
Ekonomia i Środowisko  •  3 (46)  •  2013

Eleonora Gonda-Soroczyńska • Anna Malwina Soroczyńska

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, ŁAD PRZESTRZENNY, 
INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA 
CZYNNIKAMI ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO 
NA PRZYKŁADZIE LANZAROTE

SUSTAINABLE DEVELOPMENT, SPATIAL ORDER 
AND TOURIST INFASTRUCTURE AS THE FACTORS 
FOR LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT
– THE EXAMPLE OF LANZAROTE

SUMMARY: The paper deals with sustainable development, coherent spatial order and tourist infrastructure as 

factors for local and regional development, as seen on the crude volcanic island in the Canary Islands Archipelago, 

i.e. Lanzarote, often referred to as the “island of fi re” or “island of volcanoes.” The surface of the island has mostly 

been formed out of volcano lava. The last eruption of the volcano has been noted in the year 1824. The tourist 

development and the unique character of the island was infl uenced by the architect Cesare Manrique, who made 

sure that the architectural layout of the island included exclusively low-rise buildings, maintained the uniformity 

of its colors, implemented ingenious architectural and urban solutions and retained the valuable natural 

landscapes as well as the area’s tourist function, using tourist infrastructure and the potential of the island for 

tourism.
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Wstęp

 Lanzarote to wyjątkowa wyspa pochodzenia wulkanicznego, jedna z 7 tury-
stycznych wysp wchodzących w skład archipelagu Wysp Kanaryjskich1, do końca 
XIII wieku nazywanych „Wyspami Szczęśliwymi”2. Zamieszkiwali je wówczas 
Grecy i Rzymianie. Okres kolonizacji wysp był zwany„Epoką Pańską”. Wyspy znaj-
dowały się w rękach możnowładców. Jedynie Gran Canaria, Teneryfa i La Palma 
uchroniły się od ich rządów3. Od 1477 roku zapanowały na wyspach rządy kró-
lewskie. Prawo do morskich terenów wykupili hiszpańscy królowie katoliccy. 
Podbijanie wysp trwało do 1496 roku. Najdłużej broniła się Teneryfa. Ziemie 
podzielono pomiędzy kler, szlachtę i klasę średnią. W 1936 roku wprowadzono 
na wyspach autonomię kanaryjską, która trwa do dzisiaj.
 Lanzarote to krajobrazowo niezwykle surowa, ciemna wyspa, kontrastująca 
z lazurem Atlantyku4. Zajmuje powierzchnię 795 km². Jej długość w linii prostej 
to około 60 km, szerokość tylko 21 km, położenie geogra iczne: 29°N, 13°40’W. 
Linia brzegowa wyspy ma długość 195 km. Znajduje się na niej 87 plaż. Prawie 
każda odznacza się innym kolorem. Bywają białe, żółte, w odcieniach szarości, 
mieszane. Wyspa ta położona jest na Oceanie Atlantyckim, około 125 km od wy-
brzeży Maroka i 1000 km od Półwyspu Iberyjskiego. Zaliczana jest do Makarone-
zji. Należy do Hiszpanii. Jest najbardziej wysuniętą wyspą na północ i wschód 
w archipelagu. Często nazywa się ją „wyspą ognia” lub „wyspą wulkanów”, ponie-
waż jej powierzchnia w większości utworzona jest przez lawę wulkaniczną (znaj-
duje się tutaj ponad sto wulkanów z 300 kraterami). Ostatni wybuch wulkanu 
nastąpił w 1824 roku.
 W 1993 roku Lanzarote została wpisana na listę UNESCO, jako Światowy Re-
zerwat Biosfery.
 Klimat Lanzarote, podobnie jak całych Wysp Kanaryjskich, jest łagodny, 
określany mianem „wiecznej wiosny”. Oznacza to brak wyraźnie zróżnicowanych 
pór roku, z niewielkimi wahaniami średniej temperatury w ciągu roku (od 18°C 
zimą, do 25°C latem).
 Zrównoważony rozwój na wyspie jest odzwierciedleniem doktryny zakłada-
jącej że jakość życia na odpowiednim poziomie jest zagwarantowana, a pozwala 
na ten stan rozwój cywilizacyjny5. Zrównoważony rozwój tu panujący to rozwój 
społeczno-gospodarczy, nienaruszający równowagi w przyrodzie i sprzyjający 

1 P. Marphy, Wyspy Kanaryjskie, Hachette Polska, Warszawa 2009, s. 4-189.
2 A. Waszczuk, Wyspy Kanaryjskie, ExpressMap Polska, Warszawa 2011.
3 R. Machowski, M. Rzętała, Teneryfa i La Gomera – wyspy przyrodniczych osobliwości dla 
geografów, „Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko” 2011 nr 12, s. 139-143.
4 Lanzarote, Przewodnik turystyczny, Poligraf, Wrocław 2011.
5 D. Kiełczewski, Implementacyjne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju, Wyd. 
Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2011, s. 24.
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przetwarzaniu jej zasobów6. Za Burchard-Dziubińską7 w literaturze można spo-
tkać wiele de inicji zrównoważonego rozwoju. W kontekście idei ilozo icznej 
pojęcie to określane jest jako relacje miedzy człowiekiem (społeczeństwem) 
i jego gospodarką a środowiskiem przyrodniczym.

Cel pracy

 Celem pracy było zbadanie zasad kształtowania przestrzennego na kanaryj-
skiej wyspie Lanzarote, ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejscowości Pu-
erto del Carmen i stolicę wyspy Arrecife (bacząc na ich zrównoważony rozwój, 
ład przestrzenny, potencjał turystyczny).
 Z uwagi na jedyny i niespotykany nigdzie indziej w Europie ład urbanistycz-
no-architektoniczny w przedstawionych badaniach ukazano charakterystyczne 
elementy dla tego obszaru. W badaniach zwrócono uwagę na niską zabudowę, 
panujący ład przestrzenny, turystyczny charakter wyspy znacząco odbiegający 
od ogólnych standardów światowych turystycznych kurortów.

Zakres badań

 W badaniach zwrócono uwagę na zrównoważony rozwój wyspy Lanzarote, 
zagadnienia urbanistyczne, eksponując przede wszystkim rodzaj i formę zabudo-
wy, charakter zabudowy, jej kolorystykę, rodzaj zieleni, detale architektoniczne. 
W przeprowadzonych analizach ważny element stanowi bogata dokumentacja 
fotogra iczna wykonana przez autorki.

Metody badań

 Wśród metod badań wymienić należy analizę materiałów źródłowych zawar-
tych w literaturze oraz na stronach internetowych, inwentaryzacje urbanistyczne, 
wizje lokalne na omawianym obszarze, analizy statystyczne, wywiady z miesz-
kańcami, wywiady z włodarzami poszczególnych miejscowości.

Zabudowa na Lanzarote

 Zabudowę na wyspie Lanzarote stanowią białe, niewysokie domy ze stolarką 
okienną i drzwiową koloru niebieskiego lub zielonego. Elewacje budynków 
zwrócone w stronę Oceanu Atlantyckiego najczęściej mają stolarkę w kolorze 
niebieskim, natomiast zwrócone w stronę lądu są koloru zielonego. Praktycznie 

6 J. Berdo, Zrównoważony rozwój: w stronę życia w harmonii z przyrodą, Earth Conserva-
tion, Sopot 2006, s. 8-65.
7 M. Burchard-Dziubińska, Zrównoważony rozwój – naturalnie, www.E – czytelnia.abrys.pl 
[03-05-2013].
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wszystkie obiekty kubaturowe, zarówno mieszkalne (zabudowa jednorodzinna, 
wielorodzinna, pensjonaty, hotele), jak i usługowe utrzymane są w tym samym 
charakterze, stylu, formie. Większość kominów posiada formy mauretańskich 
wieżyczek. Panuje tu utrzymany w dobrym stylu ład przestrzenny urbanistyczny 
i architektoniczny.
 Do takiego porządku przestrzennego na wyspie Lanzarote przyczynił się 
przede wszystkim architekt Cesare Manrique (1919-1902). Urodził się w jej 
stolicy Arrecife. Studiował w Madrycie i Nowym Jorku. W tym czasie czoło-
wym kierunkiem w sztuce był surrealizm. Manrique po studiach wrócił 
na wyspę w 1968 roku. Odpowiednio wyedukowany w zakresie architektury 
i sztuki, postanowił zadbać o ład i porządek przestrzenny na wyspie Lanza-
rote, dbając jednocześnie o zachowanie jej cennych krajobrazów naturalnych 
i dotychczasowej funkcji tj. turystycznej. Postanowił wymusić na włodarzach 
wyspy, by nie dopuścić na niej rozwoju turystyki masowej, nie realizować 
wysokiej zabudowy, nie dopuścić do nadmiernego zwiększenia natężenia ru-
chu kołowego. Manrique miał pełną świadomość, jak ważnym zagadnieniem 
w rozwoju poszczególnych obszarów jest respektowanie środowiska natu-
ralnego i jego ochrona8. Dlatego postanowił on walczyć o to, by rozwój turystyki 
(która miała stanowić podstawę rozwoju wyspy) nie spowodował zniszczenia jej 
naturalnego piękna. Sam zrealizował wiele projektów. W jego twórczości do-
strzec można ogromną różnorodność, poczynając od projektowania krajobrazu, 
na rzeźbie kończąc. Stworzone przez niego dzieła stanowią obecnie główne 
atrakcje na wyspie (Jameos del Aqua, Mirador del Rio, Jardin de Cactus, Hotel Las 
Salinas, Restauracja La Era (Yaiza, Restauracja El Diablo, Museo Internacional del 
Arte Contemporaneo w Arrecife). Wszystkie jego projekty znakomicie harmoni-

8 E. Czerwińska, Lanzarote, Ediciones A.M., 2011, s. 8-89.

Fot.  1 

Puerto del Carmen, niska zabudowa hotelowa z 

widokiem na ocean (fot. Anna Soroczyńska, maj 2012)

Fot.  2

Puerto del Carmen, niska zabudowa hotelowa 

z kominami w formie mauretańskich wieżyczek 

(fot. Anna Soroczyńska, maj 2012)
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zują z otaczającym krajobrazem. Całościowo stanowią bardzo dobrze skompono-
wane obiekty. Znakomicie wpasowują się w bliższy i dalszy krajobraz.
 Manrique w swoich projektach wykorzystywał lokalny surowiec. W jego roz-
wiązaniach projektowych dostrzega się pełną integrację projektowanych ele-
mentów z przyrodą. Bardzo umiejętnie nadawał im spokojną atmosferę, często 
w połączeniu z muzyką. Można określić go mianem indywidualnego surrealisty. 
Oprócz umiejętności projektowo-artystycznych był znakomitym mówcą. Potra ił 
przekonywać ludność tubylczą, włodarzy wyspy co do swoich racji. To właśnie 
dzięki jego racjom na wyspie Lanzarote zachowała się architektura utrzymana 
w jednym stylu, jednakowej kolorystyce, jednakowej wysokości. To dzięki niemu 
panuje tu wyjątkowy ład przestrzenny.
 Na wyspie kładzie się nacisk, by eksponować dzieła sztuki lokalnej (zgodnie 
z ideą Manrique), zwłaszcza te, które można wykorzystać w kreowaniu prze-
strzeni wkomponowanych w krajobraz, zgodnie z założeniami idei SZTUKA-NA-
TURA, NATURA-SZTUKA. W idei tej ważnym elementem jest symbolika miejsca.
 Wpływ Cesaro Manrique na rozwój wyspy był tak ogromny, iż prawdopodob-
nie jego idee i podejście do rozwiązywania zagadnień związanych z turystyką 
pozostaną na długo aktualne.
 Władze archipelagu Wysp Kanaryjskich postanowiły w 2000 roku ograni-
czyć rozwój masowej turystyki na wyspie, aby ratować jej środowisko i przesta-
wić się na turystykę luksusową. Dwie gminy nie uznały tego i zezwoliły na zbudo-
wanie za 270 mln EUR 22 obiektów turystycznych na 7721 łóżek. Sąd Najwyższy 
archipelagu wyrokiem z marca 2008 roku anulował 22 zezwolenia na budowę 
i nakazał zburzenie wszystkich budynków, jakie powstały na ich podstawie. We-
dług danych ministra przemysłu energii i turystyki corocznie na wyspy przyjeż-
dża duża liczba turystów. Jej przyrost obrazuje tabela 1. Pierwszy pomiar liczby 
turystów dokonano w 1997 roku.

Tabela  1 

Ilość turystów przyjeżdżających na Wyspy Kanaryjskie w latach 2003-2012

Rok Liczba turystów

2003  9 972 237
2004  9 593 785
2005  9 441 572
2006  9 606 424
2007  9 454 984
2008  9 356 641
2009  8 207 486
2010  8 611 805
2011 10 211 080
2012 10 143 135

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.ceicdata.securities.com [28-01-2013].
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Infrastruktura komunikacyjna

 Infrastruktura drogowa na Lanzarote jest dobrze rozwinięta, zgodnie z euro-
pejskimi trendami. Ciągi ruchu kołowego posiadają bardzo dobrą nawierzchnię, 
doskonałe oznakowania dla samochodów i pieszych, naziemne i nadziemne. 
Równolegle do ciągów dla pieszych (wydzielonych) przebiegają ścieżki rowero-
we (najczęściej dwukierunkowe szerokości 5,0 m). Ciągi dla pieszych osłaniają 
dorodne palmy (wieloletnie), których pnie okalają kwadratowe zagłębienia, z wi-
docznymi w przekroju użytymi materiałami bitumicznymi.
 Na całej wyspie nie występują ogromne, zewnętrzne reklamy, billboardy (za-
kaz ich stosowania wymuszony przez Manrique). Wszystkie ciągi komunikacyjne 
oświetlone są stylizowanymi lampami (również wielokilometrowe promenady 
nadmorskie), przez co zwiększone jest bezpieczeństwo i zachowany porządek 
w stosowaniu iluminacji (jednakowy, konsekwentny styl).

Fot.  3 

Ścieżki rowerowe dobrze oznakowane 

(fot. Anna Soroczyńska, maj 2012)

Fot.  4 

Każdy fragment terenu w przemyślany sposób 

zagospodarowany (fot. E. Gonda-Soroczyńska, maj 2012)

Fot.  5 

Aleja palm wzdłuż ciągu komunikacyjnego 

(fot. Anna Soroczyńska, maj 2012)

Fot.  6 

Ciągi komunikacyjne bardzo dobrze oznakowane 

(fot. E. Gonda-Soroczyńska, maj 2012)
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Flora i fauna

 Na Lanzarote jest około 500 różnych gatunków roślin i porostów, z czego 16 
gatunków to endemity. Rośliny wyspy przystosowały się do małej ilości wody, 
podobnie jak sukulenty. W północnych, bardziej wilgotnych obszarach występuje 
między innymi daktylowiec kanaryjski. Występują tu też sosny kanaryjskie, róż-
ne paprocie i dzikie drzewa oliwne. Lasy wawrzynowe Laurisilva są tu już rzad-
kością. Roślinność rozkwita najbardziej w okresie od lutego do marca, po zimo-
wych opadach.
 Winnice wyspy (zwłaszcza w regionie La Geria) posiadają ciekawą tradycyj-
ną metodę kultywacji: pojedyncze winorośle sadzi się we wgłębieniach o średni-
cach około 4-5 m i głębokości około 2-3 m. Naokoło budowane są małe kamienne 
murki. Ta technika umożliwia lepsze wykorzystanie opadów i rosy, a także zabez-
piecza rośliny przed wiatrami.
 Fauna wyspy Lanzarote jest mniej zróżnicowana od roślinności. Ślepy, albi-
notyczny krab Munidopsis polymorpha to jeden z symboli wyspy. Za wyjątkiem 
nietoperzy i ssaków, które towarzyszyły ludziom na wyspie, wliczywszy w to dro-
madery, wcześniej używane w rolnictwie, aktualnie są atrakcją turystyczną. Do-
minują tu ptaki, z których 40 gatunków tu gniazduje, między innymi pustułka, 
srokosz, kulon, hubara saharyjska. Masyf Famara jest miejscem występowania 
wielu gatunków, w tym zagrożonych. Tam żyją ostatnie zagrożone Guirres – 
ścierwniki z podgatunku Neophron percnopterus majorensis, jak również ryboło-
wy i sokoły berberyjskie. Przy wybrzeżu występuje także burzyk żółtodzioby. 
Charakterystycznymi gadami wyspy są Gallotia atlantica (endemit) i Tarentola 
angustimentalis. Symbolem wyspy są roślina (endemit) Euphorbia balsamifera 
i ślepy, albinotyczny krab (endemit) Munidopsis polymorpha, występujący w wul-
kanicznej lagunie Jameos del Agua (zwany przez to jameito).

Puerto del Carmen turystyczną stolicą wyspy

 Puerto del Carmen jest turystyczną stolicą wyspy (Arrecife – stolica admini-
stracyjno-handlowa, Tequise – stolica historyczna). To właśnie tutaj znajdują się 
jedne z najlepszych kompleksów hotelowych, przepiękne, szerokie plaże, różne-
go typu urządzenia rekreacyjno-sportowe.
 Wzdłuż wybrzeża Oceanu Atlantyckiego przebiega 15 km promenada, zago-
spodarowana, z licznymi restauracjami, barami, kawiarniami, klubami, sklepami. 
Kwitnie tu bogate życie nocne. Głównymi plażami w Puerto del Carmen są Playa 
Grande i Playa Blanca. Nieopodal Puerto del Carmen funkcjonuje nowoczesne 
lotnisko przyjmujące nawet loty transatlantyckie oraz między Europą a Półwy-
spem Iberyjskim. W miasteczku bardzo zwarcie rozlokowana jest niska, w kolo-
rze białym zabudowa turystyczna.
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Jedyny „wysokościowiec” w Arrecife dominantą urbanistyczną

 Arrecife to centrum administracyjno-handlowe wyspy. Miasto założone zo-
stało w XVI wieku. Przez kilkaset lat było małą wioską rybacką. Następnie uzy-
skało status miasta rybackiego z największą lotą na Archipelagu Wysp Kanaryj-
skich. Konkurowała ona z lotami japońskimi i rosyjskimi w eksploatacji ławicy 
kanaryjskiej znajdującej się między Lanzarote a Afryką. Aktualnie w mieście tym 
mieszka około 50% stałej ludności wyspy. Rozwinięte jest tu rybołówstwo, prze-
mysł z nim związany i turystyka. Wszystkie te elementy wpłynęły na imponujący 
rozwój miasta. Miejscowość charakteryzuje się bardzo zwartą zabudową (typu 
hotelowego i pensjonatowego, z przewagą tego pierwszego). Supernowoczesne 
hotele (5-7 kondygnacyjne), w dominującym kolorze białym i odcieniach szaro-
ści. Brak tu wysokościowców. Jedyny hotel z platformą widokową góruje nad 
miastem a prawdę mówiąc nad wyspą. Jednak niezgodny jest on z ideą Manrique, 

Fot.  7 

Puerto del Carmen, Hotel Sol Lanzarote 

(fot. E. Gonda-Soroczyńska, maj 2012)

Fot.  8 

Arrecife, jeden z hoteli wzdłuż promenady nadmorskiej 

(fot. E. Gonda-Soroczyńska, maj 2012)

 
 

Fot.  9 

Arrecife, zabudowa wzdłuż promenady nadmorskiej, 

w głębi jedyny wysoki hotel – dominanta urbanistyczna 

(fot. Anna Soroczyńska, maj 2012)

Fot.  10 

Arrecife, widok z platformy widokowej na miasto 

(fot. E. Gonda-Soroczyńska, maj 2012)
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nie zharmonizowany z wyspą, tworzy chaos przestrzenny, a może bardziej domi-
nantę urbanistyczną. 
 Rzec można, iż w całej miejscowości, zwłaszcza patrząc na nią z lotu ptaka, 
odczytuje się ład urbanistyczny. Na uwagę zasługuje wydzielona, duża strefa ru-
chu pieszego przy Leony Castillo, ulicy dawniej zwanej Królewską. Znajdują się tu 
liczne sklepy, restauracje, kawiarnie. Arrecife zachowała także równowagę ilo-
ściową w kontekście współistnienia biurowców, sklepów, pięknych plaż, portu 
rybackiego9.

Unikalny krajobraz Parku Narodowego Timanfaya

 Park Narodowy Timanfaya zlokalizowany na wyspie Lanzarote tworzy jeden 
z najoryginalniejszych i najbardziej zadziwiających krajobrazów. Podobnych nie 
spotkamy nigdzie na świecie. Jest to specy iczny park naturalny, w którym nie 
chroni się żadnych gatunków roślin czy zwierząt. Zabezpiecza się tu aktywne 
muzeum minerałów: stożki wulkaniczne, potoki lawy, kratery, strumienie płyn-
nej magmy, które po wybuchu wulkanu, po wydostaniu się z wnętrza ziemi zasty-
gły. Zastygając utworzyły naturalne rzeźby, przerastające ludzką wyobraźnię. 
Podróż po tym nieprzyjaznym krajobrazie, jest unikalnym i niepowtarzalnym 
doświadczeniem. To martwy teren. Obecnie życie próbuje tu na nowo rozwinąć 
się. Czarna zastygła lawa miejscami pokryta jest nielicznymi porostami, które tu 
dostosowały się do braku wody i panującego ciepła. To one nagim skalom wulka-
nicznym dodają życia i barwy, wprowadzając urozmaicenie w tym jakże szarym 
i ponurym krajobrazie.
 Występuje tu 177 różnych gatunków roślin. Na uwagę zasługuje występująca 
w parku trzcina (roślina charakterystyczna dla terenów podmokłych) rosnąca na 
zboczach stożków wulkanicznych. Jej obecność w tych warunkach tłumaczy się 
właściwościami żwiru wulkanicznego, który wychwytuje z powietrza wilgoć 
przenoszoną przez występujące tu pasaty.
 Park Narodowy Timanfaya uznać można za naturalne laboratorium, w którym 
przeanalizować można historię naszej planety w pigułce10. W miejscu obecnego 
parku, stanowiącego wcześniej najbardziej żyzną część wyspy, w XVIII i XIX wieku 
doszło do wybuchów wulkanów, które zamieniły je w pustynię śmierci i smutku. 
Szalejące na wyspie wulkany zasypały wiele wiosek, posiadłości i terenów upraw-
nych. Wśród wielu różnych ciekawych miejsc parku wymienić można niektóre jak: 
Góra Ognia, Dolina Spokoju, Szata Madonny, Wąwóz Ognia. Dla celów turystycz-
nych ważnym elementem jest Wysepka Hilarego, gdzie zbudowano jedyną na tym 
terenie restaurację o nazwie „El Diablo” z punktem widokowym. Ciekawostkę re-
stauracji stanowi fakt wykorzystywania w jej kuchni ciepła bijącego z wnętrza zie-
mi. Pod powierzchnią zastygłej lawy temperatura wynosi 140oC.

9 J. Berdo, op. cit., s. 8-65.
10 S. Kozłowski, W drodze do ekorozwoju, PWN, Warszawa 1997, s. 89.
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Jardin de Cactus (ogród katusów) efektem dbałości 
o zachowanie elementów środowiska

 Jardin de Cactus (Ogród Kaktusów) na Lanzarote, stanowiący atrakcję tury-
styczną na wyspie, to ostatnie dzieło artysty Cesara Manrique11. Do realizacji tego 
przedsięwzięcia przekształcony został w tę imponującą plantację stary, opusz-
czony kamieniołom. Uznać je można za przejaw życia na tym pozornie jałowym, 
osamotnionym terenie. Stanowi symbol tego, czym była i jest wyspa, na której 
praca człowieka spowodowała jej przekształcenie i jednocześnie udowodnienie 
zwycięstwa życia nad śmiercią. Ogród stanowi jednocześnie efekt dbałości 

11 Lanzarote. Cesar Manrique Guide Timeless Architect of Lanzarote, Lancelot Ingles, 2012.

Fot.  11 

Park Narodowy Timanfaya – demonstracja ognia 

wydobywającego się z wnętrza uśpionego wulkanu 

(fot. Anna Soroczyńska, maj 2012)

Fot.  12 

Diabeł, symbol Timanfaya 

(fot. Anna Soroczyńska, maj 2012)

  

  

Fot.  13 

Park Narodowy Timanfaya – to martwy teren 

(fot. Anna Soroczyńska, maj 2012)

Fot.  14 

Park Narodowy Timanfaya, lawa zastygając utworzyła 

naturalne rzeźby (fot. E. Gonda-Soroczyńska, maj 2012)
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Fot. 19 

Jardin de Cactus, tablica informacyjna przy wejściu 

do ogrodu (fot. E. Gonda-Soroczyńska, maj 2012

Fot. 20 

Jardin de Cactus, biały, stary wiatrak odnowiony 

przez Manrique (fot. E. Gonda-Soroczyńska, maj 2012)

Fot. 17 

Jardin de Cactus, kompozycje kaktusów 

(fot. E. Gonda-Soroczyńska, maj 2012)

Fot. 18 

Jardin de Cactus, różnorodność kaktusów 

i kaktusowatych (fot. E. Gonda-Soroczyńska, maj 2012

Fot. 16 

Jardin de Cactus, oczko wodne dopełniające aranżację 

ogrodu (fot. E. Gonda-Soroczyńska, maj 2012)

Fot. 15 

Jardin de Cactus, różnorodność kaktusów 

i kaktusowatych (fot. E. Gonda-Soroczyńska, maj 2012)
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o zachowanie elementów środowiska dla aktualnych i przyszłych pokoleń. 
Na czarnym popiole wulkanicznym rosną tu setki różnych gatunków kaktusów 
i roślin kaktusowatych (ponad 10 000).
 Na tym niewielkim skrawku ziemi podziwiać można dużą ilość i różnorod-
ność kaktusów sprowadzonych z różnych zakątków świata, rosnących wśród 
malowniczych fragmentów skał wulkanicznych, o formach przywodzących na 
myśl obrazy Salvadora Dali. W centrum ogrodu, w otoczeniu kaktusów, znajduje 
się kamienny monolit – biały, stary wiatrak odnowiony przez Manrique w 1973 
roku.

Podsumowanie

 Wyspa Lanzarote, zwłaszcza panujący na niej ład przestrzenny, urbanistycz-
ny i architektoniczny stanowić mogą dobry przykład porządku, harmonii dla in-
nych ośrodków turystycznych. Znakomicie rozwinięta infrastruktura turystyczna 
stanowi jej potencjał turystyczny, służący obecnym pokoleniom, ale zapewne 
i następne będą mogły z niej korzystać. Środowisko przyrodnicze, nieprzekształ-
cone przez człowieka, stanowi świadectwo przemian dokonanych przez naturę12. 
W czasach współczesnych jedną z najważniejszych kwestii jest zagrożenie środo-
wiska przyrodniczego i środowiska człowieka ze względu na rosnącą konsump-
cję dóbr, nieprzyjazne środowisku technologie produkcji, intensywną eksploata-
cję zasobów naturalnych. Dlatego w wyjątkowy sposób należy traktować takie 
skrawki ziemi jak Lanzarote. Złagodzenie zagrożeń ekologicznych i zachowanie 
kapitału naturalnego możliwe jest i będzie tylko wówczas, gdy nasze działania 
będą skoordynowane, wielokierunkowe na rzecz ochrony środowiska i promocji 
zrównoważonego rozwoju oraz prowadzone przez międzynarodowe organizacje 
i ośrodki naukowe, instytucje rządowe i samorządowe, publiczne i niepubliczne13.

12 S. Kozłowski, Przyszłość ekorozwoju, Wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lu-
blin 2007, s. 56.
13 S. Kozłowski, Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 3.




