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1912). Do 1910 roku informacje 0 liczbie mieszkancow
Nowej Ziemi mialy charakter szacunkowy. Ich liczebnosc
mozna odtworzyc na podstawie rejestr6w. W 1910 roku
przeprowadzono pierwszy oficjalny spis ludnosci, doliczo
no sie 108 stalych mieszkancow (75 doroslych, 33 dzieci),
tworzacych 24 rodziny. Oznaczalo to niewielkie zmniej
szenie ludnosci w por6wnaniu z koncem XIX wieku, przy
zachowaniu przewagi liczebnej Niencow nad Rosjanami.
W 1912 roku przesiedlono na Nowa Ziemie szesc rodzin
nienieckich z oddzielonej Karskimi Wrotami wyspy Waj
gacz, a w nastepnych latach liczba sprowadzonych rodzin
doszla do 30. W osadach na poludniu dominowali Niency,
ktorzy - mimo przypisania ich do stalych punkt6w osadni
czych - prowadzili koczowniczy tryb zycia, Wiosna cale
rodziny na czolnach wybieraly sie na lowy, a wracaly do
koczowiskjesienia, przed poczatkiem zamarzania wod. Na
polowania zimowe mysliwi udawali sie na psich zaprze
gach, kt6re sluzyly jako podstawowy spos6b przemiesz
czania sie na Nowej Ziemi do konca prowadzenia
dzialalnosci osadniczej.

W Iatach 20. :xx wieku nastqpilo nieznaczne zwie
kszenie liczby ludnosci archipelagu. Nie wynikalo one z
wysokiego przyrostu naturalnego, lecz wiazalo sie z do
datnim saldem migraeyjnym. Powstaly kolejne stale osady:
Prapaszczaja Guba, Krasino, Guba Sachanina (w 1925
roku) oraz Rusanowo (w 1926 roku) , ktore otrzymalo
nazw€t na czesc znanego rosyjskiego badaeza polarnego
W.A. Rusanowa. W wiekszyrn stopniu zaczeto spro
wadzac na Nowa Ziemie Rosjan, kt6rych udzial pod koniee
Iat 20. si~q_l do polowy ludnosci archipelagu. Male Kar
makuly, pierwsza stala osada Nowej Ziemi, zaczely tracic
znaczenie glownego osrodka administracyjnego, na rzecz
Bieluszej Guby. W zwiazku ze stale zwiekszajaca sift
liczba mieszkancow wysp, w celu stworzenia nowej formy
dzialalnosci gospodarczej sprowadzono w Iataeh 20. z
kontynentalnej czesci Rosji udomowione renifery.

W latach 30. powstaly kolejne osiedla, zwlaszcza na
p6lnocy: Archangielska Guba, Ruskaja Gawan i Pachtus
owo. Ostatnia z wymienionyeh osad byla jedynll w calosci
zamieszkanq_ przez Nienc6w i polozonq_ na wschodnim
wybrzeZu archipelagu, odznaczajq_cym si~ zdecydowanie
mniej korzystnymi warunkami klimatycznymi. W 1935
roku na Nowej Ziemi przeprowadzono ostatni spis ludnos
ei, kt6ry wykazal', iZna archipelagu istnialo 15 osiedli, przy
czym w 10 z nich mieszkalo po ponad 15 os6b (rye. 1).
Zmniejszenie zaludnienia zwi'lZane bylo prawdopodobnie
z zaehodz!J:.cymi przeobra.zeniami spoleczno-gospodar
czymi. Wdrozeniu spoldzielczej dzialalnosci w myslistwie
oraz rozwojowi wlasnosci sp61dzielczej towarzyszyl od
plyw Nieneow na ziemie macierzyste. Mysliwi musieli na
lezec do kolchozow, w kt6rych posiadali udzialy. W 1935
roku zarzq_dzanieNowq_Ziemiq_przekazano Centrali Trans
portu Morskiego, co wplyn'(lo na ograniczenie
uzyskiwania informacji statystycznych 0 Iudnosci i
gospodarce archipelagu (Pinegin 1935).

Informacje dotycz'lce zaludnienia oraz zagospodaro
waniaNowej Ziemi w XX wieku s!J:.zdeeydowaniebardziej
szczeg61owe, leez dotycz:=t_okresu, jedynie do 1956 roku,
gdy archipelag przestal bye zarz!J:.dzanyprzez urz~dnjk6w
cywilnych i zosta1 objf(ty kontrolq_administracji wojsko
wej. Na POCZ'ltku:xx wieku na Nowej Ziemi istnialo kilka
stalych osad, mimo to tylko Malyje Karmakuly zostaly
przedstawione w znanym atlasie A.F. Marksa, w 1908
roku. Powstawaly takZe nowe osady, Iokalizowane w bez
ludnych dotychczas terenach, m.in. Olginsk, w kt6rym
mieszkaly sprowadzone rodziny rosyjskie. Dzialanie po
legajllce na zaludnieniu tych ziem przez Rosjan byly za
planowane - ta jedyna w owych czasacb osada na Wyspie
Polnocnej zostala stworzona specjalnie w celu ochrony
interesow panstwowych, w kontekscie wyrainej aktywno
sci statkow norweskich w tej cz~sci arehipelagu (Sumakov
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townictwa Wodnego, ktore otrzymalo od panstwa 25
tysiecy rubli na ten eel. W 1880 roku w osadzie tej zylo na
stale osiem nienieekich rodzin, w sumie 35 os6b. Archan
gielsko-Murmanskie Przedsiebiorstwo Transportu Wod
nego ustanowilo regularne polaczenia z Malymi Kar
makulami, ktore od powstania pelnily funkcje centrum ad
rninistracyjno-rozdzielczego. Przyplywajace dwa razy w
roku statki zabieraly zdobycze polowowe, a dostarczaly
prowiantu i amunicji. Z inicjatywy gubematora archangiel
skiego N.D. Golicyna w 1888 roku stacja zostala oddana
pod kontrole rzadu. Ministerstwo Spraw Wewnetrznych
przejelo majatek stacji ratunkowej i podjelo sie zadania
opieki nad wyspiarzarni i zapewnienia im odpowiednich
warunk6w zycia, Osada ciagle si€tpowiekszala, w 1888
roku wybudowano w niej cerkiew iutworzono szkole, a w
1896 roku otwarto polozona najdalej na polnocy Rosji sta
cj€tmeteorologiczna, prowadzaca regularne obserwaeje
(Satlykova 1935). W pozniejszym okresie na archipelagu
powstaly kolejne stale punkty osadnicze: Matoczkin Szar
(w 1891 r.) nad ciesnina oddzielajaca dwie najwieksze wy
spy oraz Bieluszja Guba (w 1897 r.) bardziej na poludniu.
Do Matoczkina Szara zostaly przywiezione cztery rodziny
nienieckie, a do Bieluszej Guby az siedem. Pod koniee
XIX wieku ludnosc Nowej Zierni skladala sie z 16 rodzin
nienieckich, w sklad kt6rych wchodzily 83 osoby dorosle i
40 dzieci [Ongel garbt, 1897]. Wiele osob w Rosji, zwlasz
cza Rosjan zamieszkujacych obwod archangieIski, wy
razalo chec osiedlenia na Nowej Ziemi, jednak wladze
dokladnie kontrolowaly proces zasiedlenia i zagospoda
rowania tych obszarow, dajac pierwszenstwo Niencom,
ktorzy w opinii gubernatora obwodu archangielskiego
V.A. Ongelgarbta byli lepiej przystosowani do surowych
warunkow panujacych na Dalekiej P6lnoey. Dla wladz ro
syjskich zagospodarowanie Nowej Ziemi okazalo sie zy
skowne. TyIko w okresie pomiedzy 1891 a 1895 rokiem, w
wyniku realizacji polow6w na tym obszarze uzyskano pra
wie 21 tysiecy rubli, przy poniesionych w tym czasie kosz
tach utrzymania podbiegunowej kolonii w wysokosci 13,7
tysi'lca rubli (Serebrfmnyj 1996).
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Osadnictwo na Nowej Zierni do drugiej polowy XIX
wieku mialo charakter sezonowy, zwiazany z organizo
wanymi na tym obszarze licznymi ekspedycjami, ktorych
bazy znajdowaly sie na archipelagu. Wykorzystaniem za
sobow przyrodniczych, zwlaszcza bogactwa swiata zwie
rzecego, zajmowali sie poczatkowo mieszkancy przy
brzeznych rejon6w, sasiadujacych od poludnia z wodami
Arktyki. Pomorcy podczas ekspedycji, kt6rycb glownym
celem bylo polowanie na biale niedzwiedzie, wieloryby,
foki imorsy, a takze renifery, przybywali na Nowa Ziemie,
gdzie tworzyli tymczasowe bazy pobytowe. Podczas pos
tojow, na ogol nie dluzszych niz rok, zaopatrywaJi si€tw fu
tra i inne produkty. Do Wyspy Polnocnej pod koniec XVI
wieku dotarl i spedzil tam zime Barents, ktory otrzymal od
Pomorcow liczne wskazowki dotyczace zeglugi po nie
bezpiecznych wodach, optywajacych wyspy. Od XVII
wieku znaczaco wzrosla dzialalnosc zachodnioeuropej
skich towarzystw pozyskujacych ryby i inne zwierz~ta
morskie. Przez drugi okres zasoby tych wod wydawaly si~
niewyczerpane, nie istnialy zadne normy dotyczllce pro
wadzonych poIow6w i odstrza16w. Doprowadzilo to do
gwaltownego zmniejszenia liczebnosci zwierzq_t, m.in.
wieloryb6w.

W drugiej polowie XIX wieku szczeg6lnie aktywni w
tym regionie by Ii norwescy mysliwi, kt6rzy rozpocz((li
tworzenie baz na brzegach Wyspy P6lnocnej. UWaZasilt iz
to wlasnie brak kontroli tych obszarow ze strony Rosji,
latwy dostt(p statkow zachodnioeuropejskich do lowisk i
obawa przed utmtll:_tych wysp oraz bogactwa ich swiata
zwierz~cego przyczynily si~ do wydania zarzq_dzenia,
majltcego na celu sprowadzenie na wyspy stalej ludnosci:
Niencow oraz Rosjan. Wczesniejsze, spontaniezne proby
zorganizowania trwalego osadnictwa na Nowej Ziemi, po
dejmowane zwlaszcza przez Nienc6w, lecz bez wsparcia
finansowego wladz rosyjskich, konczyly si(( niepowodz
eniem. W 1870 roku archipelag odwiedzil Wielki Ksi<iZ((
Aleksy Aleksandrowicz i przcdstawil ide~ stworzenia sta
cji ratunkowej w osadzie, ktorq_nazwano Malyje Kar
makuly. Realizacjlt projektn zaj~lo si~ Towarzystwo Ra-
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WPROWADZENIE
Nowa Ziemia polozona za p6lnocnym kolem.podbiegu

nowym, pomiedzy Morzem Barentsa na zachodzie i Mo
rzem Karskirn na wsehodzie, nalezaca do Europejskich
Wysp Arktycznych, odznacza sie nieustajacym zaintere
sowaniem ludzi, pomimo panujacych tam niekorzystnyeh
warunk6w klimatycznych. Wyspy byly i pozostaja w
ciaglej izolacji, poczatkowo geograficznej, wynikajacej z
problem6w dotarcia do niej, a nastepnie politycznej,
wiazace] sie z dzialalnoscia poligonu atomowego. Archi
pelag ten, skladajacy sie z dw6ch glownych wysp: Polnoc
nej (48 904 km'') i Poludniowej (33 275 krrr'), oddzielo
nych waska ciesnina Matoczkin Szar, a takze z wielu wysp
pomniejszych, wchodzi w sklad Rosji i zaliczany jest do
obwodu archangielskiego. Na wyspach, uksztaltowanych
w czasie orogenezy hercyiiskiej, dominuja tereny gorzyste
z najwyzszym szezytem osiagajacym 1547 m n.p.m., a
okolo 25% ladu zajmuje najwiekszy pod wzgledem po
wierzchni Iodowiec w Rosji. Archipelag z klimatem po
lamym (srednia temperatura na polnocy w styczniu _22°C i
w lipcu O°C, a na poludniu odpowiednio -15°C, 6QC) oraz
ubogq_szatll:_roslinnq_(pustynie arktycznc, uboga tundra)
m6glby wydawac si~ miejscem w og6le niezagospodar
owanym. Jednak czynnikiem od wiek6w przyci<lgajq_cym
ludzi na Nowq_Ziemi~ bylo bogactwo swiata zwierz€tcego
na wyspach, jak i w oplywajq_cych je wodach s'lsia
duj!J:.eychmorz.

Badania archeologiczne prowadzone w lataeh 90. :xx
wieku wskazaly, iz poludniowo-zachodnie brzegi Nowej
Zierni mogly bye zagospodarowane juZ w epoce kamiennej.
Wedlug kronik pierwszyrni osiedlencami archipelagu na
przelornie XI i XII wieku byli mysliwi, mieszkajq_cyna stale
nad Dwinib ktorzy docierajq_cdo wybrzeza duZej wyspy
nadali jej nazw~ Nowa Ziernia. Istnialo r6wniez inne staro
ruskie okreslenie archipelagu - Matka, utrwalone w nazwie
ciesniny Matoczkin Szar [Satlykova, 1935]. Zagospodaro
wanie Nowej Zierni zrnienialo si€tw czasie i w gl6wnej mie
rze wi'lZalo si~ z prowadzonym sposobem osadnictwa - se
zonowego, bq_dZstalego. Decyzje podejmowane daleko na
poludniu przez wladze 0 sposobie zarzq_dzania(cywiInego,
b¥1Zwojskowego) przyczynialy si~do zmian w zaludnieniu
i zagospodarowaniu archipelagu.

WGiSR, Uniwcrsytct Warszawski
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Boarskij P. V. i in., 2000, Park Vil/ema earenca v sisteme sohranenia
i ispo/'zovania prirodnogo i kulturnogo nasledia Rossijskoj Arktiki.

PLANOWANE OBSZARY CHRONIONE
E!±EEBl, Park Narodowy Nowa Ziemia:
I±l::l:±±.lI 1a - Park Barentsa, 1b - Kriestowskaja Guba,

1c - KarskiJeWarota
Rez;erwaly przyrodnlczo-hlstoryczne:
2 - Ruskaja Gawafi, 3 .;..Archanglelskl, 4 - lachodnl
Matoczkin Szar, 5 - Wschodnl Matoczkin Szar.
6 -' Miezduszarski.

~.'.' Przyrodnicze obszary chronione:
~ 7 - Rezerwat Nowoziemski: 7a -P6Inoi:no-Wschodnl.

, 7b - Poludniowo-Zachodnl
Rezerwaty krajobrazowe:
8 - Nowoziemskllodowcowo-wysokog6rskl,
9 - Matiuszew Kamiel'i. 10.;..CzajJ<a:11 - Gusinaja
Zlemlla, 12-KresHo

® Nlency
• Rosjanie

o 80-100 mieszkafic6w
o 25-40 mieszkanc6w
o 15-25mieszkal'ic6w

ZALUDNIENIENOWEJZIEMIW 1935 r,
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Po upadku Imperium Radzieckiego wladze rosyjskie
stopniowo zaczely tracic zainteresowanie daIszym rozwo
jem broni atomowej, a wiekszym problemem okazalo sie
zabezpieczenie miejsc prowadzonych badan oraz sklado
wisk materialow radioaktywnycb. Po zakonczeniu zimnej
wojny stosunki rosyjsko-amerykanskie ulegly poprawie,
co wplynelo na przeznaczenie przez Amerykan6w fundu
szy na zabezpieczenie broni atomowej oraz jej czesciowe
zniszczenie. Nowa Ziemia od lat 90. XX wieku to opus
toszaly poligon atomowej potegi, nadal pilnowany i silnie
strzezony przez gruPQpracujacych tam os6b. Wedlug da
nych spisu powszechnego Federacji Rosyjskiej z 2002
roku na archipelagu mieszkalo 2716 osob, w tym 2051
mezczyzn (75,5% ludnosci) i665 kobiet (24,5% ludnosci).
Gl6wnym osrodkiem rejonu Nowa Ziemia byla Bieluszja
Guba zamieszkana przez 2622 osoby, w tym 1986 mez
czyzn. Na archipelagu istnialy rowniez wiejskie punkty
osadnicze, w kt6rych mieszkaly 94 osoby (Itogi
vserossijskoj perepisi naselenia 2002 goda, 2004).

Wydawac mogtoby sie, iz fakt funkcjonowania na ar
chipelagu od 1956 roku Centralnego Poligonu Wojskowe
go spowoduje, iz wyspy te pozostan~ niedostQpne dla lu
dnosci cywilnej, a informacje 0 p1'owadzonych tam pro
bach atomowych bQdllutajnione i Nowa Ziemia zostanie
bial~zamkniQt~stref~rosyjskiej Arktyki. Dzialania specja
listow Rosyjskiej Akademii Nauk, wspie1'anych przez
miQdzynarodowe organizacje, przyczynily si« do zgody
wladz na udostQpnienie wysp i otaczajq_cychzasob6w wod
nych w celu prowadzenia badan naukowych. Organizo
wane od 1992 roku przez Morskq_EkspedycjQ Morskq_
(MAKE) cykliczne wyprawy badawcze pozwolily na po
znanie terytorium archipelagu i przylegaj~cych do niego

NOWA ZIEMIA PO ROZPADZIE ZWIl\ZKU
RADZIECKlEGO

wanych na wyspach zamknietychjednostkach osadniczych
Zwiazku Radzieckiego. Sll to znajdujace sie na Nowej Zie
mi: Bieluszie (71E32'N, 52E41 'E), kryptonim pocztowy
Archagielsk-55, oraz dwa pozostale osiedla funkcjonujace
jedynie pod kryptonimem pocztowym: Rogaczewo
(71E36'N, 52E25'E) i Siewierny (73E19'N, 56E43'E).
Uwaza sit(, izw okresie wzmozonych badan nad bronia nu
klearna w kazdym z tych osiedli mieszkalo po okolo tysiac
os6b. Bieluszie (Bieluszja Guba) powstala jako staly punkt
osadniczy w 1897 roku, od lat 30. XX wieku rniala spore
znaczcnie administracyjne (w latach 1924-1954 istniala
tam Rada Komisarzy). Od 1955 roku osada ta stala sie
osrodkiem administracyjnym Centralnego Poligonu Rosji.
Przcz picrwszc lata funkcjonowania poIigonu na Nowej
Zicmi prowadzono glownie dzialania przygotowawcze. 30
pazdziernika 1961 roku dokonano najwiekszej proby.z
bomba atornowa, Detonacja skonstruowanej przez ra
dzieckich naukowc6w pod dowodztwem Andrieja Sacha
rowa bomby .Jwan", 0 mocy 50 megaton spowodowala
powstanie slupa ognia 0 wysokosci 70 kilometrow. W
pozniejszych latach dokonywano kolejnych eksperymen
t6w, zarowno na Nowej Ziemi oraz na obszarze otacza
jacych wod (Rowland 1999).

Od 1956 roku Nowa Zicrnia przcszla pod zarzad ad
ministracji wojskowej, co wiqzaro si« z ustanowicniern na
tym obszarze pol igonu atornowcgo. Zakonczonow6wczas
wazny ckspcrymcnt polcgajacy na zagospodarowaniu ar
chipclagu, w glowncj micrzc ukicrunkowanym na pozys
kiwanic zasobow swiata zwicrzcccgo i sprawdzanie rnozli
wosci przystosowawczych czlowicka do ckstrernalnych
warunk6w srodowiskowych. Ekspcryrncnt ten przcstal bye
istotny dla dygnitarzy panstwowych, kt6rym zniszczcnic
dzicdzictwa przyrodniczo-kulturowego fragrncntu polnoc
ncj Arktyki wydawal:o sic czyms nicistotnym, wobcc wy
zwan stojacych przed Zwiazkiem Radzieckim w dobie wy
scigu zbrojen. W celu nowego zagospodarowania tego ob
szaru oraz utajnienia realizowanych dzialan pierwsza, klu
czowa decyzja byl:o wysiedlenie ludnosci, ktorej przod
kow, czesto zmuszano do zamieszkania na tyeh terenach.
Ludnosc nie miala mozliwosci negocjacji, pozostawalo jej
dostosowanie sie do wyznaczonych terminow bezzwlocz
nego opuszczenia archipelagu.

Juz w 1954 roku, gdy wladze radzieckie postanowily
zorganizowac na tym obszarze poligon jadrowy, admini
stracja obwodu archangielskiego zostala odsunieta od
zarzadzania archipelagiem. Ostatecznie, trudno jest osza
cowac, ile os6b opuscilo Nowa Ziemie w 1956 roku, je
dyna pewna informaejajest fakt wyjazdu calej ludnosci cy
wilnej. Trudnosci w okresleniu liczebnosci zaludnienia ar
chipelagu wynikaja z faktu, iz od 1935 roku nie przepro
wadzono na tym obszarze zadnego oficjalnego spisu Iud
nosci. Czlonkowie ekspedycji zagranicznych, przeprowa
dzanych przed wysiedleniem, dokonywali pomiaru liczby
ludnosci Nowej Ziemi, a zgromadzone przez nich mater
ialy sajedynymi, pozwalajacymi na oszacowanie zaludnie
nia w polowie XX wieku. W norweskiej encyklopedii wy
danej w 1959 roku podaje sie, iz na poczatku lat 50. zylo na
Nowej Ziemi ponad 400 os6b, w szwedzkim roczniku po
jawiaja sie dane 0 500 osobach, zar6wno Niencach, jak i
Rosjanach. UWaZasie, iz liczba deportowanych z osad nad
Morzem Barentsa, nie byla mniejsza od liczby ludnosci tego
obszaru z 1935 roku, a wiec wynosila okolo 400 osob, na
tomiast z wybrzeza karskiego wywieziono ponad 100 os6b
(Tolkacev 1993). W uieciu bezwzglednym nie byla to liczna
grupa; zwlaszcza w por6wnaniu do realizowanych w cza
sach Zwiazku Radzieckiego deportacji, w ktorych uczestni
czyly miliony os6b. UWaZasie, iZpodejmujac decyzje 0 10-

kalizacji poligonu uczyniono zdecydowanie wi~ksze zlo nie
tyle mieszkajllcym tam ludziom, a bogatemu swiatu zwie
rzQcemu i roslinnemu polnocnej Arktyki.

Likwidacja osadnictwa cywilnego na Nowej Ziemi nie
oznaczala, iZpo 1956 roku nie znajdowaly siQna archipela
gu zadne jednostki osadnicze. Sposrod kilkudziesi~ciu
zarnkniQtych miast, funkcjonujllcych w czasach ZwiljZku
Radzieckiego, okreslanych mianem ZATO (zakrytyjead
ministrativno-territorialnyje obrazovanija) kilka znaj
dowalo siQna Nowej Ziemi. Odtajnione w latach 90. XX
wieku infOlmacje, zawieraj~ dane dotycZ<tcetrzech, polo
zonych najbardziej na p6lnocy kraju i jedynych zIokalizo-
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wnetrza kontynentu, odgrodzone zostalo naturalna bariera
gorska, zas od zachodu oblewajaje wody Adriatyku.

W czasaeh starozytnych znajdowalo sie tu osiedle ili
ryjskich Japodow, mieszczace sie najprawdopodobniej na
gorze Trsat. Owczesnie Rijeka nosila nazwe Tarsa, co
oznaczalo stroma skale nad rzeka, Na poczatku II w. p.n.e.
osade zdobyli Rzymianie, ktorzy ulokowali ja nad morzem
i nazwaIi Tarsatica. Obecna nazwa - chorwacka Rijeka i
analogiczna wloska Fiume (obie oznaczajace slowo "ne
ka") pojawily sie dopiero w XIII w. Poczatkowo Tarsatica
pelnila role kresowej twierdzy, z czasem powstalo tu rzym
skie oppidum, a za Hadriana municipium.

Miasto lezalo na rzymskiej drodze z Akwilei (10 Semii,
co sprawilo, ze jego rola zaczela stopniowo wzrastaC. WV
w. n.e. zbudowano mur obronny 0 dlugosci 1,5 km w kie
runku wyzszego pasma Gorskiego Kotaru, zamykajq_cbar
barzyncorn droge ze wsehodu do Italii. Podobny mur 0
dlugosci 3 km wzniesiono na p6lnoc od Rijeki na Grob-
niskem Polju. Zarys murow widac do dzis. .

Do VI w. jedna calosc tworzyly WqWOZrzeki Reciny,
obwarowane miasto i mur na wzgorzach. Miasto bylo do
skonale bronione przed najeidicami. Po upadku panowa
nia Gotow w Dalmacji w 535 r. i zajC(ciuRijeki przez Bi
zancjum, upadl rzymski system obronny. Ludnose roman
ska opuscila TarsatikC(,ktora cz~sciowo zburzona w czasie
bitwy pozostala wyludniona do polowy X w. Miasto
pneszlo w r~ce wladcow Chorwacji spod panowania Bi
zancjum w 1063 r.

Pierwszy raz Rijek~ wspomniano w 1193 r. jako Locus
Rica, a miastem zostala w 1281 r. W XV w. starn siC(najwa
Zniejszym portem regionu Kwarner i pozycj~ tc;:utrzymala
do dzis. Na przestrzeni wiek6w Rijeka utrzymywala kon
takty handlowe ze Sloweniq_iWenecjq_,W porcie przelado
wywano sukno, jedwab, plotno, purpurC(, oliw~, figi,
owoce poludniowe, s61, ryby, wino, mydlo, szklo, papier,
saletr~, smol~, drzewo, z.elazo, srebro, zloto, miedi i broil
(Kaczmarczyk 1976).

Bliskosc i wysokosc skalistych wzgorz sprawily, ze
miasto rozwijalo sic;:wzdluz bnegu morskiego na prze-
strzeni wielu kilometr6w. Po. z~gospodarowaniu nizej
polozonych obszarow, rozpoc~to takZe zabudowC(zboczy,
na ktorych utrzyt.n,anopoludnikowy przebieg drog, zgodny
z przebiegiem pasm gorskich. Amfiteatralne uksztaltowan
ie zabudowy miejskiej i rozciq_gni~cie glownyeh ulie

Rijeka polozona jest w p6lnocno-zachodniej czesci
Chorwacji, na waskiej, nadmorskiej nizinie dochodzacej do
200 m n.p.m. na wybrzezu Morza Adriatyckiego. Zlokalizo
wanajest u podnoza Gor Dynarskich, w glebi zatoki Kwar
nerskiej, w zatoce Rijeckiej (Rijecki zaliv) (rye. 1.). Miasto
polozone jest w strefie klimatow podzwrotnikowych mor
skich. Klimat tej czesci wybrzeza jest bardzo korzystny dla
osadnictwa, rozwoju rolnictwa oraz turystyki. Od polnocy i
wschodu Rijeka jest otoczona pasmem gor Dynarskich,
chroniacym miasto przed chlodniejszymi masami powietrza
naplywajacymi z Europy srodkowej. Fakt odizolowania mo
rza ijego wybrzezy od wplywow chlodnego powietrza spra
wia, ze klimat Rijeki eharakteryzuje si~ goracymi latami i
lagodna zirna Srednia temperatura stycznia wynosi 4°C, zas
lipca 24°C. Adriatyk odgrodzony przez bariere Gor Dynar
skich od wplywow chlodniejszego klimatu z glebi konty
nentujest cieplymmorzem, temperatura wod powierzchnio
wych wynosi w sierpniu 24-26°C, w lutym natomiast
7-14°C. Jest morzem dose plytkim, srednia glebokosc wy
nosi 430 m, zas maksymalna to 1300 m. Zatoka Rijecka jest
znacznie plytsza, jej glebokosci wahaja sie od 50 do 70 m
(Lomniewski K., Zaleski J., Zmudzmski L. 1974).

Rzeiba terenu, na ktorym zalozona zostala Rijeka, jest
mloda; uksztaltowala siC(podczas orogenezy alpejskiej,
kiedy wypiC(trzonewarstwy skal mezozoicznych utworzyly
rownolegle do wybrzeza pasma. W wyniku transgresji mo
rza na obszar gorski powstalo wybrzeze dalmatyilskie. Li
nia brzegowa w p6lnocno-wschodniej czC(sciAdriatyku
jest bardzo urozmaicona, Hczne S!l, polwyspy j zatoki. Tak
szezegolna rzeiba wybrzeZa miala olbrzymi wplyw na ro
zwoj portow morskich, z ktorych do najwiC(kszych nalei:lt:
Rijeka, Zadar, Split, Dubrownik i Sibenik.

Gleby wyst~pujqce w okolicach Rijeki nalei:lt do rC(dzin
i glep typu terra rosa. Uprawia si~ na nich przede wszyst
kim winorosl i drzewa cytrusowe.

Potencjaln<\.roslinnosci<\. tej, czC(sciEuropy sq_lasy df(
bowe, ktore w wyniku zasiedlenia wybrzezy zatoki Kwar
nerskiej zostaly prawie calkowicie wyci~te, w celu uzys
kania obszaru pod wypas zwierzqt oraz pod uprawC(.
ObecnieokoliceRijeki porosni~teSetroslinnosciettypuma
kia powstalq_w wyniku zdegradowania lasu srodziemno
morskiego, natomiast gome partie zboczy s<\.nagie.

Miasto zlokalizowane zostalo w dogodnym pod wzglC(
dem strategicznym miejscu. Od p6lnocy i wschodri, tj. od
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obszarow morskich (Boarskij i in. 2000). Rosyjska Aka
demia Nauk przedstawila liste okolo 500 obiekt6w dzie
dzictwa przyrodniczo-kulturowego na Nowej Ziemi. Wy
rozniono trzy grupy obszar6w: tereny dziedzictwa przy
rodniczego, kulturowego oraz przyrodniczo-kulturowego.
Do pierwszej grupy zaliczono m.in. nadmorskie stanowi
.ska morsow, legowiska niediwiedzia bialego, stanowiska
ptactwa wodnego, rzeki i potoki z obszarami tarliskowymi.
W drugiej grupie znalazly sie m.in. fragmenty odkrytych
dawnych urzadzen z epoki kamiennej, hazy i zimowiska
nadmorskie, miejsca zwiazane z radzieckim okresem
zagospodarowania archipelagu. Do trzeciej grupy zali- Nowa Ziemia to obszar, na kt6rym, w odroznieniu od
czono m.in. miejsca zwiazane z zyciem i prowadzeniem innych miejsc rosyjskiej Arktyki, dochodzilo do znacz-
dzialalnosci Pomorc6w i Nieilc6w (Boarskij 1998). nych zmian w zaludnieniu i zagospodarowaniu. Ekspery-

Rosyjscy badacze opracowali projekty ochrony przy- ment zasiedlenia iuzytkowania wysp polegajacy na pozys-
rody archipelagu. Wiekszosc naukowc6w jest zgodna, co kaniu cennych zasob6w swiata zwierzecego oraz spraw-
do idei zabezpieczenia i objecia ochrona unikalnych dzeniu mozliwosci przystosowawczych ludzi do ekstre-
miejsc, choc wielu specjalistow poddaje w watpliwosc malnych warunkow srodowiska przyrodniczego w polowie
gloszona teze 0 male] szkodliwosci funkcjonujacego tam XX wieku zostal przerwany. Rozpoczal si~ wowczas eks-
przez 40 lat poligonu na dziedzictwo przyrodniczo-kultu- peryment naukowo-techniczny, podczas ktorego, realizu-
rowe wysp. Opracowano projekt wydzielenia 12 obszarow jac badania nad bronia atomowa, doprowadzono do znisz
ochrony.skladajacych sie lacznie z 15 fragmentow tryc.T)." czenia przyrody. Proby objecia ochrona fragmentow uni
W ich obrebie rna znalezc sie obszar 0 powierzchni 15,1 "katowego na skale swiatowa obszaru wiaza si~ z koniecz
tys. km2 oraz tereny przyrodniczo-kulturowe, zajmujace noscia odtworzeniadzialalnoscigospodarczej,ktora zde-
19,7 tys. knr'. Z 34,8 tys. km2 objetychochronq_27,6 tys. cyduje 0 dalszym zagospodarowaniu przestrzennym
km2 znajdowaloby sie na ladzie, a 7,2 tys. km2 stanowilyby Nowej Ziemi.
przylegajace wody. Oznacza to, iz 34% powierzchni ar-
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