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Stolica - Canberra

Powierzchnia - całkowita 7 686 850 km²

Wody śródlądowe -1%

Ustrój polityczny - monarchia konstytucyjna

Głowa państwa - królowa Elżbieta II

W jej imieniu - gubernator generalny Quentin 

Bryce

Szef rządu - premier Julia Gillard

PKB (2011)

całkowite- 918,978 mld. USD

na osobę - 40 836 USD





Australia z ponad 20 mln. populacją i liczącą 7,7 mln. km² powierzchni 

jest najmniejszym z kontynentów. Została odkryta dopiero na 

początku XVII stulecia, potem nastąpiła jej systematyczna i 

stopniowa kolonizacja przez Brytyjczyków. Do dziś głową państwa 

jest brytyjska Królowa Elżbieta II.

Zaledwie 3% ludności Australii to rdzenni mieszkańcy. Niewielka 

część Aborygenów żyje w tradycyjnych wspólnotach, kultywując 

zagrożone zapomnieniem dawne zwyczaje i tradycyjne ubiory.



Kuchnia australijska opiera się na bardzo szerokim wyborze tego co 

najlepsze z innych kuchni świata. Można tu kupić niemalże wszystkie 

świeże warzywa i owoce z całego świata i to bez względu na porę roku. 

Ostatnimi laty Australijczycy gustują także w kuchni polskiej, 

szczególnie ze względu na nasze kiełbasy, pierogi i pyszne pączki. Do 

najbardziej oryginalnych potraw australijskich należą: vegemite 

(pasta z wyciągu drożdży do smarowania pieczywa); biszkopty „Tim 

Tam”; Pavlova (lekki torcik bezowy); lamingtons (ciasto biszkoptowe z 

czekoladą, dżemem i wiórkami kokosowymi); anzac biscuits 

(ciasteczka pochodzące z okresu I wojny światowej).



Eksport

Głównymi produktami 

eksportowymi

Australii są produkty

rolne

i surowce mineralne. 

Ten największy

w świecie producent

wełny eksportuje

także mięso, 

wyroby mleczarskie

i zboża,

a zróżnicowany sektor

przemysłowy

dostarcza produkty

o

wysokim poziomie 

technologicznym.



Klimat Australii:

Większość terytorium Australii położona jest w strefie klimatu 

zwrotnikowego kontynentalnego suchego lub wybitnie suchego. 

Wschodnie rejony kraju mają klimat wilgotny, tereny północne leżą w 

strefie klimatów równikowych. Na południowo - zachodnich i 

południowo - wschodnich wybrzeżach występuje klimat 

podzwrotnikowy morski. 

Średnia miesięczna temperatura powietrza w lipcu wynosi 20-25°C, 

jednak na południowym - wschodzie i Tasmanii spada do 10°C, a w 

górach poniżej 5°C. W północno - zachodniej części kraju średnia 

temperatura stycznia dochodzi do 34°C.

Roczna suma opadów atmosferycznych przedstawia się następująco:

- 50 mm - Nizina Nullarbor

- 100 mm - rejon Jeziora Eyre

- 1000-2000 mm - wschodnie wybrzeże i Tasmania



Krajobrazy

Wnętrze Australii to pustynie z pojedynczymi pasmami górskimi i 

samotnymi górami wyspowymi. Najbardziej znaną wśród nich jest 

ogromny monolit skalny Ayers Rock. U wybrzeży znajduje się 

największa rafa koralowa Ziemi – Wielka Rafa Koralowa.



Przyroda

Jedyna w swoim rodzaju i niepowtarzalna jest fauna i flora tego 

kontynentu z takimi okazami jak kangury, kolczatki, korale oraz 

drzewa eukaliptusowe i butelkowe. Symboliczną maskotką kontynentu 

stały się Koala, czyli niedźwiedziowate torbacze, żywiące się 

eukaliptusami.

Północ kraju charakteryzuje się występowaniem suchych sawann 

drzewiastych i trawiastych, przechodzących na obszarach 

przybrzeżnych w wilgotne lasy podzwrotnikowe i równikowe. Jedyny 

system rzeczny stanowią rzeki Murray i Darling na południu kraju. 

Obok parków narodowych i niezliczonych rezerwatów przyrody 

atrakcję turystyczną stanowią liczne plaże i kąpieliska oraz 

możliwości spędzenia niezwykłego urlopu. Otoczone palmami plaże i 

błękitne laguny sprawiają, że to miejsce wydaje się być rajem na 

Ziemi.



W Australii żyje wiele rzadkich gatunków 

zwierząt. Tylko tam spotkać można misia koala czy 

też dzikiego psa dingo.



Australia specjalizuje się w hodowli owiec, 

zajmując 2 miejsce na świecie



Jednym z surowców wydobywanych 
w Australii są diamenty



W ukształtowaniu pionowym Australii można wyróżnić 3 duże 

jednostki:

- Wyżynę Zachodnioaustralijską – obejmuje połowę powierzchni kontynentu;

teren jest na ogół słabo pofałdowany tylko miejscami pojawiają się wyższe 

wzniesienia (maksymalnie 1510 m n. p. m.);

- Wielki Basen Artezyjski – rozległe obniżenie terenu w środkowowschodniej 

części Australii; poprzecinane jest suchymi korytami cieków wodnych, które 

epizodycznie spływają z okolicznych wzniesień; na dnie Basenu, 12 m poniżej 

poziomu morza (depresja) znajduje się słone Jezioro Eyre;

- Wielkie Góry Wododziałowe – rozciągają się wzdłuż wschodnich wybrzeży

Australii; są to stare góry niskie i średnie (wypiętrzone w orogenezie 

kaledońskiej i hercyńskiej); najwyższy szczyt to Góra Kościuszki mająca 2230 m 

n. p. m.



Australia należy do krajów rozwiniętych, gospodarkę Australii cechuje daleko 

posunięta koncentracja produkcji oraz centralizacja kapitału. Największe 

organizacje produkcyjno-usługowe to: Broken Hill Proprietary (BHP), Colonial

Sugar Refining, Imperial Chemical Industries, Telstra.

Dzięki ogromnym bogactwom naturalnym Australia jest jednym z największych 

producentów boksytu, a także należy do najpoważniejszych dostawców węgla, 

rudy żelaza i złota. Gdy w 1979 roku w rejonie Kimberley odkryte zostały złoża 

diamentów – Australia w produkcji tych kamieni doścignęła nawet Republikę 

Południowej Afryki.

Grunty orne stanowią jedynie 4% terytorium Australii, z czego uprawia się 

80%. Pas ziemi uprawnej ciągnie się wzdłuż zachodnich zboczy Wielkich Gór 

Wododziałowych. Pastwiska zajmują 60% kraju. 25% powierzchni Australii 

zajmują gospodarstwa hodowlane, których jest ok. 16 tysięcy, o powierzchni 

średnio 30 tysięcy hektarów.

Liczba owiec w Australii stanowi 12% światowego pogłowia tych zwierząt.

Kultura



Podział ludności według religii

Wyznanie % populacji Liczba wyznawców

Katolicy 25,8% 5 551 064
Anglikanie 18,7% 4 023 445
Zjednoczone
Kościoły 5,7% 1 226 397
Prezbiterianie
i Reformatorzy 3% 645 472
Prawosławni       2,7% 580 925
inni chrześcijanie 7,9% 1 699 744
Buddyści 2,1% 451 830
Muzułmanie 1,7% 365 767
inni 2,4% 516 378
Brak danych 11,3% 2 431 280
Brak wyznania 18,7% 4 023 445



Morze

Nie można zapomnieć o Wielkiej Rafie Koralowej u północno-wschodnich 

wybrzeży Queensland, jest ona niczym jeden ogromny żywy organizm 

rozciągający się na długość 2000 km - jako jedyny widoczny gołym okiem z 

orbity Ziemi.



Antarktyda





Antarktyda

Antarktyda leży wokół bieguna południowego i jest najbardziej 

odizolowanym kontynentem na kuli ziemskiej. Jest oddalona od 

Ameryki Południowej o 900 km, od Australii o 3300 km i od Afryki 

4400 m. Izolację Antarktydy potęgują jeszcze otaczające głębokie 

morza o stale sztormowej pogodzie. Antarktyda zajmuje 13,94 mln 

km kwadratowych powierzchni. Jest najwyżej wyniesionym 

kontynentem na Ziemi ( średnia wysokość wynosi 2040 m n.p.m.). 

Jest kontynentem bardzo słabo rozczłonkowanym ( półwyspy 

zajmują tylko 2,3% , a wyspy 0,7% jego powierzchni). Długość linii 

brzegowej wynosi 30 tys. km ., z czego tylko 1500 km to brzegi 

skalne lub kamieniste plaże, a resztę stanowią brzegi lodowe 

lądolodu, lodowe klify oraz bariery lodowe lodowców szelfowych. 





Warunki naturalne
Prawie cały obszar Antarktydy (95,5% powierzchni) pokryty jest 

największym na kuli ziemskiej lądolodem, o średniej grubości ok. 

2300 m, maksymalnie ok. 4800 m. Objętość masy lodowej szacowana 

jest na ok. 30 mln km3. Lądolód ten na znacznych obszarach wkracza 

w obszary morskie, tworząc rozległe lodowce szelfowe. Niewielkie 

obszary Antarktydy nie pokryte lodem, zwane są oazami, znajdują się 

w nich jeziora odmarzające w lecie i małe strumyki. Do oaz nizinnych 

należą m.in.: Grearsona, Bungera, Vestfold, do górskich, zwanych 

suchymi dolinami: Wrighta, Taylora, Wiktorii. Linia brzegowa o 

łącznej długości 27 tys. km - tylko na krótkich odcinkach nie tworzona 

przez masy lodowe - jest stosunkowo słabo rozwinięta.

Jedyny większy Półwysep Antarktyczny zajmuje 2,1% obszaru 

kontynentu. Głębsze zatoki wypełnione są lodowcami szelfowymi, m.in.: 

Rossa, Filchnera, Shackletona, Amery'ego. Poszczególne tereny 

Antarktydy nazwano ziemiami: Królowej Maud, Mac Robertsona, 

Enderby, Księżniczki Elżbiety, Marii Byrd, Wiktorii, Wilkesa, 

Ellswortha.



Budowa geologiczna

W podłożu lądolodu zalega w części wsch. stara tarcza krystaliczna. 

Część zachodnią Antarktydy tworzą młode, alpejskie struktury 

fałdowe, zbudowane ze skał krystalicznych i osadowych.



Rzeźba
Kanał Lemaire

Podłoża lądolodu jest bardzo urozmaicona: Antarktyda 
Wschodnia stanowi zwarty ląd, z szeregiem wzniesień i 
obszarów równinnych, Antarktyda Zachodnia tworzy 
archipelag górzystych wysp. Powierzchnia lądolodu jest 
dość monotonna, najwyżej wznosi się on do wysokości 
4250 m n.p.m. Ponad powierzchnią lądolodu wznoszą 
się najwyższe pasma i szczyty górskie, tworząc 
nunataki. Należą do nich m.in.: góry Sentinel 
(Antarktyda Zachodnia), z kulminacją kontynentu -
Masywem Vinsona (5140 m n.p.m.), a także jedyny 
czynny wulkan kontynentu - Erebus (3794 m n.p.m.).



Klimat

Antarktyda jest najsurowszy na całej kuli ziemskiej -

polarny, bardzo suchy. Wiąże się to - oprócz 

szerokości geograficznej- z występowaniem nad 

kontynentem stałego ośrodka wysokiego ciśnienia. 

Średnia roczna temperatura wynosi od -10°C do -

25°C (przeciętna temperatura w zimie ok. -60 do -

70°C oraz -30 do -50°C w lecie). Na Antarktydzie 

odnotowano najniższą temperaturę na kuli ziemskiej, 

wynoszącą -89,2°C. Kontynent cechuje się 

występowaniem stałych i silnych wiatrów, a także 

niskich opadów (do 600 mm rocznie). Na 

Antarktydzie nie występuje stała, powierzchniowa 

sieć wodna.



Gospodarka:
Antarktyda nie prowadzi gospodarki takiej jak na innych 
kontynentach. Jedynymi formami gospodarki są rybołówstwo na 
wodach przybrzeżnych oraz turystyka[40]. Turystyka jest jednym 
ze źródeł finansowania stacji badawczych, głównie rosyjskich.
Rybołówstwo jest wprawdzie dozwolone, jednakże są liczne 
ograniczenia. Oficjalnie połowy wynoszą w sumie około 100 tysięcy 
ton ryb i skorupiaków rocznie. Istnieją podejrzenia, że zarówno 
limity jak i ochrona niektórych gatunków zwierząt nie są 
przestrzegane, zwłaszcza w cieśninie Drake'a oraz na południowym 
Atlantyku.



Turystyka na Antarktydzie pojawiła się w 1957 podczas 
Międzynarodowego Roku Geofizyki, jednak (oprócz 1958 roku) 
następni turyści pojawili się na tym kontynencie dopiero w 1965. 
Początkowo ruch turystyczny był niewielki, około 150 osób. 
Jednakże od 1969 ich liczba stopniowo wzrastała i w latach 80. 
przekraczała 5000 osób rocznie. W rekordowym lecie 2002/2003 
liczba turystów wyniosła 13 500 osób. Turyści mieszkają głównie na 
statkach. Duży ruch turystyczny w relatywnie krótkim okresie (10-
12 tygodni) jest dużym zagrożeniem dla środowiska kontynentu, 
gdyż możliwości jego regeneracji są bardzo niewielkie.
Antarktyda jest bogata w surowce mineralne, głównie węgiel 
kamienny szczególnie na Ziemi Wiktorii. Poza węglem zostały 
odkryte rudy żelaza, miedzi, złota, srebra i ołowiu. W szelfie morza 
Rossa prawdopodobnie są duże pokłady ropy naftowej i gazu 
ziemnego. Dodatkowym zasobem, choć aktualnie nie posiadającym 
większego znaczenia gospodarczego, jest bardzo czysta woda 
słodka. Zgodnie z Traktatem antarktycznym ich wydobycie nie jest 
dozwolone. Wielkość złóż, ze względu na brak możliwości 
wykonywania odwiertów, nie jest dokładnie znana.



Roślinność

Roślinność jest bardzo uboga, reprezentowana gł. 

przez mchy, porosty, grzyby oraz kilka gatunków 

roślin kwiatowych (m.in. trawa śmiałek antarktyczny).

Fauna

Należąca do krainy antarktycznej, występuje 

wyłącznie na wybrzeżach morskich. Z ssaków żyją tu 

4 endemiczne gatunki fok (m.in. lampart morski), z 

ptaków - pingwiny, rybitwy, albatrosy i mewy. W 

wodach Antarktydy występują liczne bezkręgowce 

(zwłaszcza kryl) i ryby (m.in. białokrwiste).



Bogactwa naturalne

Znane są złoża węgla kamiennego i rud metali (m.in.: 

żelaza, cynku, miedzi, niklu i ołowiu, molibdenu, uranu, 

tytanu, złota i srebra).

Ludność

Antarktyda jest jedynym kontynentem świata, 

stanowiącym w całości anekumenę. Działalność 

człowieka sprowadza się do prowadzenia wielu stacji 

naukowych różnych państw (ze zmieniającym się 

składem osobowym) oraz do - coraz bardziej 

popularnej - turystyki.

Sytuacja prawna



POŁOŻENIE I WARUNKI NATURALNE

Antarktyda to strefa polarna Ziemi położona wokół bieguna południowego.
W skład Antarktydy wchodzą: kontynent, otaczający go Ocean Południowy, 
oraz leżące tam wyspy.
Powszechnie akceptowaną granicę Antarktyki stanowi tzw. konwergencja 
antarktyczna czyli kilkukilometrowej szerokości pas wody oddzielający 
zimne wody antarktyczne oblewające Antarktydę od cieplejszych i 
bardziej zasolonych wód subantarktycznych. Pas ten obejmuje szerokości 
geograficzne od 47 do 62 S. Charakterystyczne dla niego jest, że wskutek 
mieszania się wód występują tu największe różnice ich temperatury, 
gęstości i zasolenia. Konwergencja stanowi też naturalną barierę dla 
organizmów żywych występujących po obu jej stronach.
W granicach konwergencji powierzchnia Antarktyki liczy ok. 50 mln km2. 
Wody oblewające sam kontynent Antarktydy są tak zimne, że nazywane są 
Oceanem Lodowatym Południowym. Na jego obszarze leży wiele wysp i 
archipelagów. W południowej części tego Oceanu wydzielono kilka mórz: 
Łazariewa, Weddella, Riiser-Larsena, Kosmonautów, Wspólnoty, Dawisa, 
Mawsona, d’Urvilla, Amundsena, Bellingshausena. 



Antarktyda jest piątym co do wielkości kontynentem Ziemi. Zajmuje 
powierzchnię ok. 14 mln km2.
Dzieli się na wschodnią i zachodnią. Granicą są Góry Transantarktyczne.
Kontynent w ok. 98 % pokryty jest lodem. Średnia wysokość lądolodu 
wynosi 2040 m n.p.m. Wysokość ta daje Antarktydzie pierwsze miejsce na 
świecie jeśli chodzi o średnią. Najwyższym punktem kontynentu jest 
szczyt Vinson (5140 m n.p.m.). Istnieją tu także wulkany. Góry pokryte są 
wiecznymi śniegami i lodowcami, które schodzą aż do wybrzeży, gdzie 
dolne ich części znajdują się poniżej poziomu morza – na jego dnie, lub są 
pływające. Często zdarza się, że pływające lodowce ulegają podzieleniu na 
wielkie pływające góry lodowe, których powierzchnia morze dochodzić do 
kilkuset kilometrów kwadratowych. Góry te pod wpływem bardzo silnych 
wiatrów przemieszczają się, czasami nawet o wiele kilometrów.
Wybrzeże kontynentu ma łączną długość 33 400 km.
Zasoby mineralne Antarktyki są bardzo słabo rozpoznane. Co prawda 
stwierdzono dotychczas występowanie wielu surowców np. węgla 
kamiennego, rud miedzi, platyny, niklu, cynku, cyny, żelaza, srebra, złota i 
wielu innych, ale ilości ich można określić jedynie szacunkowo. Przypuszcza 
się, że szelf antarktyczny kryje w sobie bardzo bogate złoża ropy 
naftowej i gazu ziemnego, jednak ilości te nie są jeszcze potwierdzone.
Wszelkie zasoby mineralne Antarktyki nie są przedmiotem eksploatacji, 
gdyż obejmuje je zakaz wprowadzony Traktatem z 1991 r.





Antarktyda jest nazywana kontynentem 
siedmiu biegunów:
- biegun geograficzny południowy,
- biegun magnetyczny,
- biegun geomagnetyczny,
- biegun zimna,
- biegun względnej niedostępności,
- biegun wiatrów,
- południowy biegun zórz polarnych.



KLIMAT

Klimat Antarktyki jest najsurowszy na kuli ziemskiej. Wpływa na to przede 
wszystkim położenie w polarnych szerokościach geograficznych oraz izolacja od 
ciepłych prądów morskich. W rezultacie tego powstała obejmująca kontynent 
pokrywa lodowa. Ma ona ogromną miąższość – czyli średnią grubość lodu. 
Miąższość na Antarktydzie wynosi około 4000 m. Większa występuje w głębi 
kontynentu, spadając w kierunku wybrzeży.
Przez cały rok nad kontynentem, dzięki nagromadzeniu się zimnych i ciężkich mas 
powietrza występuje Wyż Antarktyczny, który wpływa na bardzo niską 
temperaturę. Średnia roczna temperatura powietrza waha się od – 10 st. C na 
wybrzeżach w pobliżu koła podbiegunowego pd. Do – 60 st. C w środku kontynentu. 
W lecie, podczas dnia polarnego energia słoneczna docierająca do powierzchni jest 
osłabiona w wyniku silnego odbicia od białej pokrywy śnieżnej. Dlatego nawet 
wówczas temperatura jest niższa od 0 st. C. Na wysoko położonych obszarach 
Antarktydy temperatura również latem wynosi poniżej minus 30 st. C. Średnia 
miesięczna temperatura w zimie, podczas nocy polarnej waha się od – 15 do – 70 st. 
C. Minimalna temperatura może spaść nawet do – 90 st. C.
Najniższą temperaturę na Ziemi odnotowano w okolicy stacji Wostok (właśnie około 
– 90 st. C), określa się ją biegunem zimna. 
Poza bardzo niskimi temperaturami cechą charakterystyczną większości obszarów 
polarnych jest bardzo mała ilość opadów, przy czym 35 – 50 % z nich przypada na 
szadź.
W miarę łagodny - jak na te rejony – klimat mają wybrzeża i wyspy, szczególnie w 
rejonach tzw. oaz antarktycznych, gdzie nie ma lodu i śniegu, a latem temperatura 
powietrza wzrasta nawet do 1- st. C. 



FLORA I FAUNA

Sam kontynent – pokryty grubą powłoką lądolodu jest 
prawie pozbawiony szaty roślinnej, wyjątek stanowią 
nadmorskie oazy. Dość charakterystyczne są dla 
Antarktydy gleby ornitogeniczne powstałe z 
nagromadzonych ptasich odchodów. Doprowadza to 
do rozwoju niewielkich rejonów pokrytych mchami i 
porostami. O roślinności na Antarktydzie mówi się 
mając na myśli otaczające lądolód wyspy i archipelagi. 
Są one pokryte nieco bogatszą roślinnością tundrową. 
Kilka wysp antarktycznych znajduje się w zasięgu 
strefy umiarkowanie chłodnej, gdzie szatę roślinną 
tworzą lasy liściaste, krzewy oraz trawy.



Jeśli chodzi o świat zwierzęcy Antarktyki – w odróżnieniu od innych 
regionów świata, charakteryzuje się niewielką różnorodnością 
gatunków. W przeważającej części świat żywy rozwija się na 
otaczających kontynent Antarktydy morzach i wyspach, ponieważ 
ogromna pokrywa lądolodu arktycznego nie pozwala na zasiedlenie 
jego terenów przez istoty żywe.
Wyspy otaczające kontynent są terenem lęgowym dla wielu 
gatunków ptaków morskich. Przeważają kolonie najróżniejszych 
pingwinów, które stanowią prawie 99 % wszystkich ptaków. W 
pobliżu tych kolonii zakładają swoje gniazda inne gatunki latające. 
Należą do nich: albatrosy, piękne warcabniki, wydrzyki, oraz jedyne 
wróblowate – świergotki.
W wodach morskich bezpośrednio przy kontynencie spotkać można: 
foki, lamparty morskie, słonie morskie, krabojady, uchatki, 
wieloryby oraz liczne gatunki ryb (do dziś rozpoznano ponad 270 
gatunków).
Cechą charakterystyczną fauny Krainy Antarktycznej jest 
występowanie niedużej liczby gatunków przy jednoczesnej ogromnej 
liczebności poszczególnych z nich.



Cała fauna skupiona jest prawie wyłącznie na granicy lądu i morza. 
Wynika to z fakty, iż tylko w wodach morskich mogą one czerpać 
pokarm w postaci ryb, małży i skorupiaków.
Warto tu podkreślić, że prawie wszystkie ptaki objęte są ścisłą 
ochroną, rezerwaty istnieją na większości wysp wokół lądolodu, a 
same morskie akweny znajdujące się w ramach Antarktydy 
podlegają konwencji o ochronie fok antarktycznych oraz konwencji 
o zachowaniu żywych zasobów morskich tego rejonu. Cały kontynent 
objęty został strefą szczególnej ochrony. Dopuszczalne są jedynie 
połowy niektórych gatunków ryb, są one jednak ściśle limitowane 
przez konwencje. Podobnie rzecz się ma z innymi zwierzętami tych 
regionów. Wszelkie ich odłowy podlegają ścisłej kontroli.







Arktyka, część kuli ziemskiej, obejmująca zarówno lądy, jak i 
obszary wodne, stanowiąca strefę polarną na półkuli północnej. 
Środkową jej część zajmuje Morze Arktyczne, należące do Oceanu 
Atlantyckiego, wyróżniane niekiedy jako odrębny Lodowaty Ocean 
Północny. Morze Arktyczne otaczają lądy dwóch kontynentów -
Eurazji i Ameryki Północnej, których północne części należą do 
Arktyki. Ponadto należy do niej także wiele wysp, m.in.: Grenlandia 
(największa wyspa świata), Ziemia Baffina, Nowa Ziemia, Wyspa 
Wiktorii, Wyspa Ellesmere'a, Spitsbergen. Astronomiczną granicą 
Arktyki jest koło podbiegunowe północne, zamykające obszar o 
powierzchni ok. 21 mln km2, w którego obrębie występuje zjawisko 
dnia i nocy polarnej. Częściej granicę Arktyki prowadzi się jednak 
w inny sposób, m.in. wzdłuż izotermy +10°C najcieplejszego 
miesiąca roku. Jest to tzw. granica klimatyczna Arktyki, 
obejmująca ok. 26,5 mln km2. Niekiedy używa się tzw. linii 
Nordenskiölda, wytyczanej na podstawie średnich temperatur 
najcieplejszego i najzimniejszego miesiąca roku. 



Wyznacza się też - na podstawie północnego zasięgu lasu - botaniczną 
granicę Arktyki. Na morzach jej granicę określa temperatura wody i 
zasięg zlodzenia. Do Arktyki najczęściej włącza się całe Morze 
Arktyczne, pokryty roślinnością tundrową północny pas Eurazji (bez 
Półwyspu Skandynawskiego), większość Morza Barentsa, Grenlandię, 
Morze Baffina, północną i wschodnią część Labradoru, kanadyjski 
Archipelag Arktyczny i cieśniny go rozdzielające, Zatokę Hudsona, 
pokrytą tundrą lądową część północnej Kanady i Alaski oraz północną 
część Morza Beringa. Łącznie tak przyjęty obszar zajmuje ok. 27 mln 
km2.





Warunki geologiczne:

Arktyka leży na tarczach krystalicznych: kanadyjskiej, 
bałtyckiej, angarskiej i ałdańskiej. Podlegała orogenezie 
kaledońsko-hercyńskiej (góry Grenlandii, Svalbardu, Uralu i 
Tajmyru) oraz alpejskiej (wypiętrzenie gór Syberii i Alaski). 
Pokrywa lodowa Arktyki zaczęła się tworzyć w późnym 
trzeciorzędzie. W czwartorzędzie lód pokrywał już znaczną 
powierzchnię Arktyki. W tym okresie wielokrotnie dochodziło 
też do formowania (i cofania) lądolodu.
Ocean Arktyczny zajmuje przestrzeń około 14,4 mln km², ma 
zatem mniej więcej podobną wielkość, jak kontynent 
Antarktydy. Jest to ocean ingresyjny, a więc powstało ono 
przez zalanie zapadniętych obszarów lądu stałego, podobnie 
jak Morze Śródziemne. Ocean Arktyczny łączy się 
bezpośrednio i wyraźnie z Oceanem Atlantyckim. Dzieli się na 
ocean głębszy i płytszy. Największa dotychczas znana 
głębokość wynosi 4850 m. U wybrzeży Europy i Azji leżą 
mniejsze wyspy i archipelagi, podczas gdy bliżej Ameryki 
wielkie wyspy, które razem z Grenlandią, największą wyspą na 
ziemi, obejmują przestrzeń 3 300 000 km².



Klimat

Klimat zróżnicowany, bardzo zależny od szerokości geograficznej i oddalenia od 
dużych zbiorników wodnych. Najniższą na świecie temperaturę powietrza 
zanotowano na terytorium Jukonu, w Jakucji i na Grenlandii (ok. –70 °C). Najwyższe 
arktyczne temperatury średnie spotyka się w Arktyce morskiej, a więc na Aleutach, 
Islandii i północy Europy.
Długie, ciemne, o niskiej temperaturze zimy i krótkie lata, stanowią główną cechę 
klimatu polarnego, poza tym jednak obserwuje się wiele różnic, uwarunkowanych 
wielkością obszaru. I tak np. na Grenlandii, w dwu miejscach, oddalonych od siebie 
tylko o 8° szerokości geograficznej, obserwujemy w najostrzejszych miesiącach 
zimowych aż do 14 °C różnicę średniej temperatury (Godthaab –10 °C, Uperniwiki –24 
°C). Wpływ klimatu kontynentalnego na stosunki klimatyczne wysp polarnych 
ujawnia się w wyższej, średniej temperaturze lata. Na amerykańskim archipelagu 
arktycznym zima jest znacznie ostrzejsza niż na Grenlandii, temperatura spada 
miejscami do –60°, średnia zaś temperatura miesiąca najzimniejszego wynosi –40 °C. 
Podczas gdy Grenlandia ma częste, choć niezbyt bogate opady śnieżne, obficiej 
występują one tylko w południowo-zachodniej części wyspy, to na Archipelagu 
Arktycznym powietrze jest tak suche, że opady są nadzwyczaj rzadkie, a wieczny śnieg 
ustępuje tu miejsca gruzom skalnym, pod którymi ziemia topnieje tylko po wierzchu, 
pod spodem zaś jest stale zamarznięta. W zachodniej części Spitsbergenu znajdują się 
większe obszary wolne od śniegu, dzięki ocieplającemu działaniu Prądu Zatokowego. 
Lato o średniej temperaturze lipca +5 °C można na 78°30′ szerokości północnej uznać 
za stosunkowo ciepłe.



Flora

Obszar subarktyczny porastają lasy borealne. Obszar Arktyki porasta 
tundra. Okres wegetacji w Arktyce właściwej trwa tu tylko od czerwca do 
sierpnia. Na tych obszarach nie może być mowy o istnieniu drzew, 
pominąwszy małe, złożone z drzew karłowatych, lasy w południowej części 
Grenlandii. Równiny cechuje roślinność tundry, a więc przede wszystkim 
mchy i porosty. Na obszarach o większej wilgotności rosną turzyce i trawy. 
Tworzą one formację roślinną o nazwie tundra pagórkowa. Przy skąpych 
opadach można bujniejszą roślinność znaleźć najczęściej na zboczach gór, 
zasilanych w wodę z topniejących lodowców. We florze Svalbardu wyróżnia 
się około 165 gatunków roślin, na Nowej Ziemi rośnie ich blisko 200, a na 
Grenlandii nawet 400. W Arktyce właściwej mogą przetrwać jedynie 
rośliny o znacznym stopniu specjalizacji, karłowate i o krótkim okresie 
wegetacji. Na cieplejszych, subarktycznych obszarach częściej występują 
drzewa, takie jak wierzba, brzoza i olcha, dominują tam jednak drzewa 
iglaste.
Na obszarach o trwałej pokrywie lodowej dochodzi czasem do zjawiska 
zwanego zakwitem lodu. Jest ono wywołane masowym wystąpieniem glonów.



Fauna

Również świat zwierzęcy musi się dostosować do istniejących 
warunków klimatycznych, gwałtownych burz i nadzwyczaj niskich 
temperatur. Zabezpieczenie przed trudnymi warunkami daje 
zwierzętom znaczna grubość futra i warstwa tłuszczu. Wśród 
ssaków należy wymienić renifera, żyjącego w dużych stadach na 
Grenlandii, zające bielaki i niedźwiedzie, lisy polarne, wilki, woły 
piżmowe; z ptaków żyją tu: nurzyk, alki i puchacz śnieżny. 
Olbrzymia większość spotykanych na tym obszarze ptaków morskich 
nie gniazduje tam, a jedynie żeruje w czasie krótkiego okresu 
obfitości pożywienia. W morzu żyją wieloryby i foki, których liczba 
jednak w następstwie bezplanowej eksploatacji jest znacznie 
mniejsza niż pierwotnie.

Do najbardziej znanych zwierząt tego obszaru należą:
niedźwiedź polarny,karibu,piesiec,leming,zając bielak,wół
piżmowy,walenie,foki,puchacz śnieżny,rybitwa popielata,nurzyk



Arktyka znajduje się  pod gwiazdozbiorem Wielkiej Niedźwiedzicy. 
Obszar Arktyki obejmuje O. Arktyczny, Grenlandia oraz wyspy 
położone na północ od Ameryki, Europy i Azji, a także krańce tych 
kontynentów. Umowna granicę stanowi koło podbiegunowe północne-
równoleżnik 66(stopni)33(minuty) N.
Klimat na Arktyce jest surowy, większość tego obszaru pokryta jest 
pakiem lodowym. Nielicznie występują również obszary 
niezlodowacone, które porasta tundra. Zimą temperatura jest bardzo 
niska, natomiast latem przez okres ok. 3 miesięcy panuje temperatura 
dodatnia (do 5stopni Celsjusza). Przez cały rok są niskie opady i 
głównie w postaci śniegu. Ponadto cechą charakterystyczną jest 
występowanie silnych wiatrów na tych obszarach.
Głównymi zwierzętami zamieszkującymi Arktykę są niedźwiedzie 
polarne oraz niektóre gatunki ptaków. W wodach mieszkają również 
ssaki morskie, np. foki oraz wieloryby. Roślinność jest niezwykle skąpa, 
a jeśli już występuje to jedynie niektóre gatunki mchów, porostów, oraz 
karłowate krzewy.
Jeśli chodzi o ludność, to występuje jedynie na Grenlandii i innych 
wyspach, gdzie są w miare korzystne warunki do zycia.



Tereny A. były zamieszkane już w paleolicie. Najstarsze znane 
stanowiska archeol. z Syberii (dolina Ałdanu) są datowane na 35 tys. lat 
p.n.e.; Ameryka Północna została zasiedlona przez ludy, które przyszły 
z północno-wschodniej Azji przez Cieśn. Beringa i Alaskę 
przypuszczalnie kilkadziesiąt tys. lat p.n.e.; osadnictwo Alaski datuje 
się na 8 tys. lat p.n.e., skąd przesuwało się stopniowo na wschód 
wzdłuż wybrzeży; w Skandynawii ślady człowieka  10 tys. lat p.n.e.; na 
Archipelag Arktyczny i polarne wybrzeża Kanady w I tysiącl. n.e. 
przybyli Eskimosi; na Grenlandię (zamieszkaną od końca X w. przez 
Normanów) dotarli oni dopiero w XIV w. Ludność tubylczą A. 
stanowią w północnej Europie Lapończycy, w ros. części A. — Eńcy, 
Nieńcy, Nganasanie, Dołganie, Jukagirzy, Eweni, Ewenkowie, Czukcze, 
w północnej części Ameryki Północnej — Indianie Atapaskowie i 
Eskimosi, na Grenlandii — Eskimosi. Ludy te prowadziły koczowniczy 
tryb życia (rybołówstwo, myślistwo, hodowla reniferów); żyjąc przez 
wieki w znacznej izolacji, do niedawna zachowały archaiczne formy 
szamanizmu, organizacji społ. i obyczajów. Eksploatacja i kolonizacja 
A. dokonana przez Europejczyków pociągnęła za sobą wiele ujemnych 
skutków (choroby zakaźne, alkoholizm i in., co doprowadziło do 
wzrostu śmiertelności); od poł. XIX w. większość ludów A. uczestniczy 
w życiu gosp. (górnictwo, łowiectwo, przemysł rybny) i kult. państw, 
których tereny zamieszkuje.



Na rozwój gospodarczy coraz większy wpływ wywiera 
eksploatacja surowców miner., zwłaszcza węgla kam., ropy naft. 
i rud metali. A. jest bardzo rzadko zasiedlona; na obszarze 
Eurazji gęstość zaludnienia wynosi 0,1–0,2 mieszk. na km2 
(ludność tubylcza oraz Rosjanie i Ukraińcy), a na obszarze 
Ameryki Północnej — 0,03 mieszk. na km2 (Eskimosi i in. 
ludność amer. oraz Europejczycy); większe miasta w eur. i azjat. 
części Arktyki: Murmańsk, Norylsk, Workuta, Kirowsk; w amer. 
części A. osadnictwo skupia się gł.: w Barrow (Alaska), Inuvik i 
Resolute (Kanada), Qaanaaq (Grenlandia). Komunikacja mor. w 
eurazjatyckiej części odbywa się wzdłuż Północnej Drogi 
Morskiej. Przez A., nad biegunem północnym, przebiegają 
międzykontynent. szlaki komunikacji lotniczej.



Arktyka : 
- położenie : obszar Ziemi otaczający biegun 
północny, jego granice określa się w różny sposób
- cechy klimatu : zróżnicowany, bardzo zależny od 
szerokości geograficznej i oddalenia od dużych 
zbiorników wodnych. Najniższą na świecie 
temperaturę powietrza zanotowano na terytorium 
Jukonu, Jakucji i na Grenlandii (ok. –70 C). 
- krajobrazy : zorze polarne, 
- rośliny : obszar Arktyki porasta Tundra.
- zajęcia ludzi : głównie ekspedycje, dbanie o 
zwierzęta, wycieczki




