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Przez wiele lat ochrona przyrody by³a
skupiona g³ównie na problemach przyro-
dy o¿ywionej. Cenne przyrodniczo ze
wzglêdu na ich abiotyczne walory obiek-
ty i obszary by³y niedostatecznie repre-
zentowane w systemach ochrony przyro-
dy (Alexandrowicz, 1991). Jednoczeœnie
kryteria ich oceny nie by³y w³aœciwie
wypracowane, same atuty zaœ nie by³y

odpowiednio rozpropagowane. Na pocz¹tku lat 90. XX w.,
m.in. dziêki inicjatywom podejmowanym przez Miêdzy-
narodow¹ Uniê Ochrony Przyrody (IUCN) i Europejskie
Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Dziedzictwa Geologicz-
nego (ProGEO), uwaga organizacji miêdzynarodowych i
osób dzia³aj¹cych w zakresie ochrony przyrody zosta³a
skierowana tak¿e w stronê jej nieo¿ywionej czêœci (Alexan-
drowicz, 1994, 2004). W ustawodawstwie poszczególnych
pañstw znalaz³y siê kategorie ochronne odpowiednie dla
obiektów abiotycznych, w tym, szczególnie istotnych z
punktu widzenia geoochrony, stanowisk dokumentacyj-
nych przyrody nieo¿ywionej oraz pomników przyrody nie-
o¿ywionej. Jedn¹ z nowych inicjatyw UNESCO (Organizacji
Narodów Zjednoczonych do Spraw Edukacji, Nauki i Kul-
tury) w tym zakresie, z 2002 r., jest tworzenie sieci geopar-
ków, czyli obszarów o szczególnych walorach geologicznych
(ods³oniêcia skalne, stanowiska paleontologiczne, profile
geologiczne itp.). Geoparki powstaj¹ w ramach Centrum
Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO oraz Miêdzynarodo-
wej Sieci Rezerwatów Biosfery, równie¿ pod patronatem
UNESCO (Alexandrowicz, 2006). Najwiêksze miêdzyna-
rodowe uznanie zyskuj¹ natomiast obiekty i obszary przy-
rodnicze wpisane na Listê Œwiatowego Dziedzictwa
UNESCO.

Lista Œwiatowego Dziedzictwa
Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO

Lista Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO jest wyka-
zem obiektów i obszarów objêtych szczególn¹ ochron¹
UNESCO ze wzglêdu na ich unikatow¹ wartoœæ kulturow¹
lub przyrodnicz¹. Do powstania listy przyczyni³a siê w
znacz¹cy sposób decyzja rz¹du egipskiego z 1959 r. o
budowie Wielkiej Tamy Asuañskiej, co grozi³o zalaniem
przez jezioro Nasera unikatowych, zabytkowych egipskich
œwi¹tyñ Abu Simbel i File, po³o¿onych niedaleko granicy z
Sudanem. W celu ich ocalenia œwi¹tynie podzielono na blo-
ki i przeniesiono fragment po fragmencie na wy¿ej
po³o¿one tereny. Koszt tego przedsiêwziêcia wyniós³ ok.
80 mln USD, z czego po³owa pochodzi³a z dotacji 50 ró¿-
nych pañstw. Dziêki sukcesowi tej operacji podjêto dalsze
dzia³ania, maj¹ce na celu ochronê Wenecji i jej laguny, ruin
miasta Mohend¿o Daro w Pakistanie oraz œwi¹tyni buddyj-
skiej Borobodur na indonezyjskiej Jawie.

Na konferencji w Bia³ym Domu w 1965 r. Stany Zjed-
noczone zainicjowa³y po³¹czenie ochrony dziedzictwa kul-

tury materialnej z ochron¹ dziedzictwa przyrodniczego.
Podobn¹ propozycjê zaczê³a wysuwaæ od 1968 r. Miêdzy-
narodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN), przedstawiaj¹c
j¹ w 1972 r. na konferencji ONZ w Sztokholmie. Podstaw¹
wszelkich dzia³añ zwi¹zanych ze Œwiatowym Dziedzic-
twem jest Konwencja UNESCO do Spraw Œwiatowego
Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego. Jej tekst zosta³
przyjêty w 1972 r. w Pary¿u, a wesz³a ona w ¿ycie w 1975 r.

Procedura wpisu obiektu
na Listê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO

Zgodnie z artyku³em 2 Konwencji UNESCO do Spraw
Œwiatowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego za
obiekt dziedzictwa przyrodniczego uznaje siê pomniki przyro-
dy z³o¿one z formacji fizycznych i biologicznych lub zgru-
powania takich formacji o wyj¹tkowej, uniwersalnej
wartoœci z punktu widzenia estetycznego lub naukowego;
formacje geologiczne i fizjograficzne oraz œciœle wyzna-
czone strefy, stanowi¹ce siedliska zagro¿onych zag³ad¹
gatunków roœlin i zwierz¹t o wyj¹tkowej uniwersalnej war-
toœci z punktu widzenia nauki lub ochrony; miejsca przy-
rodnicze lub dok³adnie rozgraniczone obszary naturalne
przedstawiaj¹ce wyj¹tkow¹ uniwersaln¹ wartoœæ dla ludz-
koœci z punktu widzenia nauki, ochrony lub naturalnego
piêkna (http://www.unesco.pl/dzialalnosc/kultura/dziedzictwo-
kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/kryteria.html).

Obiekt przyrodniczy wpisany na Listê Œwiatowego
Dziedzictwa UNESCO powinien byæ dostatecznie rozleg³y,
bez udogodnieñ umo¿liwiaj¹cych bezpoœredni¹ ingerencjê
cz³owieka. Jego granice mog¹ pokrywaæ siê z jedn¹ lub kil-
koma strefami ochrony przyrody, np. parkami narodowy-
mi, krajobrazowymi, rezerwatami biosfery, a tak¿e
przekraczaæ granice pañstwa. Jest dziesiêæ obiektów przy-
rodniczych, które nale¿¹ do dwóch pañstw i wpisane s¹ na
listê jako obiekty transgraniczne.

O wpisaniu danego obiektu na listê rozstrzyga coroczna
sesja Komitetu Œwiatowego Dziedzictwa. Kandydatury
obiektów s¹ zg³aszane przez upowa¿nione do tego organy
w poszczególnych krajach. W Polsce za zg³aszanie takich
propozycji odpowiada Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Wpis obiektu na Listê Œwiatowego Dzie-
dzictwa UNESCO mo¿e nast¹piæ tylko i wy³¹cznie za
zgod¹ pañstwa, na którego obszarze siê on znajduje.

Podczas 1. sesji Komitetu Œwiatowego Dziedzictwa
UNESCO, która odby³a siê w 1977 r. w Pary¿u, zg³oszono
wstêpne propozycje do wpisu. Rok póŸniej, podczas 2. sesji
komitetu, która odby³a siê w Waszyngtonie, na oficjalnie
utworzonej Liœcie Œwiatowego Dziedzictwa Kulturowego
i Przyrodniczego UNESCO umieszczono 12 pierwszych
obiektów, w tym 4 przyrodnicze, a mianowicie: Park Naro-
dowy Nahanni w Kanadzie, nale¿¹ce do Ekwadoru Wyspy
Galapagos, Park Narodowy Simien w Etiopii i Park Naro-
dowy Yellowstone w USA.

Po ostatniej aktualizacji, dokonanej na 31. sesji Komi-
tetu Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO, która odby³a siê
na prze³omie czerwca i lipca 2007 r. w Christchurch (Nowa
Zelandia), na liœcie znajduje siê 851 obiektów, zlokalizo-
wanych w 140 krajach, w tym 660 obiektów dziedzictwa
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kulturowego, 166 obiektów dziedzictwa przyrodniczego i
25 obiektów mieszanych (wpisanych zarówno ze wzglêdu
na ich walory kulturowe, jak i przyrodnicze).

UNESCO wyró¿nia piêæ regionów geograficznych, do
których kwalifikuje terytorialnie obiekty wpisane na listê.
Rozk³ad liczebny obszarów znajduj¹cych siê na liœcie, wg
wydzielonych regionów, zamieszczono w tab. 1.

Zanim jednak dany obszar zostanie wpisany na Listê
Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO, musi znaleŸæ siê na
tzw. liœcie próbnej (tentative list). Obejmuje ona obiekty

zaproponowane do wpisu w ci¹gu najbli¿szych 10 lat.
Dopiero co najmniej rok po umieszczeniu propozycji na
takiej liœcie dana kandydatura zostaje przedstawiona w
Centrum Œwiatowego Dziedzictwa. Minimalny okres od
momentu wys³ania wniosku do wpisu obiektu na Listê
Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO wynosi 1,5 roku. Orga-
nem doradczym Komitetu Œwiatowego Dziedzictwa w wybo-
rze obiektów przyrodniczych jest IUCN. Eksperci z IUCN
dokonuj¹ wizji terenowej poszczególnych kandydatur na
ok. rok przed dat¹ kolejnej sesji Komitetu Œwiatowego
Dziedzictwa, decyduj¹cej o przyjêciu, odroczeniu lub odrzu-
ceniu kandydatury, a nastêpnie przedstawiaj¹ swoj¹ opiniê.
W tym samym czasie dokumenty nominacyjne podlegaj¹
recenzji przez przynajmniej kilku niezale¿nych ekspertów.
Na podstawie tych ocen IUCN przedk³ada swoj¹ rekomen-
dacjê Komitetowi Œwiatowego Dziedzictwa. Obecnoœæ na
liœcie próbnej nie gwarantuje wpisu obiektu w przysz³oœci
na Listê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO. W tej chwili
na liœcie próbnej figuruj¹ 1393 obiekty, w tym 917 kulturo-
wych, 299 przyrodniczych i 177 mieszanych. Wœród pol-
skich kandydatur do dziedzictwa przyrodniczego na liœcie
próbnej znajduje siê prze³om Dunajca w Pieninach, wpisa-
ny na ni¹ 20.03.2006 r. Jest to jedyny polski reprezentant
przyrody nieo¿ywionej, kandyduj¹cy na Listê Œwiatowego
Dziedzictwa UNESCO. Ponadto na liœcie próbnej znajduje
siê propozycja modyfikacji wpisu dotycz¹cego Puszczy
Bia³owieskiej (jedyny polski obiekt dziedzictwa przyrod-
niczego, znajduj¹cy siê na liœcie od 1979 r.).

Poszczególne pañstwa, bêd¹ce stronami konwencji
UNESCO, maj¹ obowi¹zek zapewniaæ opiekê obiektom,
znajduj¹cym siê na ich terenie. Obiekty wpisane na Listê
Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO powinny byæ chronio-
ne tak, aby pozosta³y w jak najwiêkszym stopniu niezmie-
nione dla przysz³ych pokoleñ.

Kryteria wpisu obiektu
na Listê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO

O objêciu danego obszaru ochron¹ w ramach Listy
Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO decyduje wiele ele-
mentów. Obiekt wpisany na listê musi przede wszystkim
posiadaæ wybitn¹ uniwersaln¹ wartoœæ (outstanding univer-
sal value) oraz odpowiadaæ przynajmniej jednemu z czte-
rech okreœlonych w konwencji kryteriów (dla obiektów
przyrodniczych s¹ to kryteria o numerach od VII do X), a tak¿e

musi spe³niaæ wymóg integralnoœci:
� Kryterium VII odnosi siê do niezwyk³ych zjawisk

przyrodniczych lub obszarów o wyj¹tkowym piêknie i
znaczeniu estetycznym. Kryterium to podkreœla warto-
œci geomorfologiczne danych obiektów i obszarów.

� Kryterium VIII spe³niaj¹ obiekty bêd¹ce wybitnymi
przyk³adami ilustruj¹cymi g³ówne etapy historii
Ziemi wraz z rozwojem ¿ycia, wa¿nymi, aktywnymi
procesami geologicznymi i tworz¹cymi siê formami
powierzchni Ziemi, a tak¿e obszary o znacz¹cych
cechach geomorfologicznych i fizjograficznych.

� Kryterium IX obejmuje obiekty o wybitnym znacze-
niu ekologicznym i biologicznym, istotne dla ewolu-
cji i rozwoju ekosystemów l¹dowych, morskich,
przybrze¿nych i s³odkowodnych oraz populacji
roœlinnych i zwierzêcych.

� Kryterium X charakteryzuje najwa¿niejsze z punktu
zachowania i ochrony in-situ bioró¿norodnoœci for-
my i œrodowiska ¿ycia wraz z gatunkami zagro¿ony-
mi, istotne dla badañ naukowych i ochrony przyrody.

Wiêkszoœæ obiektów przyrodniczych wpisanych jest na
podstawie dwóch lub wiêcej kryteriów. Z punktu widzenia
ochrony przyrody nieo¿ywionej najwa¿niejsze s¹ kryteria
VII I VIII.

Obiekty przyrody nieo¿ywionej
na Liœcie Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO

Wœród 166 obiektów przyrodniczych, znajduj¹cych siê
na Liœcie Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO, 87 z nich
zosta³o wpisanych na ni¹ ze wzglêdu na ich wiod¹ce warto-
œci geologiczne i geomorfologiczne, kszta³tuj¹ce krajo-
braz. Obiekty te mo¿na podzieliæ na nastêpuj¹ce kategorie
(tab. 2–9):
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Lp.
Region Liczba obiektów

na Liœcie UNESCO
Obiekty

kulturowe
Obiekty

przyrodnicze
Obiekty
mieszane

1
Europa (z Rosj¹) i Ameryka
Pó³nocna 424 364 51* 9

2 Ameryka £aciñska i Karaiby 117 80 34 3

3
Azja (bez krajów arabskich) i
Oceania (z Australi¹ i Now¹
Zelandi¹)

174 119 46* 9

4 Afryka (bez krajów arabskich) 74 38 33 3

5 Kraje arabskie 63 59 3 1

*Basen Uvs Nurr wpisany jest jako obiekt transgraniczny rosyjsko-mongolski

Tab. 1. Liczba obiektów na liœcie Œwiatowego Dziedzictwa wg regionów geograficznych wyró¿nionych przez UNESCO,
opracowanie w³asne na podstawie http://whc.unesco.org/en/list



� ods³oniêcia struktur tektonicznych i formacji skal-
nych (w tym skamienia³oœci);

� formy wulkaniczne (w tym geotermalne);
� krajobrazy górskie (wy³¹czaj¹c wulkaniczne);
� formy rzeŸby glacjalnej;
� formy rzeŸby krasowej;
� formy rzeŸby fluwialnej;
� formy rzeŸby litoralnej (w tym rafy i atole);
� formy rzeŸby eolicznej.
Bogata reprezentacja form rzeŸby Ziemi znajduj¹cych

siê na niektórych obszarach kwalifikuje je do kilku katego-

rii. Dotyczy to szczególnie parków narodowych, które
obejmuj¹c wiêksze powierzchnie, czêsto skupiaj¹ tym
samym ró¿ne elementy geomorfologiczne. Obszary takie
zosta³y zakwalifikowane do kilku kategorii odpowia-
daj¹cych g³ównym formom rzeŸby, dziêki którym wpisano
je na Listê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO.

Swoich reprezentantów wœród obiektów abiotycznych
na liœcie UNESCO maj¹ 52 kraje, w tym 17 europejskich
(z Rosj¹), 11 z Ameryki Po³udniowej, 12 afrykañskich, 8
azjatyckich, 2 z Australii i Oceanii oraz Kanada i USA.
Najwiêcej obiektów dziedzictwa przyrody nieo¿ywionej
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Lp.
Nazwa Pañstwo Data wpisu Kryteria

wpisu

1
Regionalny Park Dinozaurów
(skamienia³oœci z póŸnej kredy, w tym 35 gatunków dinozaurów, licz¹cych 75
mln lat)

Kanada 1979 VII VIII

2
Park Narodowy Gros Morne
(przyk³ad dryfu kontynentów z ods³oniêt¹ skorup¹ kontynentaln¹ oraz ska³ami
p³aszcza Ziemi)

Kanada 1987 VII VIII

3
Zatoka Rekina
(stromatolity tworz¹ce nawarstwienia w kszta³cie sto¿ków) Australia 1991 VII VIII IX X

4
Zespo³y skamielin ssaków australijskich Riversleigh i Naracoorte
(nale¿¹ do dziesiêciu najwa¿niejszych stanowisk kopalnych na œwiecie,
obrazuj¹cych g³ówne etapy ewolucji fauny australijskiej)

Australia 1994 VIII IX

5

Kopalnia Skamielin w Messel
(najbogatszy na œwiecie zespó³ skamielin wieku eoceñskiego z bardzo dobrze
zachowanymi skamielinami œwiadcz¹cymi o pierwszym stadium rozwoju
ssaków)

Niemcy 1995 VIII

6
Jezioro Bajka³
(najstarsze wielkie jezioro œwiata, po³o¿one w aktywnym ryfcie, sk³adaj¹ce siê z
trzech g³êbokich basenów)

Rosja 1996 VII VIII IX X

7

Wyspa Macquaire
(wynurzony szczyt podmorskiego grzbietu Macquarie, wypiêtrzony w miejscu
po³¹czenia p³yty indoaustralijskiej z p³yt¹ pacyficzn¹; miejsce, gdzie ska³y
p³aszcza ziemskiego, m.in. bazalty poduszkowe, wynurzaj¹ siê nad poziom
morza)

Australia 1997 VII VIII

8
Parki Narodowe Jeziora Turkana
(stanowiska kopalne Koobi Flora ze skamielinami m.in. ssaków i miêczaków, w
najlepszy sposób ilustruj¹ce œrodowisko paleontologiczne Afryki)

Kenia 1997 VIII X

9
Park Narodowy Lorentz
(obszar po³o¿ony na styku dwóch p³yt kontynentalnych, ze stanowiskami
kopalnymi, ilustruj¹cymi ewolucjê ¿ycia na Nowej Gwinei)

Indonezja 1999 VIII IX X

10

Park Narodowy Miguasha
(wystêpuj¹ce tu utwory póŸnodewoñskiej fazy Escuminat zawieraj¹ piêæ z
szeœciu grup ryb kopalnych z tego okresu zwanego „er¹ ryb”; w bardzo dobrym
stanie zachowania i najwiêkszej koncentracji wystêpuj¹ okazy kopalnych ryb
trzonop³etwych)

Kanada 1999 VIII

11

Ischigualasto — Park Narodowy Talampaya
(najbardziej kompletny na œwiecie l¹dowy zespó³ skamielin przodków ssaków,
dinozaurów i roœlin z okresu triasu, zawartych w szeœciu formacjach
geologicznych)

Argentyna 2000 VIII

12
Wybrze¿e hrabstw Dorset i Wschodni Devon (ryc. 1)*
(niemal ca³kowita sekwencja formacji skalnych wszystkich okresów ery
mezozoicznej z wa¿nymi stanowiskami paleontologicznymi)

Wielka Brytania 2001 VIII

13
Monte Giorgio (najlepiej poznane œwiadectwo ¿ycia morskiego w triasie —
dotychczas odkryto ponad 10 tys. okazów skamielin licznych gatunków) Szwajcaria 2003 VIII

14

Wadi Al-Hitan (Dolina Wielorybów)
(szcz¹tki kopalne najstarszego, wymar³ego gatunku wielorybów archaeoceti,
reprezentuj¹ce etap ewolucji wieloryba od ssaka l¹dowego do ssaka morskiego;
skamieliny pozwalaj¹ równie¿ na poznanie warunków ówczesnego œrodowiska)

Egipt 2005 VIII

15

Krater Vredefort
(jedyny obiekt meteorytowy na Liœcie UNESCO; najstarszy, najszerszy i
najg³êbszy z odkrytych dotychczas astoblemów z jedynym pe³nym przekrojem
poni¿ej dna krateru)

RPA 2005 VIII

*obiekt zaliczony równie¿ do kategorii: formy rzeŸby litoralnej

Tab. 2. Ods³oniêcia struktur tektonicznych i formacji skalnych (w tym skamienia³oœci), opracowanie w³asne na podstawie
http://whc.unesco.org/en/list



znajduje siê na terenie Stanów Zjednoczonych (11), Austra-
lii (8), Kanady (8) oraz Chin (5). Wiêkszoœæ pañstw posiada
po jednym obiekcie abiotycznym na liœcie UNESCO. Szeœæ
obiektów zosta³o wpisanych na listê jako obiekty transgra-
niczne, w tym 2 kanadyjsko-amerykañskie oraz po 1 na
granicy Brazylii i Argentyny, S³owacji i Wêgier, Finlandii
i Szwecji oraz Zambii i Zimbabwe.

¯aden z kontynentów nie ma swoich reprezentantów
we wszystkich wydzielonych kategoriach. Najbardziej liczn¹
reprezentacjê obiektów abiotycznych na Liœcie Œwiatowego
Dziedzictwa UNESCO ma Europa, w tym najwiêcej jest
ich na Pó³wyspie Ba³kañskim (4). Na drugim miejscu znaj-
duje siê Ameryka Pó³nocna, gdzie obiekty z listy s¹ skupio-

ne w wiêkszoœci na terenach parków narodowych. Najmniej
obiektów abiotycznych znajduje siê na obszarze Australii i
Oceanii (w tym przewa¿aj¹ca wiêkszoœæ wystêpuje w
Australii).

Wiêkszoœæ ods³oniêæ struktur tektonicznych i formacji
skalnych, znajduj¹cych siê na Liœcie Œwiatowego Dzie-
dzictwa UNESCO, spe³nia kryterium VIII. Jest to bowiem
jedno z najwa¿niejszych kryteriów z punktu widzenia
ochrony przyrody nieo¿ywionej, a szczególnie jej wartoœci
geologicznych. Jedynie Park Narodowy Lorenz nie zosta³
wpisany ze wzglêdu na to kryterium, spe³niaj¹c jednoczeœnie
trzy pozosta³e. Zatoka Rekina spe³nia wszystkie cztery
kryteria charakterystyczne dla obiektów przyrodniczych.
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Lp.
Nazwa Pañstwo Data wpisu Kryteria

wpisu

1

Park Narodowy Yellowstone
(obszar wystêpowania ponad po³owy œwiatowych w³aœciwoœci
geotermalnych z ponad 10 tys. przyk³adów oraz koncentracji 2/3
wszystkich gejzerów na œwiecie)

Stany Zjednoczone 1978 VII VIII IX X

2
Wyspy Galapagos
(19 wysp pochodzenia wulkanicznego, bêd¹cych aktywnymi
wulkanami, krajobrazy wulkaniczne)

Ekwador 1978, 20012 VII VIII IX X

3
Park Narodowy Virunga
(wulkany i równiny utworzone przez potoki zastyg³ej lawy)

Demokratyczna Republika
Kongo

1979 VII VIII X

4
Obszar chroniony Ngorongoro
(kratery Ngrongoro i Empakaai oraz aktywny wulkan Oldonyo Lengai) Tanzania 1979 VII VIII IX X

5
Grupa wysp Lord Howe
(odizolowane wyspy oceaniczne, powsta³e w wyniku dzia³ania
podwodnych wulkanów na g³êbokoœci ponad 2 tys. m)

Australia 1982 VII X

6
Park Narodowy Sangay
(dwa aktywne wulkany, wulkaniczne Andy Wysokie, piêtrowoœæ
ekosystemów)

Ekwador 1983 VII VIII IX X

7
Hawajski Wulkaniczny Park Narodowy
(jedne z najbardziej aktywnych wulkanów Mauna Loa i Kilauea,
krajobraz utworzony przez sp³ywaj¹c¹ i zastygaj¹c¹ lawê)

Stany Zjednoczone 1987 VIII

8
Park Narodowy Kilimand¿aro
(wulkaniczny masyw z najwy¿szym szczytem Afryki) Tanzania 1987 VII

9
Park Narodowy Ujung Kulon
(wulkany, w tym kaldera Krakatau) Indonezja 1991 VII X

10
Rezerwat Przyrody Air1

(wulkaniczny masyw Air na pustyni Tenere) Niger 1991 VII IX X

11
Wulkany Kamczatki
(szeœæ obszarów wulkanicznych z aktywnymi wulkanami i
zachodz¹cymi procesami wulkanicznymi)

Rosja 1996, 20013 VII VIII IX X

12
Wyspy Heard i McDonald
(aktywne wulkanicznie wyspy na obszarze oko³obiegunowym) Australia 1997 VIII IX

13

Park Narodowy Morne Trois Pitons
(wulkan Morne Trois Pitons i piêæ mniejszych wulkanów, liczne
zjawiska wulkaniczne, 50 fumaroli, Ÿród³a termalne, jezioro z gor¹c¹
wod¹, trzy jeziora s³odkowodne)

Dominika 1997 VIII X

14
Wyspy Eolskie (Liparyjskie)
(dwa znane wulkany: Volcano i Stromboli, od których wziê³y swoj¹
nazwê typy erupcji wulkanicznych)

W³ochy 2000 VIII

15
Region wzgórz wulkanicznych Piton
(dwie pozosta³oœci kopu³ lawowych – iglice Gros Piton i Petei Piton,
obszar geotermalny z fumarolami i gor¹cymi Ÿród³ami)

Saint Lucia 2004 VII VIII

16

Wulkaniczna wyspa Jeju i zespó³ bazaltowych jaskiñ tunelowych
(zespó³ jaskiñ wulkanicznych utworzonych przez czynny wulkan
Geomunoreum oraz najwy¿sza w Korei góra Hallasan z wodospadami,
formacjami skalnymi i jeziorem kraterowym)

Korea Po³udniowa 2007 VII VIII

17
Park Narodowy Teide
(wulkan Pico de Teide – najwy¿szy szczyt Hiszpanii, jedna z
najwy¿szych struktur wulkanicznych na wyspach oceanicznych)

Hiszpania (Teneryfa) 2007 VII VIII

1obiekt wpisany na Listê Œwiatowego Dziedzictwa wspólnie z rezerwatem Tenere
2 wpis rozszerzony w 2001 r. z powodu wùàczenia Rezerwatu Morskiego Galapagos w granice obszaru dziedzictwa úwiatowego
3 wpis rozszerzony w 2001 r. z powodu w³¹czenia Parku Przyrody Kluczevskoy w granice obszaru dziedzictwa œwiatowego

Tab. 3. Formy wulkaniczne (w tym geotermalne), opracowanie w³asne na podstawie http://whc.unesco.org/en/list



Formy wulkanogeniczne s¹ najwiêksz¹ grup¹ obiek-
tów przyrody nieo¿ywionej na Liœcie Œwiatowego Dzie-
dzictwa UNESCO. Wystêpuj¹ one na wszystkich

kontynentach, przy czym najwiêksza ich liczba znajduje
siê w Afryce (5, w tym 2 w Tanzanii). Niemal wszystkie
obiekty wulkaniczne zosta³y wpisane na listê ze wzglêdu
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Lp. Nazwa Pañstwo Data wpisu Kryteria wpisu

1 Park Narodowy Simien Etiopia 1978 VII X

2 Park Narodowy Sagarmatha Nepal 1979 VII

3 Park Narodowy Durmitor (ryc. 2) Czarnogóra 1980, 20005 VII VIII X

4 Park Narodowy Olympic¹ Stany Zjednoczone 1981 VII IX

5 Rezerwat Biosfery Rio Platano² Honduras 1982 VII VIII IX X

6 Park Narodowy Great Smoky Mountains Stany Zjednoczone 1983 VII VIII IX X

7 Park Narodowy Pirin³ Bu³garia 1983 VII VIII IX

8 Rezerwat Scandola, Girolata, formacje skalne Piany Francja (Korsyka) 1983 VII VIII X

9 Park Narodowy Yosemite (ryc. 3) Stany Zjednoczone 1984 VII VIII

10 Park Kanadyjskich Gór Skalistych Kanada 1984, 20006 VII VIII

11 Park Narodowy Huascaran Peru 1985 VII VIII

12 Parki Narodowe Nanda Devi i Dolina Kwiatów Indie 1988, 20057 VII X

13 Huanglong — region krajobrazu naturalnego Chiny 1992 VII

14 Park Narodowy Gór Ruwenzori Uganda 1994 VII X

15 Park Narodowy Canaima Wenezuela 1994 VII VIII IX X

16 Park Narodowy Góry Kenia Kenia 1997 VII IX

17 Jungfrau–Aletsch–Bietschorn4 (ryc. 4) Szwajcaria 2001, 20078 VII VIII IX

¹ obiekt zaliczony równieý do kategorii: formy rzeŸby glacjalnej oraz Formy rzeŸby litoralnej
² obszar zaliczony równie¿ do kategorii: formy rzeŸby litoralnej
³ obszar zaliczony równieý do kategorii: formy rzeêby krasowej
4 obiekt zaliczony równie¿ do kategorii: formy rzeŸby glacjalnej
5 wpis rozszerzony w 2000 r. z powodu zmiany granic parku narodowego i wyùàczenia z jego obszaru miasta Ýabljak
6 wpis rozszerzony w 2000 r.
7 wpis rozszerzony w 2005 r. z powodu w³¹czenia Parku Narodowego Doliny Kwiatów w granice obszaru dziedzictwa œwiatowego
8 wpis rozszerzony w 2007 r. z powodu zwiêkszenia powierzchni obszaru

Tab. 4. Krajobrazy górskie (z wy³¹czeniem wulkanicznych), opracowanie w³asne na podstawie http://whc.unesco.org/en/list

Lp.
Nazwa Pañstwo Data wpisu

Kryteria wpisu

1

Park Narodowy Kluane/Wangel-St Elias/Zatoka
Lodowcowa/Tatshenshini-Alsek
(naturalny krajobraz lodowców i szczytów górskich z najwiêkszym
na œwiecie polem lodowym

Kanada i Stany
Zjednoczone

1979, 1992, 19944 VII VIII IX X

2
Los Glaciares
(liczne jeziora lodowcowe, w tym jezioro Argentino, w którym ³¹cz¹
siê trzy lodowce)

Argentyna 1981 VII VIII

3
Park Narodowy Olympic¹
(drugi najbardziej zlodowacony obszar USA po Alasce z ró¿nej
wielkoœci lodowcami)

Stany Zjednoczone 1981 VII IX

4
Rezerwat przyrody Te Wahiponamu
(krajobraz polodowcowy z fiordami, jeziorami lodowcowymi,
wodospadami i wybrze¿ami)

Nowa Zelandia 1990 VII VIII IX X

5
Miêdzynarodowy Park Pokoju Waterton-Glacier
(transgraniczny, pierwszy na œwiecie miêdzynarodowy park pokoju)

Kanada i Stany
Zjednoczone

1995 VII IX

6
Jungfrau-Aletsch-Bietschorn²
(najd³u¿szy lodowiec w Europie — Aletsch) Szwajcaria 2001, 20075 VII VIII IX

7
Fiord lodowy Ilulissat
(pokryty górami lodowymi obszar fiordu, stanowi¹cy ujœcie do
morza jednego z najaktywniejszych lodowców Sermeg Kujalleg)

Dania (Grenlandia) 2004 VII VIII

8
Fiordy zachodniej Norwegii — Geiranger i Naroy³
(jedne z najd³u¿szych i najg³êbszych fiordów na œwiecie) Norwegia 2005 VII VIII

¹ obiekt zaliczony równieý do kategorii: krajobrazy górskie i formy rzeŸby litoralnej
² obiekt zaliczony równieý do kategorii: krajobrazy górskie
³ obiekt zaliczony równie¿ do kategorii: formy rzeŸby fluwialnej
4wpis rozszerzony z powodu w³¹czenia Tatshenshini-Alsek w granice obszaru dziedzictwa œwiatowego
5 wpis rozszerzony w 2007 r. z powodu zwiêkszenia powierzchni obszaru

Tab. 5. Formy rzeŸby glacjalnej, opracowanie w³asne na podstawie http://whc.unesco.org/en/list



na kryterium VII, wiêkszoœæ tak¿e ze wzglêdu na kryte-
rium VIII. Piêæ obiektów (Yellowstone, Galapagos, Ngo-
rongoro, Sangay i wulkany Kamczatki) spe³nia wszystkie
cztery kryteria, obrazuj¹c œcis³e powi¹zanie abiotycznych i
biotycznych walorów œrodowiska.

Obszary górskie stanowi¹ najbardziej zró¿nicowane
krajobrazowo miejsca na liœcie UNESCO. S¹ to zarówno
pasma górskie o urozmaiconych kszta³tach, jak i doliny,
wodospady, jeziora górskie, lodowce i formy krasowe. Za
wyj¹tkiem Parku Kinabalu wszystkie obszary górskie
zosta³y wpisane na listê na podstawie kryterium VII. Na
szczególn¹ uwagê zas³uguje Park Narodowy Canaima,
spe³niaj¹cy wszystkie cztery kryteria przyrodnicze. Jest on
jednoczeœnie na omawianej liœcie jedynym obszarem o rzeŸbie
gór sto³owych tzw. tepui, a na jego obszarze wystêpuje naj-
wy¿szy wodospad œwiata — Salto Angel. W Parku Naro-
dowym Durmitor znajduje siê najg³êbszy w¹wóz w
Europie, utworzony przez rzekê Tarê, Park Narodowy
Sagarmatha zaœ obejmuje najwy¿sze partie Himalajów ze
szczytem Mount Everest.

Formy rzeŸby glacjalnej reprezentuj¹ jedne z najmniej
zmienionych obszarów. Jest to bardzo wa¿ne z punktu
widzenia zachowania naturalnoœci krajobrazu. Wszystkie
zosta³y wpisane na listê na podstawie kryterium VII.

Formy rzeŸby krasowej dominuj¹ na obszarze Azji
(6, w tym po 2 w Chinach i Wietnamie). Prawie wszystkie
spe³niaj¹ kryterium VII. Jedynie Wulingyuan oraz Jaskinie
Aggtelek i S³owackiego Krasu znalaz³y siê na liœcie
wy³¹cznie ze wzglêdu na kryterium VIII. Park Narodowy
Gunung Mulu, wpisany na podstawie o wszystkich czte-

rech kryteriów, ³¹czy rzeŸbê krasow¹ z walorami
porastaj¹cego obszar lasu deszczowego.

Wiêkszoœæ obiektów zaliczonych do kategorii wybrze-
¿a i rafy zosta³a wpisana na Listê Œwiatowego Dziedzictwa
UNESCO na podstawie kryteriów VII, IX I X. W przypad-
ku raf i atoli kryterium VII wskazuje na ich walory geo-
morfologiczne, natomiast kryteria IX i X — na wartoœci
biologiczne i ekologiczne, odnosz¹ce siê do zachowania eko-
systemów i siedlisk. Wielka Rafa Koralowa uzyska³a wpis
na listê na podstawie wszystkich czterech kryteriów.

Jedynie cztery obszary znajduj¹ce siê na Liœcie Œwiato-
wego Dziedzictwa UNESCO maj¹ formy rzeŸby eolicznej.
Zosta³y one wpisane ze wzglêdu na kryteria VII i IX, za
wyj¹tkiem wyspy Fraser (któr¹ wpisano na podstawie kry-
terium X).

Wiele obiektów poza walorami krajobrazowymi, cha-
rakterystycznymi dla danego typu rzeŸby, dostarcza infor-
macji o dawnym œrodowisku i historii rozwoju Ziemi oraz
procesach kszta³tuj¹cych jej powierzchniê. Dla przyk³adu
archipelag Kvarken jest obszarem do badañ nad izostazj¹,
a poziomy uk³ad warstw skalnych Kanionu Kolorado przy-
czynia siê do poznania historii geologicznej oko³o 2 mld
lat.

Na Liœcie Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO znaj-
duj¹ siê tak¿e obiekty wpisane na ni¹ ze wzglêdu na ich
wartoœci biologiczne i ekologiczne. Krajobraz tych obsza-
rów jest traktowany drugorzêdnie (nie stanowi³ podstawy
do wpisu danej pozycji na listê) i nie jest szczególnie pod-
kreœlany w charakterystyce obszaru na oficjalnej stronie
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Ryc. 1. Ekspozycja mezozoicznych formacji skalnych wzd³u¿
wybrze¿a Dorset, Anglia. Fot. P. Migoñ

Ryc. 2. Park Narodowy Durmitor, Czarnogóra. Fot. E.M. Welc

Ryc. 3. Górski krajobraz Parku Narodowego Yosemite, USA.
Fot. P. Migoñ

Ryc. 4. Œciana pó³nocna Alp Wysokich w masywie Jungfrau,
Szwajcaria. Fot. K. Kozina



Centrum Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO. Klasycznymi
przyk³adami s¹ tutaj m.in. obszary górskie Federacji Rosyj-
skiej: Z³ote Góry w masywie A³taju (wpisane ze wzglêdu
na wystêpuj¹c¹ na ich obszarze piêtrowoœæ wysokogór-
skiej roœlinnoœci œrodkowosyberyjskiej), centralna czêœæ
Sichote Alin (poroœniêta wyj¹tkowo bogat¹ w gatunki flory
i fauny formacj¹ lasu strefy umiarkowanej) i Zachodni
Kaukaz (z ró¿norodnoœci¹ ekosystemów i du¿ym endemi-
zmem roœlinnym i zwierzêcym), a tak¿e obszar australij-
skich Gór B³êkitnych (z lasami eukaliptusowymi i
siedliskami zagro¿onych gatunków). Na szczególn¹ uwagê
zas³uguje Park Kinabalu w Malezji, z dominuj¹c¹ w krajo-
brazie gór¹ Kinabalu — najwy¿sz¹ gór¹ miêdzy Himalaja-
mi a Now¹ Gwine¹. Park ten zosta³ uznany za dziedzictwo
œwiatowe jedynie ze wzglêdu na wystêpowanie na jego

terenie endemicznych gatunków roœlin, od piêtra lasów
deszczowych po piêtro alpejskie, oraz charakterystycznej
dla Borneo fauny, z ewidentnym pominiêciem walorów
geomorfologicznych obszaru.

Przyk³adem takiego obiektu jest równie¿ Wschodni
Rennell, nale¿¹cy do archipelagu Wysp Salomona — naj-
wiêkszy wyniesiony ponad powierzchniê morza atol kora-
lowy na œwiecie. Wpisany zosta³ na listê UNESCO ze
wzglêdu na migracjê i ewolucjê gatunków charakterys-
tycznych dla zachodniego Pacyfiku oraz specyficzne
warunki klimatyczne z czêstymi cyklonami, jednak na jego
obszarze znajduje siê równie¿ osobliwoœæ przyrodnicza —
najwiêksze jezioro wysp pacyficznych Tegano, stanowi¹ce
dawn¹ lagunê atolu, na którym wystêpuj¹ liczne i nieregu-
larne wysepki ska³ wapiennych.
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Lp. Nazwa Pañstwo Data wpisu Kryteria wpisu

1
Park Narodowy Nahanni1

(system grot krasowych) Kanada 1978 VII VIII

2
Park Narodowy Jezior Plitvickich (ryc. 5)
(zespó³ 16 kaskadowo po³¹czonych jezior krasowych) Chorwacja 1979, 20003 VII VIII IX

3
Park Narodowy Jaskini Mamuciej
(najd³u¿szy na œwiecie system naturalnych jaskiñ i korytarzy podziemnych) Stany Zjednoczone 1981 VII VIII X

4
Park Narodowy Pirin2

(liczne formy rzeŸby krasowej, m.in. jaskinie i jeziora) Bu³garia 1983 VII VIII IX

5

Jaskinie Szkocjañskie
(system krasowy z³o¿ony z jaskiñ z du¿¹ ró¿norodnoœci¹ form na
niewielkim obszarze, ok.6 km podziemnych korytarzy o ca³kowitej
g³êbokoœci ponad 200 m, z wieloma wodospadami)

S³owenia 1986 VII VIII

6
Œcis³y Rezerwat Przyrody Tsingy de Bemaraha
(krajobraz krasowy masywu wapiennego z wapiennymi iglicami, tzw.
tsingy)

Madagaskar 1990 VII X

7
Wulingyuan — region krajobrazu naturalnego
(ponad 3 tys. iglic i szczytów z piaskowca kwarcowego, ok. 40 jaskiñ,
w¹wozy)

Chiny 1992 VII

8
Zatoka Ha Long
(licz¹ca ok. 1600 wysp i wysepek, bêd¹cych czêœciowo zatopionymi
ostañcami krasu tropikalnego)

Wietnam 1994, 20004 VII VIII

9
Park Narodowy Jaskiñ Carlsbad
(ponad 80 jaskiñ krasowych o ró¿nych wymiarach oraz zró¿nicowaniu i
bogactwie form)

Stany Zjednoczone 1995 VII VIII

10

Jaskinie Aggtelek i S³owackiego Krasu
(charakterystyczny dla strefy umiarkowanej system krasowy utworzony
przez jaskinie stanowi¹ce po³¹czenie rezultatów istnienia tropikalnych i
lodowcowych warunków klimatycznych)

Wêgry i S³owacja 1995, 20005 VIII

11
Park Narodowy podziemnej rzeki Puerto-Princesa
(kras wapienny, podziemna rzeka wp³ywaj¹ca bezpoœrednio do morza) Filipiny 1999 VII X

12

Park Narodowy Gunung Mulu (ryc. 6)
(obszar krasu tropikalnego w masywie Gunung Mulu z zespo³em gigan-
tycznych jaskiñ, w tym najwiêksz¹ znan¹ komor¹ jaskiniow¹ na œwiecie
Sarawak, wapiennych wzniesieñ i kanionów)

Malezja (Borneo) 2000 VII VIII IX X

13
Park Narodowy Phong Nha-Ke Bang
(rozleg³e p³askowy¿e krasowe z 65-kilometrowym labiryntem jaskiñ i rzek
podziemnych)

Wietnam 2003 VIII

14
Park Narodowy Purnululu
(obszar z charakterystycznymi sto¿kami masywu Bungle Bungle,
przypominaj¹cymi kras wie¿owy, obszar wystêpowania tzw. pseudokrasu)

Australia 2003 VII VIII

15

Kras Po³udniowochiñski
(trzy grupy formacji krasowych obszarów tropikalnych i
podzwrotnikowych z jamami, jaskiniami, naturalnymi mostami, górami,
sto¿kami i iglicami)

Chiny 2007 VII VIII

¹ obiekt zaliczony równie¿ do kategorii: formy rzeŸby fluwialnej
² obiekt zaliczony równieý do kategorii: krajobrazy górskie
3 wpis rozszerzony w 2000 r. z powodu zwiækszenia powierzchni obszaru
4 wpis rozszerzony w 2000 r. z powodu wpisania obiektu takýe ze wzglædu na kryterium VII
5 wpis rozszerzony w 2000 r. z powodu wùàczenia Dobrzyñskiej Jaskini Lodowej w granice obszaru dziedzictwa œwiatowego

Tab. 6. Formy rzeŸby krasowej, opracowanie w³asne na podstawie http://whc.unesco.org/en/list



Lista Œwiatowego Dziedzictwa w Zagro¿eniu

W ramach Listy Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO wyró¿-
nia siê równie¿ tzw. Listê Œwiatowego Dziedzictwa w Zagro¿e-
niu (World Heritage in Danger). Jest to wykaz obiektów
uznanych za dziedzictwo œwiatowe, których stan zachowania
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Lp. Nazwa Pañstwo Data wpisu Kryteria wpisu

1
Park Narodowy Nahanni¹
(g³êbokie kaniony i wodospady na rzece South Nahanni) Kanada 1978 VII VIII

2
Park Narodowy Wielkiego Kanionu (ryc. 7 — patrz str. 260)
(utworzony przez rzekê Kolorado najbardziej spektakularny kanion na
œwiecie)

Stany Zjednoczone 1979 VII VIII IX X

3
Park Narodowy Everglades
(zabagniona równina nawadniana przez rzekê Smark, czêœæ Zatoki
Florydzkiej)

Stany Zjednoczone 1979 VIII IX X

4
Park Narodowy Wood Buffalo
(najwiêksza delta œródl¹dowa na œwiecie przy ujœciu rzek Peace i
Athabasca)

Kanada 1983 VII IX X

5
Park Narodowy Iguazu (ryc. 8 — patrz str. 260)
(wysoki na 80 m i d³ugi na 2700 m transgraniczny wodospad, dziel¹cy
siê na kaskady i znajduj¹cy siê na bazaltowym progu )

Argentyna i Brazylia 1984 VII X

6
Park Narodowy Royal Chitwan (równiny zalewowe rzek Rapti, Reu i
Narayani z formami rzeŸby fluwialnej) Nepal 1984 VII IX X

7
Wodospady Wiktorii
(transgraniczne wodospady na rzece Zambezi) Zambia i Zimbabwe 1989 VII VIII

8
Dolina Jiuzhaigou — region krajobrazu naturalnego
(krajobraz z³o¿ony z licznych wodospadów i jezior otoczonych
górami)

Chiny 1992 VII

9

Strefy chronione trzech równoleg³ych dolin rzek: Jangcy, Mekong i
Saluin w prowincji Junnan (obszar parku narodowego wzd³u¿ biegu
trzech wielkich rzek Azji z g³êbokimi na 3 km gardzielami i zlodowa-
conymi szczytami dochodz¹cymi do 6000 m n.pm.)

Chiny 2003 VII VIII IX X

10
Fiordy zachodniej Norwegii — Geiranger i Naroy²
(jedne z najd³u¿szych i najg³êbszych fiordów na œwiecie) Norwegia 2005 VII VIII

¹ obiekt zaliczony równie¿ do kategorii: formy rzeŸby krasowej
² obiekt zaliczony równieý do kategorii: formy rzeêby glacjalnej

Tab. 7. Formy rzeŸby fluwialnej, opracowanie w³asne na podstawie http://whc.unesco.org/en/list

Ryc. 5. System jezior krasowych w Parku Narodowym Jezior
Plitvickich, Chorwacja. Fot. K. Kozina

Ryc. 6. Wejœcie do Deer Cave w Parku Narodowym Gunung
Mulu, Malezja. Fot. P. Migoñ



jest zagro¿ony, m.in. z powodu tocz¹cych siê na danym
obszarze konfliktów zbrojnych, religijnych, narodowoœ-
ciowych, pogarszaj¹cych siê warunków klimatycznych
(susze, powodzie) oraz nadmiernej ingerencji cz³owieka w
dany obiekt lub obszar (deforestacja, budowa dróg itp.).

Obecnie wpisanych jest na ni¹ 30 obiektów; 13 z nich to
obiekty przyrodnicze, w tym 4 reprezentuj¹ przyrodê nie-
o¿ywion¹. S¹ to:

� Rezerwaty przyrody Air i Tenere w Nigrze — wpisane
na Listê Œwiatowego Dziedzictwa w Zagro¿eniu w
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Lp. Nazwa Pañstwo Data wpisu Kryteria wpisu

1
Park Narodowy Donana (ryc. 11)
(zespó³ ruchomych i sta³ych wydm i pas pla¿ oraz zabagniona równina z jeziorami
i czêœci¹ delty rzeki Gwadalkiwir)

Hiszpania 1984, 20053 VII IX X

2
Rezerwat przyrody Tenere1

(saharyjska pustynia Tenere z zespo³em wydm, stanowi¹ca wraz z rezerwatem Air
najwiêksz¹ strefê ochronn¹ Afryki)

Niger 1991 VII IX X

3
Wyspa Fraser
(najwiêksza piaszczysta wyspa na œwiecie z zespo³em ruchomych wydm,
skupiaj¹ca ponad po³owê s³odkowodnych jezior wydmowych na œwiecie)

Australia 1992 VII IX

4
Park strefy wilgotnej Saint Lucia2

(obszar jeziora Saint Lucia z przyleg³ymi terenami podmok³ymi oraz fragment
wybrze¿a Oceanu Indyjskiego)

RPA 1999 VII IX X

¹ obiekt wpisany na Listæ Úwiatowego Dziedzictwa wspólnie z rezerwatem Air
² obiekt zaliczony równie¿ do kategorii: formy rzeŸby litoralnej
3 wpis rozszerzony w 2005 r. z powodu powiækszenia granic parku narodowego

Tab. 9. Formy rzeŸby eolicznej, opracowanie w³asne na podstawie http://whc.unesco.org/en/list

Lp. Nazwa Pañstwo Data wpisu Kryteria wpisu

1 Wielka Rafa Koralowa Australia 1981 VII VIII IX X

2
Park Narodowy Olympic1

(100 km linii dzikiego, skalistego wybrze¿a) Stany Zjednoczone 1981 VII IX

3
Atol Aldabra
(odizolowany atol obejmuj¹cy cztery du¿e wyspy koralowe z p³ytk¹
lagun¹, otoczone raf¹ koralow¹)

Seszele 1982 VII IX X

4
Rezerwat Biosfery Rio Platano
(równina nadbrze¿na z lagunami) Honduras 1982 VIII VIII IX X

5
Droga Olbrzymów i wybrze¿e Causeway (zdjêcie na ok³adce)
(bazaltowe wybrze¿e klifowe, ok. 40 tys. kolumn bazaltowych,
stopniowo zanurzaj¹cych siê w morze)

Wielka Brytania 1986 VII VIII

6
Park Narodowy Rafy Tubbataha
(doskonale zachowany atol koralowy z raf¹, rozleg³ymi lagunami i
dwiema wysepkami koralowymi)

Filipiny 1993 VII IX X

7
Zatoka Ha Long2

(licz¹ca ok. 1600 wysp i wysepek bêd¹cych czêœciowo zatopionymi
ostañcami krasu tropikalnego)

Wietnam 1994, 20005 VII VIII

8
Rezerwat rafy koralowej Belize
(rafa barierowa, atole przybrze¿ne, kilkaset skalistych wysepek
koralowych cays, laguny)

Belize 1996 VII IX X

9
Park Narodowy Desembarco del Granma
(podniesione tarasy morskie, wybrze¿e klifowe przyl¹dka Cruz, ska³y
nadbrze¿ne zachodniego wybrze¿a Atlantyku)

Kuba 1999 VII VIII

10
Park strefy wilgotnej Saint Lucia3

(nieustanne procesy morskie i fluwialne, rafy koralowe, systemy
jezior)

RPA 1999 VII IX X

11
Archipelag Kvarken — Pobrze¿e Zachodniobotnickie (ryc. 10)
(krajobraz z³o¿ony z wielu wysp przybrze¿nych z jeziorami, zatokami
i sp³aszczonymi wzgórzami)

Finlandia i Szwecja 2000, 20066 VIII

12
Wybrze¿e hrabstw Dorset i Wschodni Devon (ryc. 1)4 (wybrze¿e
klifowe) Wielka Brytania 2001 VIII

13
Wyspy i obszar chroniony Zatoki Kalifornijskiej
(244 wyspy, wysepki i strefy brzegowe z wysokimi klifami i
piaszczystymi pla¿ami)

Meksyk 2005 VII IX X

¹ obiekt zaliczony równieý do kategorii: krajobrazy górskie i formy rzeêby glacjalnej
² obiekt zaliczony równieý do kategorii: formy rzeŸby krasowej
³ obiekt zaliczony równieý do kategorii: formy rzeêby eolicznej
4 obiekt zaliczony równie¿ do kategorii: ods³oniêcia struktur tektonicznych i formacji skalnych
5 wpis rozszerzony w 2000 r. z powodu wpisania obiektu takýe ze wzglædu na kryterium VII
6 wpis rozszerzony w 2006 r. z powodu wùàczenia Archipelagu Kvarken w granice obszaru dziedzictwa úwiatowego

Tab. 8. Formy rzeŸby litoralnej (w tym rafy i atole), opracowanie w³asne na podstawie http://whc.unesco.org/en/list



1992 r. z powodu licznych konfliktów militarnych na
terenie Nigru oraz niszczenia naturalnego pokrycia
terenu przez lokaln¹ ludnoœæ, wykorzystuj¹c¹ coraz
chêtniej doliny w rezerwatach;

� Park Narodowy Virunga w Demokratycznej Republice
Konga — wpisany na Listê Œwiatowego Dziedzictwa
w Zagro¿eniu w 1994 r. ze wzglêdu na tocz¹c¹ siê woj-
nê domow¹ w s¹siedniej Ruandzie i ucieczkê tamtej-
szej ludnoœci m.in. na obszar parku, niestabiln¹
sytuacjê polityczn¹ w samej Demokratycznej Republi-
ce Konga, tragediê humanitarn¹, jaka wskutek toczo-
nych dzia³añ wojennych dotknê³a mieszkañców, siln¹
deforestacjê obszaru i wzmagaj¹ce siê k³usownictwo,
zagra¿aj¹ce szczególnie populacji goryla górskiego;

� Park Narodowy Simien w Etiopii — wpisany na Listê
Œwiatowego Dziedzictwa w Zagro¿eniu w 1996 r. z
powodu rozwijaj¹cego siê budownictwa drogowego i
przyrostu liczby ludnoœci na obszarze parku, co zagra-
¿a wartoœciom krajobrazowym gór Simien, których
walory zadecydowa³y o wpisie tego obiektu na Listê
Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO jako jednego z
pierwszych w 1978 r.;

� Wyspy Galapagos w Ekwadorze — wpisane na Listê
Œwiatowego Dziedzictwa w Zagro¿eniu w 2007 r., pod-
czas ostatniej sesji Komitetu Œwiatowego Dziedzictwa,
ze wzglêdu na rosn¹c¹ w du¿ym tempie ingerencjê

cz³owieka w te cenne ze wzglêdu geologicznego, geo-
morfologicznego i faunistycznego obszary.

Wobec obiektów zagro¿onych zniszczeniem UNESCO
wyznacza okreœlone warunki, które musz¹ zostaæ spe³nione,
aby dany obiekt zosta³ skreœlony z Listy Œwiatowego Dzie-
dzictwa w Zagro¿eniu. Przyk³adowo, dla Parku Narodowe-
go Simien s¹ to: przesiedlenie ludnoœci poza obszar parku,
poprowadzenie budowanych dróg poza jego granicami oraz
zwiêkszenie populacji zwierz¹t endemicznych na jego terenie.

Podczas ostatniej sesji Komitetu Œwiatowego Dzie-
dzictwa w Christchurch po raz pierwszy dosz³o do skreœle-
nia obiektu z listy UNESCO. Rezerwat oryksów arabskich
w Omanie, wpisany na listê w 1994 r., zosta³ skreœlony z
powodu podjêtej przez Su³tanat Omanu decyzji o zmniej-
szeniu powierzchni obszaru chronionego o 90%, co jest
sprzeczne z zasadami konwencji UNESCO. Ponadto wsku-
tek k³usownictwa i degradacji œrodowiska populacja oryk-
sów spad³a do zaledwie 65 sztuk (w 1996 r. wynosi³a 450
sztuk), wœród których znajduj¹ siê zaledwie 4 pary w wieku
rozrodczym, co zagra¿a przysz³oœci gatunku.

Podsumowanie

Przedstawiony przegl¹d uwidacznia ogromn¹ przewagê
obiektów dziedzictwa kulturowego na liœcie UNESCO w sto-
sunku do dziedzictwa przyrodniczego. Na liœcie kandydatów
do wpisu równie¿ mo¿na zauwa¿yæ dominacjê propozycji
dziedzictwa kultury materialnej. Z kolei wœród obiektów
przyrodniczych wpisanych na Listê Œwiatowego Dziedzictwa
UNESCO ponad 50% zosta³o wpisanych g³ównie ze wzglê-
du na walory biotyczne, mimo ¿e o atrakcyjnoœci danego
miejsca decyduj¹ w³aœnie obiekty przyrody nieo¿ywionej.
Dodatkowo, wiele obszarów o szczególnym pod wzglêdem
geologicznym i geomorfologicznym krajobrazie zosta³o wpi-
sanych na listê ze wzglêdu na ich wiod¹ce wartoœci biologicz-
ne, z pominiêciem abiotycznych walorów œrodowiska. Wœród
reprezentantów przyrody nieo¿ywionej wiêkszoœæ stanowi¹
obiekty wulkaniczne, krasowe, geologiczne oraz obszary gór-
skie. Uwagê zwraca wyj¹tkowo ma³a liczba obiektów i
obszarów eolicznych, w tym krajobrazów pustynnych, ogra-
niczona do zaledwie czterech wpisów. S³abo reprezentowane
w dziedzictwie œwiatowym s¹ równie¿ doliny rzeczne z for-
mami rzeŸby fluwialnej i formy rzeŸby glacjalnej.

Autorka sk³ada podziêkowania Piotrowi Migoniowi, Ewie
M. Welc oraz Luis Carcavilla Urqui za u¿yczenie fotografii
wykorzystanych w tym artykule.
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Ryc. 10. Obszar Archipelagu Kvarken, Finlandia. Fot. E. M. Welc

Ryc. 11. Wydmy w Parku Narodowym Donana, Hiszpania. Fot. L.
Carcavilla Urqui
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Zdjêcie na ok³adce: Bazaltowe kolumny na wybrze¿u Causeway, Irlandia Pó³nocna. Fot. P. Migoñ
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Ryc. 8. Wodospady Iguazu na bazaltowym progu na granicy brazylijsko-argentyñskiej. Ryc. 7 i 8 — fot. P. Migoñ

Ryc. 7. Wielki Kanion rzeki Kolorado, USA

Obiekty przyrody nieo¿ywionej na Liœcie Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO
(patrz str. 198–207)
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