Banskobystrický región je veľmi zaujímavý
pestrou geologickou stavbou, ktorá zapríčinila
rozmanitý reliéf tejto časti Slovenska aj svojím
bohatstvom nerastných surovín, najmä rudných.
Svetoznáma bola najmä ťažba medených rúd
v oblasti Španej Doliny, Starých Hôr
a Ľubietovej, čo je oblasť, ktorá pred objavením
Ameriky predstavovala najväčšie ložisko medi vo
vtedajšom známom svete. Mestá Banská Bystrica
a Kremnica boli centrami podnikateľských rodín
Thurzovcov a Fuggerovcov, ktorí v širokom okolí
ťažili a vyvážali drahé kovy (zlato, striebro, meď)
do celého sveta.
Geoparky možno charakterizovať ako územia,
ktoré majú geologický potenciál určitého
významu alebo estetických hodnôt, väčšinou
úzko spojený s ekologickým, historickým, archeologickým alebo kultúrnym potenciálom.
Pre územie obcí banskobystrického okresu
je zhodnotenie bohatých geologicko-montanistických, kultúrno-historických a ekologických
daností na prezentáciu a rozvoj cestovného
ruchu významnou príležitosťou pre ich ekonomický rozvoj s dôrazom na jeho vyváženosť
a trvaloudržateľnosť vo vzťahu k existujúcim
hodnotám.
Viac informácií o príprave územia na LEADER nájdete:
www.geoparkbb.sk
Informačné noviny par tnerstva „KLOPAČKA“
048 416 20 14
0905 234 256
bbgmp@azet.sk
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Mnohé lokality ešte aj v súčasnosti predstavujú zdroj
pekných ukážok v mnohých prípadoch vzácnych minerálov
(malachit, azurit, chalkantit, r ealgár, auripigment...).
Minerály devillín (herrengrundit), libethenit a euchroit
boli dokonca z tunajších lokalít opísané pr výkrát na svete.
Po ťažbe tu ostalo veľa montanistických pamiatok: budovy
šácht a hút, klopačky, portály štôlní, dômyselný vodovodný
systém, ktor ý má asi 40 km a. p.

Oblasť je zaujímavá tiež z etnograf ického hľadiska, možno tu
nájsť zachovanú pôvodnú architektúru tunajšieho ľudu i architektúru súvisiacu s rozvojom baníctva a meštiackej infraštruktúry.
Ľudové zvyklosti, folklórne tradície, pôvodné remeslá a jedlá sa
zachovali dodnes. Svetoznámou raritou je špaňodolinská čipka.
Akcie a podujatia zatraktívňujú ponuku regiónu počas celého
roka. K najvýznamnejším patria zimné preteky krňačiek, preteky
psích záprahov, či majstrovstvá sveta vo varení halušiek.

Sieť značených turistických chodníkov, náučné chodníky
i cyklotrasy Vám sprístupnia pozoruhodnosti geoparku.
Lesy poskytujú nielen útočište množstvu zveri ale ukr ývajú
aj botanicky vysoko zaujímavé lokality.
K ďalším možnostiam turistického vyžitia patrí napr. splav
Hrona, kúpele Brusno, paragliding, jazda na koňoch, ponuka
kvalitných zimných a letných rekreačných stredísk a množstvo
ďalších športových, poznávacích i kultúrnych možností.

