
�Wielka Rafa Koralowa
Great Barrier Reef, najwi´ksza bariera

koralowa na Ziemi w Morzu Koralowym;
ciàgnie si´ wzd∏u˝ pó∏nocno-wschodniego
wybrze˝a Australii (stan Queensland), od
CieÊniny Torresa do zwrotnika Kozioro˝ca,
w odleg∏oÊci 10–260 km od làdu; d∏ugoÊç
ok. 2000 km, szerokoÊç 2–150 km,
powierzchnia 200 tys. km2; g∏´bokoÊç
laguny ok. 50 m; sk∏ada si´ z wielu tys.
raf koralowych (wi´kszoÊç znajduje si´
pod wodà i wynurza tylko podczas
odp∏ywu) i ponad 600 wysp; powstawa∏a
od koƒca ostatniej epoki lodowej wskutek
podniesienia poziomu morza
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Wspó∏czeÊnie najcz´Êciej spotykane sà rafy koralowe, zbudowane g∏ównie ze szkieletów korali
madreporowych i glonów z typu krasnorostów (skalinek); wolne przestrzenie mi´dzy szkieletami ko-
rali i glonów wype∏niajà szczàtki szkieletów szkar∏upni, mi´czaków, skorupy otwornic, piasek i mu∏
wapienny pochodzàcy z niszczenia szkieletów oraz osady pochodzenia chemicznego; podstawowymi
warunkami niezb´dnymi do powstania rafy sà: temperatura wody morskiej 25–29°C, dobre naÊwie-
tlenie, przezroczystoÊç i umiarkowany ruch wody, stabilne pod∏o˝e, a tak˝e niezbyt intensywna do-
stawa osadów z làdu; rafy wyst´pujà na obszarach szelfu strefy subtropikalnej i tropikalnej, po obu
stronach równika (do 32°30∂N i 30°S), g∏ównie wzd∏u˝ zachodnich wybrze˝y Oceanu Atlantyckiego
i Oceanu Indyjskiego oraz wokó∏ wysp Oceanu Spokojnego. Rozró˝nia si´ nast´pujàce typy raf: rafa
przybrze˝na — wa∏ obrze˝ajàcy làd; rafa barierowa — wa∏ biegnàcy wzd∏u˝ làdu, oddzielony od nie-
go p∏ytkà lagunà (szerokoÊci do kilkunastu km); najwi´kszà rafà barierowà jest �

ciàgnàca si´ na przestrzeni ok. 2 tys. km w pobli˝u pó∏nocno-wschodnich wybrze˝y Au-
stralii; innym typem rafy jest �atol, wa∏ rafowy tworzàcy pierÊcieƒ dooko∏a laguny. Wapienie
organogeniczne, b´dàce kopalnymi rafami, wyst´pujà w osadach ró˝nych okresów geologicznych,
w Polsce — np. w utworach dewoƒskich w Górach Âwi´tokrzyskich i kredowych w Tatrach.

Koralowa
Wielka Rafa

wa∏ lub grzbiet podmorski, czasem wyniesiony nieco ponad poziom morza, szerokoÊci

do 2 km i d∏ugoÊci do 2 tys. km, powsta∏y z nagromadzenia wapiennych szkieletów

organizmów rafotwórczych

1 Wielka Rafa Koralowa, zdj´cie satelitarne    
2 Wyspy otoczone rafà koralowà w grupie Ha’apai w archipelagu Tonga na Oceanie Spokojnym    
3, 4 Rafy koralowe Morza Czerwonego
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Raf
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Rafael  � w∏aÊc. RRaaffffaaeelllloo  SSaannttii,,  RRaaffffaaeelllloo  SSaannzziioo,, w∏oski malarz, rysownik, architekt

Jeden z najwybitniejszych artystów dojrza∏ego renesansu; donios∏à rol´ w ukszta∏towaniu talentu
Rafaela mia∏o rodzinne miasto Urbino, które pod rzàdami ksi´cia F. da Montefeltre by∏o wa˝nym
oÊrodkiem nauki i sztuki, konkurujàcym z Florencjà; poczàtkowo nauki pobiera∏ u swego ojca, Gio-
vanniego, nast´pnie u Perugina, od którego móg∏ przejàç umiej´tnoÊç wiàzania postaci z nasyconym
Êwiat∏em pejza˝em; 1500–04 malowa∏ kompozycje religijne i portrety ksi´cia Urbino; czteroletni
(1504–08) pobyt we Florencji, zetkni´cie si´ z dzie∏ami Leonarda da Vinci i Micha∏a Anio∏a oraz dy-
namicznà sztukà tego oÊrodka artystycznego, u∏atwi∏o Rafaelowi prze∏amanie tradycji malarstwa um-
bryjskiego; powsta∏o wówczas wiele portretów i wizerunków Madonn, wyraênie pod wp∏ywem 
Leonarda da Vinci, sà to m.in. portrety ma∏˝onków M. i A. Doni, Madonna w ogrodzie, czy Pi´kna ogrod-
niczka; od 1509 przebywa∏ w Rzymie, w s∏u˝bie papie˝y Juliusza II i Leona X; 1515 zosta∏ mianowany
konserwatorem staro˝ytnych zabytków Rzymu; 1514–20 by∏ kierownikiem budowy Bazyliki Âw. Piotra.
Zaprojektowa∏ m.in. w Rzymie: koÊció∏ S. Eligio degli Orefici (od 1509), kaplic´ Chigi przy koÊciele
S. Maria del Popolo (od 1512), will´ Madama (1517) oraz we Florencji pa∏ac Pandolfini (od 1518).
G∏ówne dzie∏a malarskie: freski w apartamentach papieskich (stanzach) w pa∏acu watykaƒskim — Stan-
za della Segnatura (1508–12, m.in. Dysputa o najÊwi´tszym sakramencie, Szko∏a ateƒska), Stanza d’Elio-
doro (1511–14, m.in. Wyp´dzenie Heliodora ze Êwiàtyni), Stanza dell’Incendio (1514–17, m.in. Po˝ar 
w Borgo); freski w willi Farnesina (Triumf Galatei 1511–14), w Loggiach Watykaƒskich (1517–19, wraz
z G. Romano i G. da Udine), gdzie wprowadzi∏ typ ornamentyki zwany groteskà; liczne obrazy szta-
lugowe o tematyce religijnej (ZaÊlubiny Marii — Sposalizo 1504, Z∏o˝enie do grobu 1507); s∏ynne obra-
zy Madonn, w których dà˝y∏ do stworzenia idealnego typu postaci kobiecej (Madonna del Granduca
ok. 1505, Madonna Sykstyƒska ok. 1513, Madonna della Sedia 1516), oraz portrety osobistoÊci Rzymu
i Watykanu, które wnikliwie i z ca∏à swobodà przekazujà indywidualne cechy modeli, sà to m.in.: Por-
tret kardyna∏a (prawdopodobnie Hipolita d’Este, ok. 1511), Baldassare Castiglione 1512–14, Leon X
z kardyna∏ami Giulio de’ Medici i Luigi de’ Rossi ok. 1518; 1515–16 wykona∏ kartony do tkanin (Dzieje
Apostolskie) dla Kaplicy Sykstyƒskiej. Rafael stworzy∏ styl pe∏en harmonii, spokoju, powagi i klasycz-
nego pi´kna; jego dzie∏a cechuje doskona∏oÊç formy i kompozycji; w póênych pracach wprowadza∏
uj´cia ju˝ manierystyczne, czego przyk∏adem jest ostatnie dzie∏o Przemienienie na Górze Tabor, obraz
który by∏ tylko w cz´Êci namalowany, gdy artysta zmar∏, dok∏adnie w swe 37. urodziny, na atak febry;
dzie∏o ukoƒczy∏ zapewne uczeƒ — G. Romano; twórczoÊç Rafaela wywar∏a ogromny wp∏yw na sztu-
k´ europejskà i jako obowiàzujàca norma pi´kna utrzymywa∏a si´ a˝ do XIX w., stajàc si´ wa˝nym ele-
mentem malarstwa akademickiego.

1 Cudowny po∏ów ryb, fragment arrasu zaprojektowanego przez Rafaela dla Kaplicy Sykstyƒskiej w Rzymie, ok. 1515    
2 Madonna ze szczyg∏em, 1505    
3 Wygnanie Heliodora ze Êwiàtyni, fresk w Stanza d’Eliodoro w Palazzi Vaticani w Rzymie, 1511–14
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1504–08 dzia∏a∏ we Florencji
1508 wyjecha∏ do Rzymu
1508–17 wykona∏ dekoracj´ Stanz 

watykaƒskich
ok. 1512–14 namalowa∏ portret 

Baldassara Castiglione
1514 zosta∏ architektem Bazyliki Âw. Piotra
1515 zosta∏ konserwatorem staro˝ytnych

zabytków Rzymu
1517–19 wykona∏ dekoracj´ tzw. Loggi 

w pa∏acu watykaƒskim
1518–20 namalowa∏ Przemienienie 

Paƒskie

ur. 28 III lub 6 IV 1483, Urbino
zm. 6 IV 1520, Rzym

(...) pos∏uguj´ si´ ideà [pi´kna], 
jaka si´ w moim umyÊle pojawia. 
Nie wiem, czy ma ona doskona∏oÊç
sztuki; staram si´ jednak by jà posiàÊç
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