
Lodowe pustynie



Antarktyka
o Część świata znajdująca się 

na półkuli południowej
o W jej skład wchodzi 

kontynent-Antarktyda, 
okoliczne wyspy oraz 
fragment Oceanu 
Południowego

o Międzynarodowo uznawaną 
granicą Antarktydy 
jest równoleżnik 60°S.

o To ląd o powierzchni 13 mln 
km2

o Jest kontynentem o 
największej średniej 
wysokości 2030m n.p.m.

o Występuje tu noc polarna w 
porze letniej

Położenie geograficzne:



Pogoda i klimat:
Jest to obszar o bardzo surowym klimacie 

polarnym i subpolarnym
Najniższe temperatury powietrza, jakie 

zanotowano osiągnęły -89,2ºC, natomiast 
najcieplejsze sięgają około  -25ºC. 

Jest to najbardziej zachmurzony kontynent świata -
liczba dni bezchmurnych wynosi zaledwie 100 w 
ciągu roku.

Występują tu małe opady, dlatego jest uznawana 
za najsuchszy kontynent świata

Charakterystyczne dla Antarktydy są silne wiatry



Fauna i flora

Występuje tu uboga roślinność 
(rdzawoczerwone porosty oraz mchy) 

Skaliste wybrzeża zamieszkują pingwiny i 
mewy, w zimnych wodach Oceanu 
Południowego foki, ryby, nieliczne wieloryby, 
kryl



Traktat Antarktyczny:
Antarktyda oraz oblewające

ją wody nie należą do

żadnego państwa.

W tym celu został podpisany

Traktat  w Waszyngtonie w roku

1959, mówi on o pokojowym

wykorzystaniu tego terenu.

Dozwolone jest prowadzenie

działalności naukowej,

natomiast działalność

wydobywcza ropy czy węgla

kamiennego jest wstrzymana

do 2048 r.

Mieszkańcy:
Antarktyka nie ma rdzennych

mieszkańców, a działalność

ludzka ogranicza się zasadniczo

do połowów, badań

naukowych i turystyki.







Arktyka



Klimat i pogoda: 
 Polarny

 Krótkie i chłodne lato

 Długa i mroźna zima

 Przez większą część roku 
wyspy są pokryte śniegiem i 
lodem a większość wód jest 
zamarznięta

 Okres wegetacyjny trwa tu 
4-6 tygodni (topnieje wtedy 
śnieg, lokalnie tworzą się 
bagna)

 Na północnych wybrzeżach  
panuje klimat subpolarny

Fauna i Flora:
 Roślinność tundrowa, mchy, 

porosty, krzewinki, 
karłowate gatunki drzew 
(wierzby, brzozy)

 Żyją tu jedne z największych 
drapieżników na świecie 
niedźwiedzie subpolarne, 
lisy polarne, zające bielaki, 
renifery

W morzu żyją wieloryby i 
foki



Mieszkańcy i sytuacja 
polityczna:

 Rdzennymi mieszkańcami są 

Eskimosi i Aleuci, Lapończycy,

Czukcze, Nieńcy.

 Głównym utrzymaniem

mieszkańców jest rybołówstwo

i myślistwo .

 Obszary okołobiegunowe są

wykorzystywane jako wielkie

laboratorium

 Znajdują się tu złoża ropy

naftowej i gazu ziemnego

 Arktyka nie ma przynależności

politycznej

Położenie geograficzne:

 Leży na półkuli  północnej 
 Pozornie wygląda jak ląd, lecz 

naprawdę jest zamarzniętym 
morzem z kawałkami stałego lądu

 Leży tu Grenlandia- największa 
wyspa świata

 Nad biegunem południowym 
obserwuje się zmniejszanie 
zawartości ozonu, spowodowane 
emisją freonów ma miejsce na 
terenach gęsto zaludnionych



Pojęcia:
o Nunatak to niepokryte lodem skaliste treny, które 

są otoczone lądolodem
o Park lodowy to wieloletnia pokrywa lodu 

morskiego, występuje na obszarach polarnych 
Ziemi

o Wieloletnia zmarzlina to grunt, w którym pory i 
szczeliny są wypełnione lodem, co najmniej przez 
klika lat niezależnie od pory roku 

o Lodowiec szelfowy brzeżna część lądolodu, która 
unosi się swobodnie na powierzchni wody, 
podczas gdy jego podstawa jest zanurzona.




