
Temat: Krajobraz pustyni gorącej
i lodowej

Waszym zadaniem na dziś jest 
zapoznanie się z treścią prezentacji 



1.KRAJOBRAZ PUSTYNI 
GORĄCEJ.

Pustynia – obszar występujący w 

strefie suchego i gorącego 
klimatu zwrotnikowego, cechujący się 
całkowitym brakiem zwartej 
pokrywy roślinnej bądź porośnięty 
ubogą roślinnością przystosowaną do 
skrajnych warunków klimatycznych.



2.POłOŻENIE 
GEOGRAFICZNE.

• Główne obszary pustyń 
znajdują się na obydwu 
półkulach w okolicach 
zwrotników. 

Są to pustynie:

• północnej Afryki – Sahara
(największa pustynia świata  

– ponad 9 mln km2), 
• Afryki południowej –

Namib i Kalahari,
• Afryki wschodniej

(w  Erytrei, Somalii, Kenii),                  
• Azji :  Gobi, Negev, Pust. 

Syryjska, Wielki i Mały 
Nefu, Wielka Pustynia 
Słona i Pustynia Lota 

• Ameryki Południowej -
Atakama

• Australii: Wielka i Mała 
Pustynia Piaszczysta, Pust. 
Gibsona, Pust. Simpsona. 



3. KLIMAT.
• Gorący i suchy klimat 

zwrotnikowy.

• temperatury w dzień 
przekraczają nawet 50 °C, nocą 
zaś spadają do 0 °C.
Charakterystyczne są  znaczne 
amplitudy dobowe 
temperatury.

• Występuje stały deficyt 
wilgotności. Roczna suma 
opadów nie przekracza 100 
mm.  Obfite opady zdarzają się 
zwykle raz w roku, na 
niektórych obszarach nie 
pojawiają się w ogóle przez 
wiele lat.

• Silne nasłonecznienie, brak 
chmur.

• Wiatr, burze piaskowe.



4. GLEBY I EROZJA.
Występujące na obszarach 
pustynnych gleby:

• są słabo wykształcone (szaroziemy, 
gleby kasztanowe ),

• mają małą zawartość lub całkowity 
braki próchnicy, 

• często przesycone są solami 
mineralnymi bądź pokryte 
warstwą gipsu lub węglanów. 

Woda odgrywa ważną rolę w 
kształtowaniu rzeźby pustyni.

• Nawet niewielkie nawilgocenie skał 
sprzyja ich rozpadowi, gdy występują 
duże wahania temperatury między 
dniem a nocą.

• Podstawowym czynnikiem 
wpływającym na tę rzeźbę terenu jest 
wiatr. Może on przesuwać ziarenka 
piasku po powierzchni, w wyniku 
czego powstają charakterystyczne 
faliste zmarszczki. Opadające cząstki 
poruszają inne ziarenka, które 
porwane przez wiatr transportowane 
są dalej. Piasek, który osadza się na 
powierzchni nabudowuje wzniesienia i 
tworzy doliny - w ten sposób powstają 
wydmy.



5. TYPY PUSTYŃ.
Ze względu na sposób powstania i 
materiał budujący wyróżnia się 
następujące typy pustyń:

• skaliste, kamieniste (hamada) – zajmują 
największe obszary - np. znaczna część 
Sahary i Tybetu oraz część Gór Skalistych, 

• żwirowe (serir) – np. część Sahary; gibber
– niektóre pustynie Australii,

• piaszczyste (erg ) – np. Wielka Pustynia 
Wiktorii i Wielka Pustynia Piaszczysta, 
Atakama, 

• ilaste (takyr)-białe pustynie szottów
(wyschniętych słonych jezior), pokrytych 
solą zalegającą na seriach iłów; szottów z 
wykwitami węglanu wapnia oraz gipsu –
np. na Wyżynie Irańskiej,



6. ROŚLINNOŚĆ. 

Jak rośliny pustyń przystosowały się 
do suszy?

• oszczędnie gospodarują wodą. Ograniczają 
parowanie wody w ciągu dnia i umiejętnie 
pobierają wodę, pochodzącą z rosy (albo z mgły) 
nocą,

• mają na liściach i łodygach grubą skórkę pokrytą 
woskiem,

• niektóre pokryte są srebrzystymi  włoskami 
odbijającymi światło,

• aparaty szparkowe ukryte są w głębokich 
jamkach, co ogranicza parowanie,

• mają rozbudowane bardzo długie systemy 
korzeniowe sięgające głęboko po wodę 
(sklerofity)

• przed zjedzeniem przez zwierzęta chronią się 
między innymi kolcami, cierniami albo trującym 
lub niesmacznym sokiem.

Opuncja

Karnegia 
Olbrzymia

Aloes

Agawa

Jukka



• gromadzą w zgrubiałych łodygach lub 
liściach wodę (sukulenty),

• długie okresy suszy potrafią przetrwać w 
postaci części podziemnych lub nasion, 
ożywając lub kiełkując po deszczu (rośliny 
efemeryczne),

• rośliny jednoroczne po opadach deszczu 
potrafią w niezwykle krótkim czasie 
wykiełkować, wyrosnąć, zakwitnąć i wydać 
nasiona, które doczekają kolejnych opadów,

• nieliczne drzewa i krzewy chronią się przed 
nadmierny parowaniem zrzucając liście w 
okresie suszy.  

Kwitnąca pustynia

Krzew Tamaryszku

Róża Jerychońska

Kępy traw



NIEZWYKŁE ŚRODOWISKO - „DZIWNE ROŚLINY”

Welwiczia przedziwna - roślina

Afryki Południowej.

• Roślina nagonasienna, 
rozdzielnopłciowa, dwupienna, 
może żyć nawet do 2000 lat.

• Ma tylko 2 liście wyrastające z 
grubego krótkiego pnia, które 
rosną przez całe życie rośliny.

• Jest endemitem Pustyni Namib.

Litops - „żywe kamienie”

• Nie maja łodygi, są nagie, rosną 
pojedynczo lub w małych grupach

• Podobne do kamieni, chronią się 
przed zjedzeniem przez zwierzęta

• Gromadzą wodę – są sukulentami

• Pochodzą z Afryki, głównie 
Namibii i RPA.



7. ZWIERZĘTA.
Sposoby zwierząt na przetrwanie wysokich temperatur:

• są aktywne głównie nocą, w dzień się ukrywając w norach lub pod kamieniami np. 
skoczki pustynne, niektóre prowadzą podziemny tryb życia np. golce,

• mają duże uszy, dzięki którym wypromieniowany jest nadmiar ciepła z ciała np. fenek,



• mają jasne ubarwienie, dzięki temu nie 
pochłaniają tyle promieni  słonecznych,

Surykatka Szara

• niektórym, jak wielbłądom, strusiom,  
iguanom pustynnym, wysokie temperatury 
powietrza nie szkodzą,

• niektóre chronią się przed gorącym 
piaskiem, dotykając go jednocześnie 
tylko dwoma punktami ciała np. węże, 
jaszczurki

Żmija Rogata

• jeszcze inne zwilżają części ciała śliną lub 
moczem, które schnąc chłodzą ciało

• wielbłądy gromadzą w garbach tłuszcz 
(do 45 kg), który rozkładany w miarę 
potrzeb, dostarcza energii i blisko 49 
litrów wody! 

baktrian

dromader



termity

mrówki

skorpiony

pająki

• na pustyniach żyją  także 
bezkręgowce, choć trudno 
je zauważyć, gdyż wiele 
z nich ukrywa się poniżej 
powierzchni gruntu. 

skarabeusz



• na pustyniach 
doskonale radzą sobie 
gady 

• Ptaki często odwiedzają półpustynie i pustynie, 
ale żyją na obrzeżach, gdzie łatwiej o pokarm 
i wodę.  

• potrafią magazynować 
wodę w organizmie, 
a wysoka temperatura 
wręcz im sprzyja,

• w związku z tym na 
pustyniach są stosunkowo 
liczne. Zwłaszcza wiele jest 
różnych gatunków 
jaszczurek i węży. Znane są 
także żółwie pustynne.

Moloch 
Straszliwy

Krągłogłówka Uszata

• Na pustyniach 
występują też ssaki.

Adakus pustynny

Oryks

Sęp

Górale
k



8. ŻYCIE W OAZIE.
Oaza - teren o bardzo 
bujnej roślinności na obszarze pustyń. 
• Występuje w miejscach, gdzie woda 

z rzek przenika do gruntu (oazy 
nadrzeczne) lub w miejscach, 
gdzie zwierciadło wody 
gruntowej znajduje się płytko lub sięga 
powierzchni gruntu, powodując 
występowanie zbiorników lub obszarów 
źródliskowych.

• Zakładane są także oazy sztuczne – w 
miejscach zasilanych wodami 
gruntowymi pozyskiwanymi 
poprzez studnie artezyjskie lub 
nawadnianych kanałami prowadzącymi 
wody rzeczne. 

• Uprawy w oazie :

• palmy daktylowe 

• drzewa owocowe: cytryny, 
brzoskwinie, granaty, oliwki i figowce.

• warzywa: cebula, fasola i pomidory

• zboża: jęczmień i pszenica. 



9.RDZENNI MIESZKAŃCY.
Sahara

• Mieszkańcy Sahary to głównie nomadowie.
• Najbardziej liczne to pasterskie plemię 

Tuaregów. Przemierzają oni, wraz ze swoimi 
stadami kóz, owiec i wielbłądów, rozlegle 
obrzeża pustyni w poszukiwaniu pastwisk 
oraz wody. 

• Prowadzą również handel wymienny z 
mieszkańcami oaz. Tradycyjnie wędrowcy 
dostarczali mleko, mięso i juczne zwierzęta 
w zamian za zboże, daktyle, kawę, sól, broń i 
amunicję. Jednak cywilizacja dotarła także i 
na Saharę, zmieniając życie jej mieszkańców. 
Wędrówki Tuaregów zostały znacznie 
ograniczone. Tam gdzie były szlaki ich 
karawan teraz jeżdżą ciężarówki przewożące 
rozmaite surowce i towary. 

Kraje Arabskie

• Beduini to – koczownicze lub półkoczownicze 
plemiona krajów arabskich Afryki Północnej i 
Bliskiego Wschodu.

• do XX wieku głównym zajęciem Beduinów 
była hodowla (wielbłądów, owiec i kóz). 

• Niektóre klany mieszkają w namiotach i 
odbywają dalekie wędrówki ze swoimi 
stadami w poszukiwaniu pastwisk. Chów 
zwierząt jednak nie zapewnia im 
wystarczających środków do życia.

• Obecnie szacuje się, że jedynie 1-2% 
Beduinów prowadzi koczowniczy tryb życia. 

• Jedną z bardziej znanych, choć marginalnych, 
nowych profesji Beduinów jest obsługa ruchu 
turystycznego typu pilotowanie wycieczek na 
pustyni czy przejażdżki na wielbłądach.

• Ponadto znaleźli zatrudnienie jako 
przewoźnicy na trasach dawnych karawan.

• Są też pracownikami na 
plantacjach daktylowców i  trzciny  cukrowej. 



• https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-
srodowiska/pustynia

• https://epodreczniki.pl/a/przyroda-pustyni/DCQkiXFje

• https://nonsa.pl/wiki/Surykatka

• https://www.geografia24.eu/index.php?stro
na=_opracowania/geo_240pust

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/pustynia
https://epodreczniki.pl/a/przyroda-pustyni/DCQkiXFje
https://nonsa.pl/wiki/Surykatka
https://www.geografia24.eu/index.php?strona=_opracowania/geo_240pust


Krajobraz 
pustyni lodowej

Arktyka i Antarktyka



Gdzie występują pustynie lodowe?

obszary pustyni lodowej



Pustynie lodowe obejmują przeważające obszary północnych wysp 

i archipelagów w Arktyce i Antarktyce.

Arktyka to Ocean Arktyczny wraz z wyspami i północnymi obrzeżami Ameryki 

Północnej,  Azji i Europy.

Antarktyka to Antarktyda wraz z otaczającymi ją wyspami 

i Oceanem Południowym. 

Położenie pustyń lodowych



Obszar pustyni lodowej pokrywa lądolód, czyli gruba warstwa lodu przykrywająca wielki 

obszar ziemi, o grubości kilku kilometrów sięgającej miejscami  4 tysiące metrów. Na 

pustyniach polarnych przez cały rok obserwuje się temperatury ujemne (-20 do -50 stopni 

C ) Opady wyłącznie w postaci śniegu (do 250 mm rocznie) oraz zjawiskodnia i nocy 

polarnej. Najniższa zanotowana temperatura to -89,2 stopni C 

na stacji Wostok. Powietrze jest tutaj suche i mroźne. Przez większą część roku wieją tu 

bardzo silne wiatry. 

Cechy klimatu



Dzień, noc  i zorza polarna

Dzień polarny  to zjawisko 
wynikające 

z ruchu obiegowego Ziemi, 
występujące przeważnie w strefach 

polarnych polegające na 
niechowaniu się tarczy słonecznej 

poniżej linii widnokręgu
w trakcie jej widomej wędrówki 

wokół Słońca po sklepieniu 
niebieskim przez co najmniej 24 

godziny.

Noc polarna – zjawisko polegające 
na tym, że w danym miejscu przez 

ponad 24 godziny 
trwa noc (brak zmierzchu).

Na biegunach dzień polarny i noc 
polarna trwają 6 miesięcy. Zjawisko 

dnia polarnego występuje 
przemiennie 

z występowaniem zjawiska nocy 
polarnej. Gdy na biegunie 

północnym trwa półroczna noc 
polarna, na biegunie południowym 

trwa również półroczny dzień 
polarny i na odwrót.



Zorza polarna

Zorza polarna– zjawisko świetlne obserwowane w górnej atmosferze w pobliżu 
biegunów magnetycznych planety, która ma silne pole magnetyczne 

o charakterze dipolowym



Zwierzęta i rośliny krajobrazu pustyń 
lodowych

W strefach okołobiegunowych żyją zarówno rośliny, jak i zwierzęta. Surowy 

klimat powoduje, że najwięcej ich przedstawicieli spotkamy na obrzeżach tych 

stref. Roślin lądowych jest bardzo mało. Z powodu niedostatku roślinności na 

lądzie nie ma tu roślinożernych zwierząt lądowych. Zwierzęta żyjące w strefach 

okołobiegunowych zdobywają pokarm głównie w wodzie. Przystosowały się do 

silnych mrozów, gwałtownych wiatrów i burz poprzez gromadzenie warstwy 

tłuszczu pod skórą. Mimo podobnej surowości warunków, skrajnie niskich 

temperatur i polarnych nocy, różnice pomiędzy Antarktyką ,a Arktyką dostrzegają 

przede wszystkim zoolodzy. Zwierząt mieszkających na lodowych obszarach 

arktycznej północy nie ma na Antarktydzie Mimo podobieństw fauna obu 

obszarów podbiegunowych jest odmienna.



niedźwiedź polarny

Jest królem Arktyki. 
Niedźwiedzie polarne mają 
czarną skórę, która chroni 

przed szkodliwym 
promieniowaniem 

słonecznym (ultrafioletem). 
Kolor skóry jest skutecznie 

maskowany przez gęste futro. 
Włosy niedźwiedzia polarnego 
są przezroczyste i działają jak 

szklarnia, zapobiegając utracie 
ciepła



nurzyk polarny

Gniazduje na skalistych klifach na przykład na Grenlandii 
i Spitzbergenie.



śnieżna sowa 

Symbolem Arktyki mogłaby zostać biała sowa śnieżna. Rozpiętość jej skrzydeł 
przekracza półtora metra. Ptak gnieździ się w bezdrzewnej tundrze, 

niejednokrotnie pośród wielu tysięcy gęsi śnieżyc. Szukają one towarzystwa sów, 
by odstraszały pieśce, czyli lisy polarne.



mors

Mors występuje tylko 
w Arktyce. Potężne kły służą do odrywania pożywienia od dna morza.



słoń morski

Słonie występują w Antarktyce. 
Nazwa słonia morskiego pochodzi od wydłużonej górnej części pyska samców, 

przypominającej trąbę. Samce mogą ważyć nawet do 4 ton, ale na lądzie 
poruszają się szybciej niż człowiek! Samice ważą zaledwie 900 kg.



pingwiny cesarskie

Pingwiny cesarskie to jedyne zwierzęta Antarktydy rozmnażające się w głębi lądu, 
kilkadziesiąt kilometrów od brzegu. Po zniesieniu jaja samica zostawia je samcowi 
i wraca na dwa miesiące do oceanu, aby polować. Samiec wysiaduje jajo, a potem 
ochrania młode, trzymając je na stopach i przykrywając fałdem skórnym brzucha. 

Gdy powraca samica, przejmuje opiekę nad pisklęciem, aby samiec mógł 
powędrować na żer do oceanu.



petrel antarktyczny

Gniazduje na wolnych od śniegu i lodu klifach morskich oraz ścianach 
skalnych.



maskonur

Maskonury żyją na północnej półkuli. Jego sympatyczny 
i zabawny wygląd zewnętrzny, o sylwetce z zaokrągloną dużą głową i krótkimi 

czerwonymi nogami, sprawił, że nazwa łacińska maskonura określa go jako 
„braciszka arktycznego”.



kolobant antarktyczny

Gatunek byliny należący do rodziny goździkowatych. Jest jednym z dwóch 
rodzimych gatunków roślin występujących w Antarktyce.



mech arktyczny

Mech zieleniący się na Antarktydzie rośnie dzięki odchodom pingwinów, które 
żyły tam kilka tysięcy lat temu - doszli do wniosku badacze z jednego 

z australijskich uniwersytetów, którzy przeanalizowali skład chemiczny tej 
rośliny.



śmiałek antarktyczny

Gatunek byliny należący do rodziny wiechlinowatych.



Życie mieszkańców pustyni lodowej

Pustynie lodowe to tereny niemal 
bezludne. Antarktyda jest jedynym 
kontynentem bez rdzennej ludności. 
Zamieszkiwana jest tylko przez 
pracowników stacji badawczych 
(około 1000, prawie wyłącznie 
mężczyźni).

W Arktyce ludzie mieszkają tylko na 
obszarach niepokrytych lodem, np. 
na wybrzeżach Grenlandii czy wysp 
archipelagu Svalbard.





Źródła:

https://pl.wikipedia.org
https://epodreczniki.pl
https://dziendobry.tvn.pl
https://vryga.pl/zorza-polarna
https://zapytaj.onet.pl
https://www.google.com
podręcznik klasa V


