
 
 

Witaj Drogi Uczniu ☺ 
Dziś zaczynamy nowy dział: Australia i Oceania. 
 
Temat: Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii. 
 
Obejrzyj poniższą lekcję: 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xkh-mp06b9w  
 
 
Następnie korzystając ze strony epodręczniki: 
 
https://epodreczniki.pl/a/australia---srodowisko-przyrodnicze-cechy-gospodarki/DwTridQQA  
 
Spróbuj wykonać polecenia w zeszycie ćwiczeń.  
 
Foto wykonanych poleceń prześlij do mnie na adres agataciesliczka@psplubniany.pl do 14 maja. 
 
A poniżej garść przydatnych informacji: 
 
Linia brzegowa Australii jest stosunkowo słabo rozwinięta; ma długość >25,7 tys. km. 
Australia jest średnio najniższym kontynentem. Ponad 85% powierzchni kontynentu  położone jest na 
wysokości nie wyższej niż 500 m n.p.m. 
Wzdłuż wschodnich wybrzeży kontynentu ciągnie się łańcuch Wielkich Gór Wododziałowych, z 
najwyższym szczytem Góra Kościuszki, o wysokości 2 228 m n.p.m. 
Krainy geograficzne: 
Zachodnią i środkową część Australii zajmuje Płaskowyż Zachodnioaustralijski. Pomiędzy 
Płaskowyżem Zachodnioaustralijskim a Wielkimi Górami Wododziałowymi położone są Niziny 
Wewnętrzne. 
W najniższej części nizin leży Wielki Basen Artezyjski, zajmujący ok. 20% obszaru kontynentu (ok. 1,5 
mln km2 powierzchni). Stanowi on ważne źródło wody dla rolnictwa australijskiego (hodowli owiec). 
Australia położona jest w obrębie aż 4 stref klimatycznych. 
Wody: 
Australia jest uboga w wody płynące. Obszary bezodpływowe pokrywają ok. 60% powierzchni 
kontynentu. 
Klimat: 
Warunki klimatyczne powodują, że w większej części Australii występują gleby obszarów suchych. Na 
północy – w warunkach klimatu równikowego i podrównikowego – występują żółtoziemy i 
czerwonoziemy, na południu – gleby cynamonowe, a lokalnie w Wielkich Górach Wododziałowych – 
tropikalne gleby czarne i i szare. 
Roślinność: 
Większość Australii pokrywają formacje roślinne typowe dla klimatu suchego lub okresowo suchego – 
pustynie, półpustynie i kolczaste zarośla – skrub (z akacjami, karłowatymi eukaliptusami i 
kazuarynami). Na północy Australii w warunkach klimatu podrównikowego występuje sawanna. Na 
wybrzeżach rozwinęły się tam lasy namorzynowe. Na wschód od pustyń i półpustyń (na zachód od 
Wielkich Gór Wododziałowych rozwinęła się roślinność stepowa). Płw. Jork porastają wilgotne lasy 
równikowe. Dalej na południe w górach i na wschodnim wybrzeżu naturalną roślinnością są lasy. 
Zwierzęta: 
Niezwykle oryginalny jest świat zwierzęcy Australii – bogata w gatunki endemiczne. Liczne są gady – 
węże (np. jadowity taipan, czy pytony), krokodyl różańcowy (doskonale czuje się zarówno w wodach 
śródlądowych, jak i w morzu), jaszczurki (np. moloch straszliwy, scynki, czy waran wielki o długości do 
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2,5 m). Liczne są ptaki: nielotny emu, papugi (np. kakadu, czy papużka falista), kukabura, lirogony i 
inne. Niewiele występuje tu ssaków łożyskowych – m.in.: nietoperze i dingo (zdziczali potomkowie 
psów towarzyszących pierwotnym mieszkańcom Australii). Jest za to Australia domem prymitywnych 
stekowców (dziobak i kolczatka) oraz torbaczy (liczne kangury – zarówno duże kangury rude, o 
wysokości 1,2 m, jak i niewielki torebnik piżmowy o długości ok. 33 cm, koala, wombaty, lotopałanki, 
diabeł tasmański). Biali osadnicy wprowadzili do Australii króliki, które tak się tu rozmnożyły, że 
zaczęły zagrażać populacji owiec (tyle trawy zjadały). 
 
Powodzenia ☺ 


