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Biblioteka poleca: 
7 miejsc na świecie, w których nie było człowieka 

 
 

 
 
 

Czy wiesz, że są na Ziemi miejsca, gdzie nigdy nie stanął człowiek? 
 

Tak tak, są takie miejsca. I bardzo dobrze! 

Przecież człowiek nie musi być wszędzie. 

Dobrze, że PRZYRODA ma swoje tajemnice. 

 

 Wśród takich cudownych, niedostępnych miejsc są między innymi górskie 

szczyty, jaskinie i ogromne połacie dżungli. 

 

 

Proponuję wirtualną wędrówkę do tych fascynujących zakamarków Świata. 

 
 

Prezentuję Wam poniżej siedem wybranych dzikich cudów natury, w których do 

dziś nie stanął człowiek. To tylko wstęp, zachęta do tego, by dowiedzieć się   

o nich więcej. 

 

 

Oto one: 

 

1. Jaskinie Gunung Mulu na Borneo. To właśnie tam znajduje się największa 



odkryta jaskinia świata. Jej objętość to ponad 9,5 mln m sześciennych (to 12 Pałaców 

Kultury i Nauki). Wiele innych jaskiń znajdujących się tam, do dziś nie zostało  

spenetrowanych przez człowieka. 

 

2. Wodospady na Hawajach. Do wielu z nich jest się bardzo trudno dostać. 

Niektóre można podziwiać tylko z powietrza, inne z łodzi. 

 

3. Sześć najwyższych niezdobytych szczytów.  Czy wiesz, że są szczyty górskie 

o wysokości powyżej 7 tysięcy metrów, na których wciąż nie było człowieka? Są one 

nietknięte ludzką stopą  z różnych powodów. 

 

4. Prawie 100% dna oceanicznego. To nie żart. Ludziom do tej pory udało się 

zbadać mniej niż 1% dna oceanicznego. 

 

5. Amazonia. To właśnie tam mieszka najwięcej plemion, które nie miały do tej 

pory styczności z cywilizowanym człowiekiem. Taki kontakt mógłby być dla tych 

plemion ogromnym zagrożeniem z wielu powodów. 

 

6. Nowa Gwinea. To druga pod względem wielkości wyspa świata. Skrywa wiele 

tajemnic. To także najmniej zbadana wyspa na naszej planecie. 

 

7. Syberia. To bardzo trudna i kapryśna kraina. Uważa się, że około 20% jej 

powierzchni jest wciąż niezbadane. 
 

 Nasza planeta kryje wciąż mnóstwo niespodzianek i tajemnic. 

Ziemia to miejsce zaskakujące, pełne niezwykłych terenów i cudów, o których 

nam się nie śniło. 

 

Niektóre z nich zapewne uda się kiedyś człowiekowi zbadać. Ale czy wszystkie? 

 

 Poniżej zamieszczam linki do zdjęć i informacji dotyczących prezentowanych 

przeze mnie dzikich miejsc. Jeśli chcesz zobaczyć wspaniałe fotografie i dowiedzieć 

się trochę więcej - zapraszam: 
 

 
 

https://www.tanie-loty.com.pl/czytelnia/ciekawostki/top-7-miejsc-na-swiecie-gdzie-nigdy-nie-bylo-

czlowieka/7/ 

https://podroze.onet.pl/ciekawe/park-narodowy-gunung-mulu-historia-informacje/pvcv27n 

https://www.tanie-loty.com.pl/czytelnia/ciekawostki/top-7-miejsc-na-swiecie-gdzie-nigdy-nie-bylo-czlowieka/7/
https://www.tanie-loty.com.pl/czytelnia/ciekawostki/top-7-miejsc-na-swiecie-gdzie-nigdy-nie-bylo-czlowieka/7/
https://podroze.onet.pl/ciekawe/park-narodowy-gunung-mulu-historia-informacje/pvcv27n


https://www.youtube.com/watch?v=fAcCmmLAa_w 

https://www.radiozet.pl/Podroze/Hawaje-wyspy-pogoda-loty.-Przewodnik-po-Hawajach 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gangkhar_Puensum 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dno_oceaniczne 

https://ciekawe.org/2016/09/07/co-sie-kryje-pod-powierzchnia-oceanow/ 

https://fajnepodroze.pl/amazonka-ciekawostki/ 

https://www.youtube.com/watch?v=uFCsRrhgAgo 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzFociCq4MA 

https://www.dailymotion.com/video/x2l7pmi 

 

 

 

 

 

Życzę fantastycznej wirtualnej podróży, 

Magdalena Cieślawska 
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