
IZRAEL

Wykład 1

Dlaczego Izrael?



Zanim rozpoczniemy wykład na temat Izraela, należy się zastanowić co wpłynęło 
na fakt, że ten niewielki skrawek lądu budzi zainteresowanie całego świata. 

Spójrzmy przede wszystkim na jego położenie geograficzne:



Izrael położony jest na 
terenie jedynego 
połączenia lądowego 
pomiędzy kontynentem 
afrykańskim a Eurazją. 

Z tego względu wszystkie 
kontakty pomiędzy tymi 
dwoma kontynentami  
musiały uwzględniać
terytorium Izraela.

Z geologicznego punktu 
widzenia na krajobraz 
Izraela wpływa przede 
wszystkim północna część
Wielkiego Rowu 
Tektonicznego ciągnącego 
się od wschodniej Afryki.



Bardzo duży wpływ na 
charakterystykę terenu ma również
klimat. Z jednej strony ogromne 
pustynie północno-wschodniej Afryki 
i Płw. Arabskiego, z drugiej żyzne 
(zwłaszcza w przeszłości) ziemie tak 
zwanego „Żyznego Półksiężyca” –
terenu ciągnącego się od Egiptu, 
przez terytorium współczesnego 
Izraela ku północy a następnie na 
wschód, ku Mezopotamii – terenu, 
gdzie narodziło się rolnictwo i 
najwcześniejsze cywilizacje.



Większość dróg handlowych 
łączących kontynent afrykański i 
Azję Zachodnią (czyli m.in. Egipt 
z Mezopotamią) musiało 
przebiegać przez terytorium 
Izraela. 

Tędy biegł również szlak 
karawan transportujących różne 
dobra aż ze wschodniej Azji.



Specyficzne położenie Izraela 
wyraźnie widać w zróżnicowaniu 
stref klimatycznych i ukształtowaniu 
terenu:

-bogata w wodę Galilea

-najniższa depresja świata – Dolina 
Jordanu i Morze Martwe

-równina nadmorska

- wielkie pustynie – Negew, Pustnia
Judzka





Strefy klimatyczne determinują zasiedlenie terenu Izraela:

RÓWNINA NADMORSKA (okolica na południe od Masywu Karmelu)



Wybrzeże Morza Śródziemnego z Doliną Jordanu łączy Dolina Jezreel (z 
wielką Równiną Ezdralonu) – jedno z najżyźniejszych miejsc Izraela.

Okolice Kibucu Nir David (widok ku Górom Gilboa)



Pola uprawne kibucu Nir David z widokiem na Góry Gilboa – początek 
Płaskowyżu Samarii



Północ Izraela jest bogata w wodę. Tam ma źródła rzeka Jordan.

Okolice Tel Dan.



Północ to także Wzgórza Golan i najwyższe wzniesienie Izraela – Góra 
Hermon na granicy z Syrią. 



W samym środku kraju, na granicy Samarii i Judei położona jest 
Jerozolima. Z dala od wszelkich szlaków handlowych i źródeł wody.

Święte miasto trzech religii monoteistycznych.



Na południu Izraela w krajobrazie dominują pustynie.

W wielu miejscach można jednak napotkać oazy, na przykład Ein Gedi
niedaleko Morza Martwego, czy Ein Avdad – nieco dalej na zachód.



Pośrodku Pustyni Negew znajduje się największy na świecie krater 
pochodzenia geologicznego – Machtesz Ramon.



Izrael ma dostęp do dwóch akwenów morskich – na zachodzie do 
wybrzeża Morza Śródziemnego, a na południu do Morza Czerwonego.

Morze Śródziemne w 
okolicy Aszkelonu

Morze Czerwone w 
okolicy Ejlatu





Specyficzne położenie Izraela na granicy dwóch kontynentów widać
bardzo wyraźnie w znaleziskach archeologicznych odkrywanych wciąż
na jego terytorium.

Warto zaznaczyć już teraz, że Izrael nie bez powodu bywa nazywany 
„rajem archeologicznym”. Pogmatwana historia tych ziem wynikająca 
z ich strategicznego położenia pozostawiła wiele śladów. I można bez 
przesady powiedzieć, że każdy archeolog, zainteresowany dowolną
epoką czy zabytkami, znajdzie w Izraelu coś dla siebie.

Na początek przedstawimy tylko najwcześniejsze znaleziska z terenów 
Państwa Izrael.



Na terenie Izraela można znaleźć jedne z najstarszych 
stanowisk poza-afrykańskich. Człowiek, kiedy pojawił
się w Afryce, mógł ją opuścić tylko przechodząc Płw. 
Synaj i Izrael. Pozostawił po sobie narzędzia i ślady 
osadnictwa.



Jedno z najstarszych stanowisk w Izraelu – Ubajdija. 
Leży w Dolinie Jordanu niedaleko Jeziora Kinneret. 
Ślady osadnictwa sięgają 1 miliona lat temu.



Tereny Izraela są również skarbnicą wiedzy o 
naszym najbliższym kuzynie – neandertalczyku. 

Jaskinia Amud na północ od Jeziora Kinneret, 
gdzie znaleziono szczątki neandertalczyka
(w tym 10 miesięczne dziecko)



Na wybrzeżu Morza Śródziemnego, w jaskiniach Masywu Karmelu (nieco na 
południe od Hajfy) można znaleźć ślady zarówno obozowisk neandertalskich 
jak i śladów obecności naszych bezpośrednich przodków – człowieka 
współczesnego. 

Jeden z najlepiej 
zachowanych szkieletów 
neandertalskich, przez 
odkrywców nazwany 
Mojżeszem (Mosze)

Jaskinia Tabun – zamieszkana niegdyś przez 
neandertalczyka. Jaskinia Kebara i Qafzeh, gdzie mieszkali 
ludzie współcześni są po drugiej stronie doliny.



Wnętrze jednej z jaskiń masywu Góry Karmel.



W rezerwacie Nachal ha-Mearot
(tam gdzie jaskinia Tabun) 
można zapoznać się z życiem 
naszych przodków. Zobaczyć
czym się zajmowali a także jak 
wyglądali. Wszystko dzięki 
rekonstrukcjom opartym o 
prawdziwe znaleziska z okolicy.



W Izraelu, na południu, 
niedaleko Morza Martwego, 
leży „Najstarsze” miasto 
świata - Jerycho

Ludzie osiedlili się tu, i 
mieszkają nieprzerwanie od 
ok. 11 000 lat.



Po najstarszym mieście pozostały do 
dziś budzące respekt mury 
kamienne i wieże obronne. 
Podobne zostały opisane na kartach 
Biblii.


