikacji miast, zaczyna rozwijać się sieć dróg, postępuje 
takŜe rozwój sieci osiedleńczej. Podane przykłady ilustrują przemiany krajobrazowe 
pozwalające określić długość ich istnienia, dającą w efekcie tradycję miejsca. MoŜna 
stwierdzić, Ŝe kaŜdy element krajobrazu posiada własną historię i uzasadnienia, które 
wykazują zakres moŜliwości zagospodarowania i przekształcania krajobrazu. 
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4. Geoturystyka – zarys problematyki jej rozwoju w Polsce  
i województwie podkarpackim 
Podstawową cechą kaŜdej dyscypliny naukowej jest posługiwanie się określoną 

terminologią. 
Pomimo tego Ŝe geoturystyka jest terminem stosunkowo młodym (Alexandrowicz 

2002, Słomka 2004, Dowling, Newsame 2006)6, to sama idea nauczania geologii  
podczas aktywnego wypoczynku była propagowana od dawna. Jednak dopiero utworzenie 
w 1872 r. pierwszego na świecie parku narodowego w Yellowstone i udostępnienie go  
do zwiedzania moŜna uznać za początek turystyki geologicznej. W Polsce początków 
turystyki geologicznej zwanej dzisiaj geoturystyką naleŜy upatrywać w idei ochrony 
przyrody nieoŜywionej, a takŜe działalności towarzystw turystycznych i przyrodniczych. 
Turystyka bazująca na obiektach geologicznych rozwijała się głównie przy okazji 
udostępniania jaskiń do zwiedzania, a takŜe udostępniania obiektów górniczych  
o róŜnorakim charakterze. NaleŜy jednak powiedzieć, Ŝe geoturystyka w takiej formie  
jak dzisiaj nigdy w Polsce nie istniała. Jak zaznaczono na wstępie opracowania pojęć 
geoturystyki jest stosunkowo wiele i wydaje się, Ŝe temat jest nadal otwarty. 

Definicja geoturystyki – termin „geotourism” (pol. geoturystyka) został po raz 
pierwszy uŜyty w literaturze przez Hose (1995) i zdefiniowany następująco: „…jest  
to taki sposób działania i takie zapewnienie zaplecza edukacyjnego i usługowego, aby 
umoŜliwi ć turystom zrozumienie geologii i geomorfologii, włączając ich udział w rozwój 
nauk o Ziemi poza poziom zwykłych estetycznych wraŜeń”7. Stąd teŜ róŜnica pomiędzy 
turystyką przyrodniczą, która nastawiona jest głównie na wypoczynek i rekreację, jest 
taka, Ŝe geoturystyka, jako turystyka kwalifikowana, za cel nadrzędny stawia funkcje 
dydaktyczne w zakresie interpretacji geologii dla szerokiego grona odbiorców. Większy 
nacisk na doznania emocjonalne kładą autorzy pierwszej polskiej definicji geoturystyki 
(Słomka, Kicińska-Świderska 2004), definiując, Ŝe „jest to dział turystyki poznawczej  
i/lub nastawionej na przeŜycia, bazującej na poznawaniu obiektów i procesów 
geologicznych oraz doznawaniu w kontakcie z nimi wraŜeń estetycznych”8. 

5. Cele i zadania geoturystyki 
Podstawowym celem geoturystyki jest wykreowanie walorów geologicznych  

w produkt turystyczny. Popularyzacja geologii jest głównym zadaniem geoturystyki.  
Ten obszar wiedzy w Ŝyciu codziennym jest raczej znikomo poznany. Dobrze 
przeprowadzona promocja moŜe ten stan powoli zmieniać. Geoturystyka jest częścią nauk 
przyrodniczych, fizycznych, społecznych i humanistycznych. Sposoby prezentacji geologii 
w geoturystyce w sposób czytelny przedstawił Miśkiewicz w artykule „Naukowe 
podstawy geoturystyki (ryc. 3). 
 
 
 

                                                           
6  K. Miśkiewicz, M. Doktor, T. Słomka, Naukowe podstawy geoturystyki – zarys problematyki [w:] Geoturystyka, nr 4 (11) 

2007, s. 3–4. 
7  Ibidem. 
8  Ibidem, s. 3. 
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Ryc. 3. Przedmiot badań w geoturystyce 

 

Źródło: K. Miśkiewicz, M. Doktor, T. Słomka, Naukowe podstawy geoturystyki  
[w:] Geoturystyka, nr 4 (11) 2007, s. 5. 
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Przedmiot badań w geoturystyce jest dość rozległy i moŜna go prześledzić wg ryc. 4. 
 

Ryc. 4. Sposoby prezentacji geologii w geoturystyce 

 
Źródło: K. Miśkiewicz, M. Doktor, T. Słomka, Naukowe podstawy geoturystyki  

[w:] Geoturystyka, nr 4 (11) 2007, s. 6. 
 

W geoturystyce najwaŜniejsze zastosowanie będą miały metody obserwacji, 
inwentaryzacja georóŜnorodności, określenie cech odsłonięć terenowych, dostępność  
do zwiedzania, charakter otoczenia obiektu, np. baza noclegowa, gastronomiczna, 
odległości od popularnych szlaków turystycznych itp. 

Oprócz metod badawczych wyróŜnia się w nauce równieŜ metody dydaktyczne 
(Hajduk 2005)9. Treści geologiczne przekazywane są w szkołach w sposób bardzo 
wybiórczy, a geofizycznych praktycznie brak. Stąd teŜ duŜym wyzwaniem będzie na 
pewno umieszczenie i opracowanie takich informacji na ścieŜkach i szlakach 
turystycznych, aby dały jasną, czytelną i zrozumiałą interpretację wiedzy z zakresu nauk  
o ziemi. 

                                                           
9  K. Miśkiewicz, M. Doktor, T. Słomka, Naukowe podstawy geoturystyki [w:] Geoturystyka, nr 4 (11) 2007, s. 6. 
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6. Geoturystyka w obrębie Pogórza Dynowskiego 
Analizując przedstawione problemy rozwoju geoturystyki w Polsce, moŜemy  

postawić wniosek, Ŝe jesteśmy w województwie podkarpackim „na początku drogi”. 
Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce w rozdziale dotyczącym województwa 
podkarpackiego zamieszczony na oficjalnych stronach Ministerstwa Ochrony Środowiska 
wymienia 17 pozycji w dziedzinie georóŜnorodności i zabytków skalnych. Ich 
rozmieszczenie ilustruje zamieszczona mapka (ryc. 5). 
 

Ryc. 5. Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce – województwo podkarpackie,  
wg Ministerstwa Ochrony Środowiska 

 

Źródło: www.mos.gov.pl 
 

Wynika z niej, Ŝe w obrębie Pogórza Dynowskiego nie występują tego typu obiekty, 
ale czy rzeczywiście? W świetle przedstawionych zagadnień związanych z geologią, 
architekturą krajobrazu oraz geoturystyką takie enklawy istnieją. Być moŜe nie są do 
końca zdefiniowane lub wyeksponowane. Przytoczmy tu cytat Bronisława Halickiego: 
„Ziemia. CzymŜe jest ona? I skąd ma taką moc, Ŝe potrafi odradzać ludzi? Czy to nie 
symbol bogini Demeter-Rodzicielki darzącej ludzkość wszelkim dobrem, dającej plony  
i chleb powszedni? O nie … Ziemia to równieŜ kwietne łąki i lasy naszych równin, 
błękitne jeziora i rzeki, to urocze wąwozy i skałki, to dziko spiętrzone turnie Tatr i lesiste 
grzbiety Karpat, to bezkresny horyzont, to piękno naszego kraju”10 (fot. 1–4). 

Jak widać, o atrakcyjności turystycznej poszczególnych obszarów decyduje  
stopień zachowania cech krajobrazu naturalnego z pierwotną rzeźbą powierzchni terenu, 
wodami, zespołami przyrody nieoŜywionej, a takie w całej barwie moŜna odnaleźć na 
Pogórzu Dynowskim. 

                                                           
10  K. Jakubowski, Skalne zabytki, Warszawa 1971. 
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Być moŜe warto, kierując się zasadą łączenia nawet bardzo odległych szlaków, 
zwrócić uwagę na transgraniczny szlak naftowy (ryc. 6), gdyŜ te rejony były równieŜ 
terenami poszukiwań, a niekiedy eksploatacji surowcowych. Pozostały po nich wyrobiska 
typu „kopanki” w obszarze Wary oraz nieczynne kamieniołomy diatomitów w Leszczawce 
(fot. 5–8). 
 

     
 
 

 

     
 
 
 

      
 

Fot. 5, 6. Kopanki ponaftowe – dawne wyrobiska górnicze 
Źródło: fot. autor 

 
 

Fot. 1. Meandry i zakola Sanu 
Źródło: fot. autor 

Fot. 2. Meandry i zakola Sanu 
Źródło: fot. autor 

Fot. 3. Skały łupkowe (flisz karpacki) 
Źródło: fot. autor 

Fot. 4. Skały łupkowe (flisz karpacki) 
Źródło: fot. autor 
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Fot. 7. Kopanki ponaftowe – dawne wyrobiska górnicze 
Źródło: fot. autor 

 
 

 
Ryc. 6. Transgraniczny szlak naftowy 

 
Źródło: http://mapy.google.pl 

 

7. Zakończenie 
Przyroda nieoŜywiona tworzy jednocześnie naturalne tło nie tylko dla rozwoju świata 

roślinnego i zwierzęcego, ale takŜe ukierunkowuje poczynania człowieka. Względy te 
decydują o potrzebie ochrony najcenniejszych obiektów przyrody nieoŜywionej. W rejonie 
Pogórza Dynowskiego mamy zachowane liczne przełomy rzeczne, formy wodospadów, 
wychodnie warstw fliszowych, niekiedy fantastycznie uformowane progi skalne. 

Wielkie bogactwo i róŜnorodność pięknych i interesujących form oraz niewątpliwe 
walory turystyczne i poznawcze nie zawsze są w pełni dostrzegane i wymagają szerszej jak 
dotychczas popularyzacji. Najcenniejsze z nich znajdują się pod ochroną prawną, tworzy 
się równieŜ geoparki, jako jedną z form geoturystyki pozwalającą dostrzegać piękno 
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przyrody nieoŜywionej, a zarazem ją chronić. Tak więc podstawy naukowe geoturystyki, 
wiedza ekonomiczno-humanistyczna powinny przynieść dobre i oczekiwane rezultaty. 
 

 

Fot. 8. Nieczynny kamieniołom diatomitów – Leszczawka 
Źródło: www.chomikuj.pl, autor: T. Malata, 2005 
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