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Streszczenie. Artyku³ prezentuje wyniki badania kwestionariuszowego1 w ³ódz-
kich biurach turystycznych, posiadaj¹cych w ofercie turystykê edukacyjn¹.
Badania dotycz¹ stanu wiedzy na temat geoturystyki, jej miejsca oraz perspek-
tyw w ofercie biur. Wyniki badañ podkreœlaj¹ w szczególnoœci jej aspekt edu-
kacyjny. Obiekty atrakcyjne geoturystycznie s¹ elementem wielu zintegrowa-
nych ofert, bez uwzglêdnienia ich wymiaru poznawczego, przez co geoturysty-
ka w zasadzie nie istnieje. Badane biura wykaza³y chêæ w³¹czenia pe³nej oferty
geoturystystycznej, na przyk³ad w postaci œcie¿ek geoturystycznych z obszaru
regionu ³ódzkiego. Odpowiednio wypromowana i przygotowana merytorycz-
nie oferta geoturystyczna staæ siê mo¿e zatem innowacyjnym produktem na
rynku turystyki edukacyjnej.

S³owa kluczowe: Geoturystyka, turystyka edukacyjna, wywiad kwestionariu-
szowy

Abstract. Geotourism in natural value areas in £ódŸ Region and its posi-
tion in tourist offices offer. The following article presents the results of the
survey questionnaire in £ódŸ tourist offices that offer educational tourism. Re-
search concern is focused on the state of knowledge of geotourism, its location
and the prospects offered by the offices. Research results emphasize in particu-
lar its educational aspect. Geodiverse sites are an integrated part of many offers,
without taking into account their cognitive dimension, what causes the geoto-
urism basically does not exist. Investigated tourist offices were willing to inclu-
de proposed trails in its offer, such as geotourist paths from the £ódŸ region.
Accordingly prepared and promoted geotourist offer may therefore become an
innovative product in the market of educational tourism.
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Geoturystyka i jej promocja w ramach projektu „Turyzm dla Regionu –
Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów”

Geoturystykê rozpatrywaæ mo¿na jako rodzaj turystyki zwi¹zany z ruchem turystycznym,
ukierunkowanym na obiekty i walory geologiczne œrodowiska przyrodniczego i kulturowego
(S³omka i Kiciñska-Œwiderska 2004). Geoturystyka popularyzuje wiedzê z zakresu dziedzic-
twa przyrodniczego, edukuje na ka¿dym poziomie nauczania uwra¿liwiaj¹c na z³o¿onoœæ œro-
dowiska. Zorganizowana geoturystyka zabezpiecza przy tym interesuj¹ce i wartoœciowe obiek-
ty geologiczne oraz przygotowuje je do pe³nienia funkcji turystycznych. Rozwój tej dyscypliny

134 Aleksandra Majecka, Marta Wiœniewska Geoturystyka wobszarach przyrodniczo cennych...

1 Temat zrealizowano w ramach projektu „Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktoran-
tów”, wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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zwi¹zany jest z coraz wiêkszym zainteresowaniem turystów obiektami przyrodniczymi i ich
histori¹. Czêsto to zainteresowanie zwi¹zane by³o jedynie z zaspokojeniem potrzeb estetycz-
nych turystów, a informacje o ciekawych elementach przyrody by³y powierzchowne, ma³o in-
teresuj¹ce i wrêcz pomijane. Okazuje siê jednak, ¿e nie wszystkim wystarcza tak skromna wie-
dza. Geoturystyka ma zatem za zadanie zainteresowaæ histori¹ powstania obiektów, odpowie-
dzieæ na pytanie w jaki sposób, dlaczego i kiedy powsta³y, bêd¹c przy tym w opozycji do
biernego spêdzania czasu wolnego. St¹d wy³ania siê jej aspekt nie tylko poznawczy, ale i edu-
kacyjny.

Geoturystyka jest pojêciem nowym w Polsce. Na zamówienie ministra œrodowiska, ze œrod-
ków finansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej,
w 2006 r. wydana zosta³a pierwsza publikacja grupuj¹ca i dokumentuj¹ca ró¿norodne i intere-
suj¹ce obiekty geoturystyczne z obszaru ca³ego kraju. W wydanym „Katalogu obiektów geotu-
rystycznych w Polsce” spoœród 100 stanowisk, województwo ³ódzkie reprezentowane by³o
jedynie przez jedno – ¿wirowniê w Paplinie, co œwiadczy o braku zagospodarowania wielu
potencjalnych geostanowisk, które czekaj¹ na zainteresowanie ze strony administracji, czy lo-
kalnych biur turystycznych. Popularyzacja geoturystyki to g³ówna idea przyœwiecaj¹ca realiza-
cji badañ potencja³u geoturystycznego doliny œrodkowej Grabi i Parku Krajobrazowego Wznie-
sieñ £ódzkich, prowadzonych w ramach projektu „Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Pro-
gram Rozwoju Doktorantów”, wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej. Celem sa-
mego projektu jest wspó³dzia³anie w obszarze interdyscyplinarnego turyzmu na terenie Polski
œrodkowej oraz zrównowa¿ony rozwój turystyki. Zasadniczo, badania realizowane w ramach
projektu obejmuj¹ szeroki zakres zagadnieñ odnosz¹cych siê do promocji i wyeksponowania
walorów turystycznych obszaru. Ze wzglêdu na prawie ca³kowity brak wyznaczonych geosta-
nowisk na terenie województwa ³ódzkiego, niezbêdnym wydaje siê podjêcie dzia³añ maj¹cych
na celu popularyzacjê tej nowej niszowej ga³êzi turystyki, bêd¹cej szans¹ dla rozwoju obsza-
rów atrakcyjnych z punktu widzenia historii Ziemi. St¹d te¿ koniecznym wydaje siê komplek-
sowe rozpoznanie terenów sprzyjaj¹cych rozwojowi geoturystyki, która przyczyniæ mo¿e siê
zarówno do poszerzenia wiedzy na temat paleoekologii obszaru, jak i pomóc w dostarczeniu
kwalifikowanej wiedzy na potrzeby rozwoju innowacyjnej geoturystyki, czy edukacji ekolo-
gicznej.

Ze wzglêdu na aspekt edukacyjny geoturystyki jednym z celów realizowanych badañ by³a
ocena jej miejsca w ofercie ³ódzkich biur turystyki wspó³pracuj¹cych ze szko³ami, oferuj¹cych
wycieczki edukacyjne. Do celów szczegó³owych nale¿a³o zbadanie czy organizatorzy turysty-
ki szkolnej (biura podró¿y) spotkali siê z pojêciem geoturystyki oraz czy posiadaj¹ wiedzê na
temat istniej¹cych atrakcji geoturystycznych w regionie ³ódzkim, nastêpnie analiza turystycz-
nej oferty edukacyjnej pod k¹tem promowania georó¿norodnoœci, w³¹czenia jej do ofert oraz
okreœlenie zainteresowania i potencjalnej grupy odbiorców. Celem by³a tak¿e identyfikacja barier
rozwoju geoturystyki w aspekcie sprzeda¿y oferty.

Metody
W badaniu pos³u¿ono siê jedn¹ z najpopularniejszych wysoko standaryzowanych technik

badañ spo³ecznych. Dziêki zastosowanemu narzêdziu wykorzystana zosta³a technika bezpo-
œredniej komunikacji pomiêdzy respondentem i badaczem, którego podstaw¹ by³ uprzednio
przygotowany ujednolicony kwestionariusz wywiadu (Sztumski 1995). Kwestionariusz zawie-
ra³ dwanaœcie pytañ, w tym trzy pytania zamkniête, dziewiêæ pytañ pó³otwartych oraz metrycz-
kê z³o¿on¹ z czterech pytañ zamkniêtych, których celem by³o okreœlenie wielkoœci biura pod
k¹tem kryterium liczby sprzedanych wycieczek edukacyjnych oraz sta³ej wspó³pracy ze szko-
³ami. Badanie przeprowadzono w dwunastu ³ódzkich biurach podró¿y, wyodrêbnionych na
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podstawie ich oferty turystycznej. Kryterium doboru próby (dobór celowy) do badania by³o
posiadanie przez dane biuro oferty o charakterze edukacyjnym. Badane biura charakteryzowa-
³y siê zró¿nicowan¹ wielkoœci¹. Spoœród nich 33% sprzedawa³o rocznie do 10 wycieczek edu-
kacyjnych, 17% respondentów od 11-20 wycieczek, 17% – 21-30 wycieczek oraz 33% powy-
¿ej 30 wycieczek. Badanie przeprowadzono w okresie od czerwca do sierpnia 2011 roku.

Wyniki
Z badania wynika, i¿ blisko 67% respondentów nie spotka³o siê dotychczas z pojêciem

geoturystyki. Pozosta³e 33% badanych s³ysza³o o tym rodzaju turystyki, z czego trzech respon-
dentów potrafi³o wyjaœniæ to pojêcie w³asnymi s³owami, co zgadza³o siê merytorycznie z ogól-
nie przyjêt¹ definicj¹. Respondenci wyjaœniali termin jako: „zwiedzanie miejsc i poznawanie
historii Ziemi”, „turystykê poznawcz¹ bazuj¹c¹ na poznaniu obiektów i procesów geologicz-
nych”, czy „turystykê po miejscach ciekawych pod wzglêdem budowy lub ukszta³towania prze-
strzennego”. Po wyjaœnieniu respondentom pojêcia geoturystyki, a¿ 75% badanych potrafi³o
wskazaæ miejsca, które zgodnie z definicj¹ mog³yby stanowiæ potencjalne atrakcje geotury-
styczne w regionie ³ódzkim. Do najczêœciej wymienianych nale¿a³y: Kopalnia Wêgla Brunat-
nego „Be³chatów”, Termy w Uniejowie, „Niebieskie Zród³a” w okolicy Tomaszowa Mazo-
wieckiego, obszar Parku Krajobrazowego Wzniesieñ £ódzkich oraz grodziska w Starych Sko-
szewach i w £êczycy. Pojedynczo wskazywano na alpinarium w Rogowie, Kopalniê piasków
kwarcowych „Bia³a Góra” w okolicy Tomaszowa Mazowieckiego, czy park jurajski w Ko³a-
cinku. 17% spoœród respondentów by³o œwiadomych istnienia atrakcji geoturystycznych w re-
gionie, bez umiejêtnoœci wskazania konkretnego miejsca. Jedynie 8% badanych nie mia³o œwia-
domoœci istnienia atrakcji geoturystycznych w regionie. Badanie pokaza³o, i¿ grupa respon-
dentów œwiadomych istnienia atrakcji geoturystycznych posiada w swojej ofercie wymieniane
przez nich miejsca. Oferowane przez badane biura wycieczki edukacyjne stanowi¹ zintegro-
wan¹ ofertê, zawieraj¹c¹ zarówno atrakcje przyrody o¿ywionej, przyk³ady architektury, histo-
rii regionu jak i elementy georó¿norodnoœci. Jednak obiekty atrakcyjne geoturystycznie nie s¹
w pe³ni eksponowane i wiedza geologiczna na ich temat nie stanowi elementu edukacyjnego
oferty. Badanie pokaza³o, ¿e respondenci w sposób zró¿nicowany oceniaj¹ potencjalny stopieñ
zainteresowania klientów ofert¹ geoturystyczn¹. 17% badanych okreœla zainteresowanie klien-
tów na raczej ma³e, 33% na raczej du¿e, a a¿ 50% respondentów nie jest w stanie oszacowaæ
takiego zainteresowania. Jednak gdyby w województwie ³ódzkim powsta³y œcie¿ki edukacyjne
prezentuj¹ce zró¿nicowane zjawiska ukazuj¹ce historiê geologiczn¹ regionu, w tym z bada-
nych obszarów doliny œrodkowej Grabi i Parku Krajobrazowego Wzniesieñ £ódzkich, a¿ 83%
respondentów deklarowa³o chêæ w³¹czenia ich do swojej oferty turystycznej. Jedno z biur nie
by³o zainteresowane w³¹czeniem takich œcie¿ek do oferty, wskazuj¹c na brak zainteresowania
ze strony turystów oraz fakt, i¿ „zainteresowane szko³y organizuj¹ takie wycieczki samodziel-
nie, nie zwracaj¹c siê do biur podró¿y”. Jedno z badanych biur nie mia³o zdania na ten temat.

Biura turystyczne objête badaniem jako g³ównych odbiorców oferty geoturystycznej wska-
za³y szko³y gimnazjalne (34%), szko³y podstawowe (28%) i szko³y œrednie (13%). Pada³y tak-
¿e pojedyncze wskazania na osoby indywidualne, rodziny z dzieæmi, szko³y wy¿sze, jednostki
samorz¹dowe i stowarzyszenia.

Badanie pokaza³o szereg trudnoœci jakie organizatorzy turystyki szkolnej identyfikuj¹
w sprzeda¿y oferty geoturystycznej. Wœród badanych a¿ 85% respondentów wskaza³o nastê-
puj¹ce bariery:
– ogólny brak zainteresowania wycieczkami edukacyjnymi,
– brak œwiadomoœci turystów co do istnienia atrakcji geoturystycznych w regionie, brak prze-

wodników i reklamy – sposobów dojœcia do potencjalnego klienta,
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– wykorzystywanie oferty biura i organizacja wycieczek na „w³asn¹ rêkê”,
– turystyka edukacyjna uwa¿ana jest za nie rentown¹,
– brak wiedzy do odpowiedniego przygotowania merytorycznego takiej oferty,
– brak bazy noclegowej i infrastruktury towarzysz¹cej w miejscach atrakcyjnych geotury-

stycznie.
Dwa spoœród badanych biur nie widzi barier w sprzeda¿y oferty geoturystycznej w regionie

³ódzkim.

Ryc. 1. Potencjalne zainteresowanie klientów ofert¹ œcie¿ek geoturystycznych w regionie w ocenie respon-
dentów
Fig. 1. Potential customer interest of geotourist paths in £ódŸ region in respondents' opinion

Ryc. 2. Potencjalne grupy odbiorców oferty geoturystycznej. Objaœnienia: 1 – osoby indywidualne, 2 – rodzi-
ny z dzieæmi, 3 – szko³y podstawowe, 4 – szko³y gimnazjalne, 5 – szko³y œrednie, 6 – szko³y wy¿sze, 7 –
jednostki samorz¹dowe, 8 – stowarzyszenia, 9 – inne, 10 – trudno powiedzieæ
Fig. 2. Potential customer groups of geotourists offer. Legend: 1 – private persons, 2 – families with children,
3 – elementary schools, 4 – junior high schools, 5 – high schools, 6 – colleges, 7 – local government, 8 –
associations, 9 – others, 10 – difficult to say
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Wnioski i dyskusja
Przeprowadzony wywiad kwestionariuszowy da³ ogólny obraz miejsca geoturystyki w ofer-

cie ³ódzkich biur turystycznych, oferuj¹cych turystykê edukacyjn¹, jednak nale¿y mieæ na uwadze
lokalny charakter badania oraz niewielk¹ liczbê wy³onionych respondentów.

Pojêcie geoturystyki nie jest powszechne wœród organizatorów turystyki szkolnej, pomimo
œwiadomoœci istnienia atrakcji geoturystycznych w regionie. S¹ one elementem wielu zintegro-
wanych ofert edukacyjnych, jednak nie s¹ na tyle promowane aby zaistnieæ samodzielnie. Do
najbardziej znanych obszarów, posiadaj¹cych predyspozycje do rozwoju geoturystyki i w³¹-



czanych w oferty edukacyjne nale¿¹: Kopalnia Wêgla Brunatnego „Be³chatów”, termy w Uniejo-
wie, „Niebieskie Zród³a” w okolicy Tomaszowa Mazowieckiego, obszar Parku Krajobrazowego
Wzniesieñ £ódzkich oraz grodziska w Starych Skoszewach i w £êczycy. Obecne turystyka edu-
kacyjna w wy¿ej w wymienionych miejscach nie skupia siê na ich geologicznym potencjalne,
przez co geoturystyka w zasadzie nie istnieje. Jednak zainteresowanie turystyczne i walory przy-
rody nieo¿ywionej sprawiaj¹, i¿ obszary te, w pierwszej kolejnoœci s¹ predysponowane do utwo-
rzenia sieci geostanowisk i wcielenia geoturystyki w ofertê ³ódzkich biur podró¿y.

Zwraca uwagê fakt, i¿ respondenci wymieniaj¹cy konkretne miejsca atrakcyjne geotury-
stycznie w regionie ³ódzkim, pomijali wiele takich, które z punktu widzenia geologa wydaj¹ siê
szczególnie interesuj¹ce, np. Góra Zelce, rezerwat Wê¿e z Jaskini¹ NiedŸwiedzi¹ w obszarze
Za³êczañskiego Parku Krajobrazowego. Nie wymieniono tak¿e jedynego z województwa ³ódz-
kiego geostanowiska, umieszczonego w „Katalogu obiektów geoturystycznych Polski”, tj. ¿wi-
rowni z Paplinie. Trudno okreœliæ, czy brak zainteresowania tymi miejscami wynikaæ mo¿e
z braku ogólnej wiedzy na temat georó¿norodnoœci regionu wœród organizatorów turystyki
i pomijania ich w proponowanej ofercie edukacyjnej, czy te¿ braku zainteresowania ze strony
odbiorcy, w tym przypadku szkó³, który czêsto wp³ywa na kszta³towanie takiej oferty. Dlatego
te¿ niezbêdne do zaistnienia geoturystyki w ofercie edukacyjnej biur wydaj¹ siê byæ szkolenia
jej organizatorów w zakresie merytorycznego przygotowania tego typu ofert. Wed³ug respon-
dentów brak geoturystyki w proponowanych ofertach edukacyjnych wynika z niskiego popytu,
którego powodem mo¿e byæ niewiedza potencjalnych odbiorców. Zwiêkszenie œwiadomoœci
mo¿e wp³yn¹æ na wzrost zainteresowania tak¹ ofert¹, co uzyskaæ mo¿na poprzez promowanie
geoturystyki wœród nauczycieli.

Pomimo trudnoœci z oszacowaniem potencjalnego zainteresowania klientów geoturystyk¹,
œcie¿ki geoturystyczne prezentuj¹ce obszary i zjawiska zwi¹zane z histori¹ geologiczn¹ regio-
nu ³ódzkiego przez respondentów zosta³y uznane za atrakcyjne. Wykazali oni chêæ w³¹czenia
ich od swoich ofert edukacyjnych.

Celem nadrzêdnym przeprowadzonego badania by³o uwydatnienie aspektu edukacyjnego
geoturystyki. Szko³y s¹ potencjalnym najwiêkszym odbiorc¹ oferty geoturystycznej, w któ-
rych mo¿e ona zaistnieæ pod postaci¹ turystyki edukacyjnej. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê, ¿e szko-
³y gimnazjalne i podstawowe, wskazane przez respondentów jako potencjalni odbiorcy oferty
geoturystycznej, stanowi¹ obecnie ich g³ównych klientów oferowanych wycieczek edukacyj-
nych, st¹d nie mo¿na wnioskowaæ o braku zainteresowania ze strony innych grup odbiorców,
tj. osób indywidualnych, rodzin z dzieæmi, szkó³ wy¿szych, jednostek samorz¹dowych, czy te¿
stowarzyszeñ.Prezentowane wyniki pokazuj¹ punkt widzenia organizatorów turystyki nie
uwzglêdniaj¹c przy tym zdania jej odbiorców, dlatego aby realnie oceniæ zainteresowanie geo-
turystyk¹ nale¿y przeprowadziæ badania opinii klientów biur turystycznych. Odpowiednio
wypromowana i przygotowana merytorycznie oferta geoturystyczna staæ siê mo¿e zatem inno-
wacyjnym produktem na rynku turystyki edukacyjnej.
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