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Wyspy Błękitu
Malta
Malta to niewielki kraj
położony na kilku wyspach.
Główne z nich
to Malta, Gozo i Comino.
Znajduje się tam ponad 360
budowli sakralnych. Wszystkie
są zdobione złotem, malowidłami
i bogatymi ornamentami.

Błękitna Laguna to najbardziej
rozpoznawalna plaża z
krystalicznie czystą wodą,
otoczona jest skalistym
wybrzeżem.

Czarnogóra
Państwo w Europie Południowej powstałe
po rozpadzie Serbii i Czarnogóry. Leży na
wybrzeżu Morza Adriatyckiego, na
Półwyspie Bałkańskim. Graniczy z Serbią,
Kosowem, Chorwacją, Bośnią i
Hercegowiną oraz Albanią. Prawie cały
obszar kraju pokrywają Góry Dynarskie oraz
wyżyny krasowe. Wyjątek stanowią niziny w
dolinach rzek oraz obrębie Jeziora
Szkoderskiego, a także pas wybrzeża.
Czarnogóra ma zmienny krajobraz,
porośnięte bujną roślinnością wybrzeża
adriatyckie przechodzi w skaliste i
monumentalne góry z zapomnianymi,
kamiennymi wioskami.
Warto zwiedzić klasztory prawosławne,
średniowieczne miasteczka z malowniczą
architekturą oraz miejscowość Kotar
wpisaną na listę UNESCO, gdzie góry
spotykają się z morzem.

Południowy
Kaukaz

Jest położony w obrębie trzech państw: Armenii, Gruzji i Azerbejdżanu.
Rozciąga się między łańcuchami Małego i Wielkiego Kaukazu, od morza
Kaspijskiego do morza Czarnego. Jest to obszar z urozmaiconym
krajobrazem, w środkowej części występują niziny, a na północy i południu
góry. W części zachodniej występują stepy i lasostepy, a we wschodniej
półpustynie. Pustynie występują także na Nizinie Kurańskiej i w dolinie
środkowego Araksu. Na nizinach Kolchidzkiej i Lenkorańskiej oraz w ich
otoczeniu rosną bogate lasy liściaste, z zimozielonym podszytem.

Toskania
To kraina historyczna i region
administracyjny, znajduje się w środkowych
Włoszech i rozciąga się od Apeninów
do Morza Tyrreńskiego. Region jest w
większości górzysty i wyżynny. Uwagę
zwracają przeurocze, średniowieczne miasta i
miasteczka leżące często na wzgórzach, pełne
wież i wieżyczek, z wąskimi ulicami i
uzdrowiska z gorącymi kąpieliskami.
Cyprysy, łagodne wzgórza, kręte drogi to
typowa pocztówkowa Toskanii. Najbardziej
charakterystyczny obszar to Val d’Orcia na
południu Toskanii, który wpisany jest na listę
UNESCO. Również centralna część Toskanii
szczyci się cudownymi krajobrazami,
zwłaszcza w okolicach Volterry i San
Gimignano. Są tam bezkresne pola i kamienne
farmy na wzgórzach wśród gajów oliwnych i
winnic. Wśród wysokich gór kryją się czynne
kamieniołomy, skąd od wieków wydobywa się
słynny toskański marmur. Region
Maremma leży na toskańskim wybrzeżu.
Niegdyś bagnisty i niebezpieczny, dziś jest
przyjazny, ale wciąż słabiej zaludniony niż
reszta Toskanii. Można tu zagubić się wśród
łąk i pól uprawnych.

Madryt
Stolica Hiszpani to wesołe i tętniące życiem o każdej porze
miasto, które słynie z otwartości, gościnności i
różnorodności. To miasto sztuki, ponieważ ma dużą liczbę
stylów architektonicznych. Znajdują się w nim różne
muzea najwyższej klasy, żywe place i imponujące parki.
Jedno z najciekawszych miejsc w mieście to bulwar Paseo
del Prado, park Retiro i dzielnica Los Jerónimos. W lipcu
2021 roku okolica ta trafiła na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO w kategorii krajobraz kulturowy
jako „Krajobraz światła”. Cechuje ją połączenie przyrody,
kultury i nauki w kontekście miejskim. To właśnie dzięki
tej okolicy Madryt stał się pierwszym w Europie
zabytkowym krajobrazem miejskim wpisanym na Listę
Światowego Dziedzictwa.
Najsłynniejszą przestrzenią zieloną stolicy jest park
Retiro. Można tam popływać łódką po stawie, nad którym
góruje pomnik Alfonsa XII, obejrzeć jedną z wystaw w
Pałacu Velázqueza lub Pałacu Kryształowym,
sfotografować Są tam również słynne pomniki np.
Upadłego Anioła, lub spektakularne fontanny oraz ogrody,
takie jak ogród różany i niski ogród francuski.

Podole
To kraina historyczna i geograficzna, która
rozciąga się pomiędzy Ukrainą i Mołdawią.
Jest ona usytuowana nad północnymi
dopływami Dniestru i w górnym brzegu rzeki
Boh. Największymi miastami są Kamieniec
Podolski, Chmielnicki, Winnica.
Charakterystyczną cechą tego krajobrazu jest
kontrast pomiędzy płaską wierzchowiną, a
głębokimi jarami rzek. Powierzchnia
płaskowyżu jest w większości równinna,
jedynie miejscami lekko falowana i niemal
zupełnie bez leśna. Kiedyś pokrywały ją stepy,
później ze względu na doskonałe gleby
czarnoziemne i lessowe niemal w całość
została zajęta przez uprawy rolne.
Najliczniejszą grupą wśród roślin są leśne i
stepowe. Większą część współczesnych lasów
zajmują lasy liściaste – grabowe i dębowe.
Stepowa szata roślinna w naturalnym
wyglądzie zachowała się tylko przy rzekach
Smotrycz i Dniestr. Rozległe stepy teraz są
całkowicie wykorzystywane przez rolnictwo.

Morawy
Południowe
To kraina historyczna we wschodniej
części Republiki Czeskiej. Jest to
obszar niezwykle zróżnicowany pod
względem rzeźby terenu czy składu
etnicznego. Morawy Południowe to
region słynący z produkcji wina,
atrakcji turystycznych, pięknych
zamków i pałaców, ciągle żywych
tradycji ludowych oraz dziedzictwa
UNESCO. Jest to najbardziej
nasłoneczniony obszar w Republice
Czeskiej. Na niewysokich wzgórzach
i w pofalowanych krajobrazach tego
obszaru rozciągają się winnice oraz
sady owocowe. To niesamowicie
malownicza kraina, idealny region
dla fotografów, którzy mogą
fotografować zielone, aksamitne
wzgórza. Miłośnicy historii i
architektury mogą podziwiać
przepiękne pałace i zamki.

Transylwania to kraina historyczna w Rumunii. Jest to
region górski i podgórski. Na obszarze tym dominują
płaskowyże oraz faliste doliny. W centrum regionu znajdują
się łagodne szczyty często porośnięte lasami. Obszar ten
jest uformowany z gliny i piasków. Pod warstwą osadów
znajduje się wiele pokładów gazu oraz soli. Są tam również
wspaniałe dzieła architektury. Ewangelicki kościół w Sybinie,
gotycki kościół halowy w Braszowie tzw. Czarny Kościół, fara
św. Michała w Klużu, kościół św. Małgorzaty w Medias.
Twierdza w Sighisoara jest na Światowej Liście Dziedzictwa
Kultury UNESCO.

Transylwania

Jeziora
Plitwickie

Położone są w środkowej części Chorwacji. Jest to najpopularniejsza atrakcja kraju,
wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obszar parku obejmuje szesnaście
jezior krasowych o różnej wielkości. Ze względu na różnice wysokości pomiędzy
poszczególnymi jeziorami woda przelewa się widowiskowymi wodospadami. Tutejsze
jeziora zachwycają również swoją barwą. Uzależniona jest ona od związków chemicznych
występujących w rozpuszczonych skałach, stopnia nasłonecznienia czy występującej
roślinności. Charakterystyczne dla tego obszaru są również wodospady, w formie wąskich
strug przebijających się przez progi z tufu. Największe tego rodzaju spadki wody to:
Wielki Wodospad i Wodospad Galovac. W tym środowisku występują obok siebie gatunki
charakterystyczne dla obszaru Morza Śródziemnego i północnej Europy. Ponad 70
gatunków to endemity. Tutejsze lasy to głównie buki, świerki i jodły.

Piryn i Riła
To dwa najwyższe pasma górskie
Bułgarii.
W paśmie Riła znajduje się najwyższy
szczyt Bałkanów – Musała, zwany
królową Bałkanów o wysokości 2925 m
n.p.m. W tych górach jest aż 230 jezior. W
Rile dominuje rzeźba wysokogórska.
Można tam podziwiać strzeliste turnie,
urwiska, wodospady, jaskinie i cyrki
lodowcowe. Ta przyroda chroniona jest
przez Rylski Park Narodowy oraz cztery
Rezerwaty Biosfery UNESCO.
Piryn stanowi potężny masyw
zbudowany z trzonu granitowego, a
szczyt jest ze skał marmurowych. Piryn
słynie z bogactwa flory i fauny.
Większość obszaru jest zalesiona.
Znajdują się tu najdorodniejsze lasy
iglaste w Bułgarii.

Są częścią Apenińskich Alp Południowych
i znajdują się na terytorium Słowenii i
Włoch. Leżą w krainie geograficznej
nazywanej Gorenjską, znajdującej się na
północy Słowenii. Charakteryzują ją
przede wszystkim góry i jeziora. Znaczna
część Alp Julijskich po stronie słoweńskiej
objęta jest ochroną w ramach Triglavskiego
Parku Narodowego. Na ich terenie
rozwinęła się gospodarka leśna, hodowla i
turystyka. Krajobraz Alp Julijskich zapiera
dech w piersiach – malownicze szczyty,
wąwozy, kaniony, rzeki, potoki, lasy, hale
oraz bogata fauna i flora, ale są to
jednocześnie niezwykle ciężkie warunki
do życia.

Paryż

To największe miasto Francji położone nad Sekwaną.
Miasto zakochanych, stolica światowej mody, jeden z
najważniejszych ośrodków turystycznych i kulturalnych.
Paryż to też miejsce pełne zabytków. Katedra Notre-Dame
de Paris, Luwr, wieża Eiffla, wzgórze Montmartre z
bazyliką Sacre Coeur i światowej sławy muzea. Również
znajduję się tam jeden z najsłynniejszych parków
rozrywki-Disneyland.

Zamki nad Loarą

Nad Loarą i jej dopływami znajduje się ponad 300 średniowiecznych i
renesansowych zamków oraz pałaców z okresu oświecenia. Większość z nich została
odrestaurowana w epoce renesansu. Chenonceau, Chambord i Amboise są jednymi z
najbardziej znanych. Przy pałacach powstają także nowe ogrody z regularną
kompozycją. W 2000 roku większość zabytków uzyskało tytuł zabytków światowego
dziedzictwa UNESCO i do dzisiaj podlega jego ochronie.

MATERIAŁY
ŹRÓDŁOWE
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• https://www.spain.info/pl/top/madryt-krajobraz-swiatla-swiatowedziedzictwo/
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