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National parks of Poland – a series of geological-tourist maps. Prz. Geol., 63: 55–59.

A b s t r a c t. In 2013, a series of geological-tourist maps of national parks were published by Polish Geological
Institute – National Research Institute, commissioned by the Ministry of the Environment and financed by
the National Fund for Environmental Protection and Water Management. Geological-tourist map of Drawa
National Park at scale 1 : 40 000, Geological-tourist map of Gorce National Park at 1 : 25 000, Geological-tourist
map of Ojcow National Park at 1 : 25 000, Geological-tourist map of Pieniny National Park at 1 : 25 000, and
Geological-tourist map of “Warta Mouth” National Park at 1 : 25 000 are among the 10-part series of maps pro-
duced at the PGI-NRI.
The sets prepared for each of the above listed national parks include: a colour map with the geological and tourist

legends accompanied by a comprehensive description, photos, graphs and other visuals. The maps are based on archival materials
and field work. The geological-tourist maps contribute to the promotion and popularization of geology.
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Parki narodowe naszego kraju s¹ obszarami, które
w naturalny sposób wzbudzaj¹ szczególne zainteresowanie
ró¿nych grup naukowców, w tym szczególnie przyrodni-
ków. To miejsca o wyj¹tkowych walorach przyrodniczych,
gdzie ochronie podlegaj¹ zarówno przyroda o¿ywiona, jak
i nieo¿ywiona. Dla obszarów tych powstaj¹ liczne opraco-
wania naukowe, monografie itd., a ich walory turystyczne
sprawiaj¹, ¿e zazwyczaj s¹ licznie odwiedzane przez tury-
stów zainteresowanych przyrod¹. Wraz z rozwojem geotu-
rystyki i ochrony georó¿norodnoœci (Jezierski, 2011),
pojawia siê potrzeba stworzenia ró¿nego rodzaju form pro-
pagowania wiedzy o budowie geologicznej naszego kraju.
W ostatnich latach Ministerstwo Œrodowiska podjê³o
dzia³ania maj¹ce na celu zintensyfikowanie tego typu pro-
jektów. Zaczê³y powstawaæ rezerwaty geologiczne, tablice
edukacyjne o tematyce geologicznej, œcie¿ki geoturystycz-
ne, geoparki oraz mapy geologiczno-turystyczne.

Pod koniec 2013 r. ukaza³o siê piêæ nowych map geolo-
giczno-turystycznych serii wydawniczej publikowanej
w Pañstwowym Instytucie Geologicznym – Pañstwowym
Instytucie Badawczym (PIG-PIB), wydanych na zamówie-
nie Ministra Œrodowiska i sfinansowanych ze œrodków
Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej. S¹ to mapy parków narodowych Polski (ryc.1):
Mapa geologiczno-turystyczna Drawieñskiego Parku Naro-
dowego (Dobracki & Dobracki, 2013), Mapa geologiczno-
-turystyczna Gorczañskiego Parku Narodowego (Kucharska
i in., 2013), Mapa geologiczno-turystyczna Ojcowskiego
Parku Narodowego (¯arski i in., 2013), Mapa geologicz-
no-turystyczna Pieniñskiego Parku Narodowego (Borecka
i in., 2013) oraz Mapa geologiczno-turystyczna Parku
Narodowego „Ujœcie Warty” (Relisko-Rybak i in., 2013)
(ryc. 2). Jest to kontynuacja wydanych w 2010 roku map
innych piêciu parków narodowych Polski (ryc. 1).

Celem serii jest przybli¿enie wiedzy o budowie geolo-
gicznej parków narodowych szerokiemu gronu odbior-
ców.

Wœród 23 parków narodowych Polski, w pocz¹tkowym
etapie wybrano piêæ z nich, a w najnowszym wydaniu,
kolejnych piêæ (ryc. 1). Do momentu pojawienia siê niniej-
szej serii, opracowañ geoturystycznych doczeka³y siê jedy-
nie cztery parki narodowe: Park Narodowy Gór Sto³owych
w mapie wydanej przez ówczesne MOŒZNiL, PIG i Èesky
Ustav (Èech & Gawlikowska, 1999), Woliñski Park Naro-
dowy wydany przez PIG (Kocy³a & Rumiñski, 2004),
Tatrzañski Park Narodowy w s³owackiej mapie wykonanej
przy wspó³udziale polskich geologów (Bezák, 2011) oraz
Karkonoski Park Narodowy w Atlasie: georó¿norodnoœæ
i geoturystyczne atrakcje Karkonoskiego Parku Narodo-
wego i otuliny wydanym przez Karkonoski Park Narodo-
wy i dofinansowanym ze œrodków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we
Wroc³awiu (Knapik & Migoñ, 2011) i przewodniku (Kna-
pik, 2011). W wyborze parków w omawianej edycji kiero-
wano siê przede wszystkim ich zró¿nicowaniem
przyrodniczym, po³o¿eniem, a tak¿e zainteresowaniem tury-
stycznym b¹dŸ potrzeb¹ zainteresowania i zwrócenia uwagi
na stosunkowo ma³o poznany przez turystów teren (zazwy-
czaj niedawno objêty ochron¹).

Obszar Wigierskiego Parku Narodowego cechuje
m³oda rzeŸba zwi¹zana z najm³odszym zlodowaceniem;
wystêpuje tu wiele ciekawych form powsta³ych w strefach
transgresji i recesji l¹dolodów. Drawieñski Park Narodowy
swoj¹ powierzchniow¹ budowê geologiczn¹ równie¿
zawdziêcza zlodowaceniu wis³y. Jest po³o¿ony na rozleg³ej
równinie sandrowej, w której w dawnych rynnach subgla-
cjalnych powsta³y doliny rzek i jeziora, a w s¹siedztwie
wysoczyzny polodowcowej wystêpuj¹ liczne Ÿród³a. Trzy
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kolejne parki narodowe s¹ po³o¿one w strefie zasiêgu zlo-
dowaceñ œrodkowopolskich, posiadaj¹ wiêc stosunkowo
monotonnie ukszta³towan¹ morfologiê terenu, jednak
ka¿dy z nich ma wyj¹tkowe i niepowtarzalne z geologicz-
nego punktu widzenia walory: Park Narodowy „Ujœcie
Warty” – najm³odszy polski park narodowy oraz jeden
z najm³odszych – Poleski Park Narodowy, jako obszary
torfowiskowe przedstawiaj¹ ró¿ne typy torfowisk, rozwi-
niêtych w ujœciu doliny du¿ej rzeki (Park Narodowy „Ujœ-
cie Warty”) i w obni¿eniach powsta³ych na zapleczu form
glacjalnych, na pod³o¿u kredowych ska³ wapiennych
podatnych na procesy krasowe (Poleski Park Narodowy),
a Bia³owieski Park Narodowy zwraca uwagê wyrównan¹
powierzchni¹ wysoczyzny polodowcowej i równin sandro-
wych. Dwa kolejne parki narodowe po³o¿one s¹ w obszarze
wy¿ynnym. Ojcowski Park Narodowy posiada niezwykle
charakterystyczn¹ budowê geologiczn¹ – liczne wychodnie
wapieni jury górnej, czêsto uformowane w ska³ki (z naj-
s³ynniejsz¹ w Polsce Maczug¹ Herkulesa) oraz jaskinie –
efekt zjawisk krasowych. Roztoczañski Park Narodowy
s³ynie z rozleg³ych powierzchni zrównañ grzbietowych
utworzonych w ska³ach kredowych lub mioceñskich, ostañ-
ców, a tak¿e w¹wozów. Typowo górskie parki narodowe
maj¹ niezwykle ciekaw¹ morfologiê i posiadaj¹ efektowne
wychodnie skalne. Babiogórski Park Narodowy i Gorczañ-
ski Park Narodowy s¹ po³o¿one w Karpatach fliszowych,
posiadaj¹ jednak odmienn¹ budowê geologiczn¹. Babiogór-
ski Park Narodowy cechuj¹ charakterystyczne zrównania
krioplanacyjne i ciekawie rozwiniête osuwiska skalne
z rowami rozpadlinowymi i jaskiniami szczelinowymi. Gor-
czañski Park Narodowy s³ynie z wystêpowania w jego frag-
mencie okna tektonicznego (tzw. okna tektonicznego
Mszany Dolnej), a tak¿e wychodni skalnych w postaci
ska³ek. Pieniñski Park Narodowy obejmuje swym obszarem
niezwykle skomplikowany pod wzglêdem geologicznym,

przez co bardzo ró¿norodny, fragment
pieniñskiego pasa ska³kowego.

Wydane mapy geologiczno-turystycz-
ne parków narodowych s¹ seri¹, która
w sposób przystêpny przedstawia budo-
wê geologiczn¹ tak wa¿nych obszarów
Polski. S¹ to kompleksowe opracowania,
pe³ni¹ce rolê edukacyjn¹, które przedsta-
wiaj¹ mapê powierzchniow¹ obszaru oraz
zagadnienia zwi¹zane z budow¹ geolo-
giczn¹, geomorfologi¹ i procesami geolo-
gicznymi. Jest to wydawnictwo popularno-
naukowe, jednak wiedza zawarta w opra-
cowaniu jest bardzo rozleg³a, a bogate ilu-
stracje i zdjêcia powoduj¹, ¿e materia³ jest
przedstawiony w sposób bardzo przystêp-
ny (Rychel i in., 2012).

S¹ to pierwsze mapy geologiczne dla
ca³ych obszarów parków narodowych,
opracowane w tak du¿ych skalach. Do-
tychczasowe opracowania map geologicz-
nych obszarów parków narodowych by³y
najczêœciej schematycznymi mapami w
ma³ych skalach, zazwyczaj opracowywa-
nymi w przewodnikach turystycznych,
monografiach, czy te¿ tablicach informa-

cyjnych. Pozosta³e dok³adniejsze mapy by³y to opracowania
seryjne lub nieseryjne, jednak w wiêkszoœci w ciêciu arku-
szowym, gdzie obszary parków narodowych niejako
„za³apywa³y siê” przy okazji opracowania arkusza lub frag-
mentu jakiegoœ obszaru. Opracowania te by³y przeznaczone
dla specjalistów geologów. Do tego nale¿y dodaæ, ¿e dotych-
czasowe mapy geologiczne opracowano w ró¿nych skalach
i, niejednokrotnie, z³o¿enie mapy danego parku do celów
poznawczych okazywa³o siê trudne lub niemo¿liwe. Mapy
geologiczno-turystyczne parków narodowych s¹ opracowa-
ne na podstawie aktualnej stratygrafii i wiedzy geologicznej,
z u¿yciem nowych technologii technologii (systemu infor-
macyjnego GIS oraz danych zgromadzonych w postaci orto-
fotomap, obrazów satelitarnych, dtm i pomiarów GPS).

Kluczowym aspektem jest dedykowanie map przeciêt-
nemu odbiorcy – turyœcie czy osobie zainteresowanej
budow¹ geologiczn¹ naszego kraju w szczególnie chronio-
nych obszarach, stanowi¹cych dobro narodowe, jakimi s¹
parki narodowe. Wa¿ne jest, ¿eby do zazwyczaj bardzo
bogatych opracowañ przyrody o¿ywionej do³¹czyæ wiedzê
o przyrodzie nieo¿ywionej. Forma mapy powoduje, ¿e
wiedza ta mo¿e byæ przekazywana bezpoœrednio w terenie
podczas wêdrówek po parku. Turysta mo¿e udaæ siê w teren
z map¹ i, wêdruj¹c szlakiem, w sposób praktyczny zapoznaæ
siê z budow¹ geologiczn¹ parku oraz dodatkowo przeczytaæ
rozszerzone informacje w tekœcie objaœniaj¹cym. Warstwa
turystyczna u³atwia lokalizowanie siê w terenie.

Mapy geologiczno-turystyczne parków narodowych
zosta³y opracowane w skali 1 : 25 000 i wydrukowane
w skalach od 1 : 25 000 do 1 : 40 000. Skala zosta³a dosto-
sowana dla ka¿dego parku i uzale¿niona od wielkoœci
obszaru oraz stopnia zró¿nicowania budowy geologicznej.

Na opracowanie sk³ada siê drukowana mapa w formacie
840×700 mm, na rewersie której najduje siê czêœæ opisowa
(ryc. 3), a na awersie mapa geologiczna z elementami tury-
styki (ryc. 4) oraz interaktywna mapa na p³ycie CD (Kuchar-
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Ryc. 1. Lokalizacja parków narodowych, dla których wykonano mapy geologiczno-
-turystyczne w serii wydawniczej 2010–2013
Fig. 1. Location of the national parks for which geological-tourist maps from the
2010–2013 map series are available



ska i in., 2011). Mapy s¹ te¿ udostêpnione jako us³uga
mapowa (WMS) za poœrednictwem geoportalu IKAR.

W czêœci opisowej zamieszczono ogólne wiadomoœci
dotycz¹ce parku zarówno przyrodnicze, jak i turystyczne,
a tak¿e opis budowy geologicznej. Dla ka¿dego parku w
sposób szczegó³owy opracowano kilkanaœcie stanowisk
charakteryzuj¹cych dany obszar, opisuj¹c procesy, w wyni-
ku których powsta³y. Liczne zdjêcia, ilustracje i schematy

pos³u¿y³y do zobrazowania opisów i budowy geologicznej.
Zagospodarowanie terenu przedstawia ortofotomapa.

Do zestawienia mapy geologicznej wykorzystano
wszystkie archiwalne materia³y – mapy seryjne i nieseryjne
oraz opracowania regionalne. Na podstawie tych danych,
prowadzono prace w terenie polegaj¹ce na pozyskaniu
nowych uzupe³niaj¹cych i uszczegó³owiaj¹cych informacji.
Utworzono w ten sposób mapê geologiczn¹ powierzchniow¹,
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Ryc. 3. Fragment rewersu mapy geologiczno-turystycznej Pieniñskiego Parku Narodowego (Borecka i in., 2013)
Fig. 3. Fragment of the back page of the Geological-tourist map of the Pieniny National Park (Borecka et al., 2013)

Ryc. 2. Ok³adki map geologiczno-turystycznych parków narodowych wykonanych w PIG-PIB w 2013 r.
Fig. 2. Cover pages of geological-tourist maps of national parks, published by PGI-NRI in 2013
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Ryc. 4. Fragment mapy geologiczno-turystycznej Gorczañskiego Parku Narodowego (Kucharska i in., 2013)
Fig. 4. Part of the geological-tourist map of the Gorce National Park (Kucharska et al., 2013)



obrazuj¹c¹ litologiê osadów i formy powierzchni terenu,
a tak¿e wiek osadów i ich genezê. W wybranych miejscach
(punkty geologiczne) opisano budowê geologiczn¹ na
przyk³adzie ró¿nych jej elementów. W wyborze kierowano
siê przede wszystkim atrakcyjnoœci¹ naukow¹, dydaktyczn¹
i turystyczn¹ oraz po³o¿eniem. Poniewa¿ w parkach naro-
dowych mo¿na poruszaæ siê jedynie po szlakach, miejsca te
musia³y byæ po³o¿one przy nich lub w otulinie.

W ramach badañ terenowych pozyskiwano równie¿
informacje turystyczne (aktualny przebieg szlaków, infra-
strukturê turystyczn¹ – obiekty turystyczne, sportowe,
baza noclegowa i gastronomiczna oraz obiekty dziedzic-
twa kulturowego).

Mapy zosta³y opracowane w oprogramowaniu GIS.
Wszystkie dane umieszczono w stworzonej do tego celu
bazie danych, posiadaj¹ wiêc koordynaty, a tak¿e atrybuty
opisowe, dziêki czemu znajd¹ zastosowanie przy innych
tego typu opracowaniach. Baza zawiera trzy zestawy
danych: topografiê, geologiê i turystykê. Ka¿dy zestaw
posiada kilkanaœcie warstw informacyjnych. Warstwy
topograficzne to: granice administracyjne i granice ochro-
ny, drogi, linie kolejowe, sieæ wodna z podzia³em na rzeki,
potoki, bagna, tereny podmok³e, rowy, kana³y, Ÿród³a oraz
mosty i k³adki, zabudowa, nazwy administracyjne i lokal-
ne, szczyty, prze³êcze. Geologiê przedstawiono w ujêciu
utworów i form buduj¹cych powierzchniê terenu, przedsta-
wiaj¹c nastêpuj¹ce warstwy geologiczne: wydzielenia geo-
logiczne, linie tektoniczne, osuwiska, sto¿ki, skarpy,
jaskinie, ska³ki, wyrobiska, a tak¿e wybrane punkty geolo-
giczne. Warstwy turystyczne zawieraj¹ wszystkie elemen-
ty infrastruktury turystycznej, takie jak szlaki czy elementy
dziedzictwa kulturowego. W sumie we wszystkich mapach
u¿yto kilkadziesi¹t symboli turystycznych, przedstawiaj¹c
w sposób wyczerpuj¹cy wszystkie informacje zamieszcza-
ne na mapach turystycznych.

Podk³ad topograficzny zosta³ utworzony na podstawie
map w skali 1 : 25 000; scyfrowano przebieg dróg, œcie¿ek,
szczyty górskie, prze³êcze, wody oraz zabudowê wraz
z nazewnictwem (nazwy miejscowoœci oraz nazwy lokal-
ne). Zastosowano taki zabieg w zwi¹zku z tym, ¿e nie ist-
niej¹ w Polsce (poza nielicznymi obszarami) wektorowe
mapy w takiej skali, a istniej¹ce podk³ady topograficzne ze
wzglêdów graficznych nie nadaj¹ siê do tego typu zastoso-
wañ oraz s¹ nieaktualne (czêsto pochodz¹ z lat 60. XX w.).

Koordynacja oraz merytoryczna i techniczna redakcja
map i tekstów zosta³a wykonana w PIG-PIB.

Mapy geologiczno-turystyczne w myœl Ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (rozdz. 3,
art. 162) wpisuj¹ siê w zadania pañstwa jakie wykonuje
pañstwowa s³u¿ba geologiczna w zakresie geologii, w tym
w (pkt. 9) koordynowania zadañ z zakresu ochrony georó¿-
norodnoœci oraz geologii œrodowiskowej. S¹ stworzone
z myœl¹ o promowaniu i popularyzowaniu wiedzy o geolo-
gii. Mapy s¹ obszernymi i kompleksowymi opracowaniami.
Ujmuj¹ w sposób wszechstronny tematykê œrodowiska
abiotycznego parków i geoturystyki, nie ograniczaj¹c siê do
samej geologii. S¹ pierwszymi tak szczegó³owymi mapami
geologicznymi obszarów wymienionych powy¿ej parków
narodowych. Wspó³praca z pracownikami parków wyka-
za³a potrzebê utworzenia takich map. Zosta³y one bardzo
dobrze przyjête przez recenzentów, cz³onków Komisji

Opracowañ Kartograficznych przy Ministrze Œrodowiska
i spotka³y siê z wielkim zainteresowaniem. Nie wiadomo
jednak, czy seria bêdzie kontynuowana. W du¿ej mierze
bêdzie to zale¿a³o od œrodków finansowych.

Mapy mo¿na bezp³atnie otrzymaæ w siedzibach par-
ków narodowych, gdzie trafi³a wiêksza czêœæ nak³adu.
Poza tym s¹ dostêpne w bibliotekach, a dla osób chc¹cych
szybko zapoznaæ siê z ich treœci¹ i wydrukowaæ je – na
stronie CBDG – jako serwisy wms (http://geopor-
tal.pgi.gov.pl/cbdg/dane/wms) oraz równie¿ w postaci pdf
na stronie PIG-PIB w zak³adce Wydawnictwa. W celu pro-
mocji i poszerzenia mo¿liwoœci dostêpu do map, planuje
siê w niedalekiej przysz³oœci udostêpnienie ich równie¿
w wersji mobilnej do smartfonów przez serwis PIG-PIB
CBDG „geologia mobilna”.

Autorka dziêkuje Recenzentowi za cenne uwagi, które
przyczyni³y siê do udoskonalenia ostatecznej formy artyku³u.
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