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Lekcja

Temat: Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii (zapisać do zeszytu z punktami)
1. Położenie geograficzne Australii i Oceanii
2. Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii
3. Ukształtowanie powierzchni
4. Strefy klimatyczno-roślinne
5. Znaczenie terminu basen artezyjski
6. Wody powierzchniowe i zbiorniki wód podziemnych
7. Endemity w Australii i na wyspach Oceanii

Po lekcji powinniście:
określić położenie Australii na podstawie mapy ogólnogeograficznej
omówić cechy środowiska przyrodniczego Australii
charakteryzować ukształtowanie powierzchni na podstawie mapy ogólnogeograficznej
wyjaśnić wpływ położenia Australii na klimat
omówić strefy klimatyczne na podstawie mapy klimatycznej
wymienić charakterystyczne cechy poszczególnych typów klimatu na podstawie
klimatogramów
omówić strefowość roślinną na podstawie map tematycznych
charakteryzować wody powierzchniowe
wyjaśnić znaczenie terminu basen artezyjski
omówić zasoby wód artezyjskich i ich rolę w gospodarce kraju
określić położenie geograficzne i podział Oceanii na podstawie map ogólnogeograficznej i
politycznej
charakteryzować środowisko geograficzne Oceanii
wymienić endemity w Australii i na wyspach Oceanii
Mapa Australii

Australia to najmniejszy kontynent świata, na którym znajduje się tylko jedno państwo
Związek Australijski. Jest to jedno z najbogatszych państw świata. Patrząc na mapę tego
kontynentu widać, że przeważają tereny, które nie przekraczają 300mn.p.m.(najniżej
położony kontynent na świecie). W zachodniej części kraju znajduje się Wyżyna
Zachodnioaustralijska, na której występuje kilka pustyń. Część centralna to niewysokie góry.
Na wschodzie mamy niziny z Wielkim Basenem Artezyjskim czyli zbiornikiem z podziemną
wodą, która znajduje się w wodoszczelnym podłożu. U wybrzeża oceanu rozciągają się
Wielkie Góry Wododziałowe z najwyższym szczytem Górą Kościuszki. Klimat Australii to 3
strefy klimatyczne ( podręcznik strona 156 ). Australia to kontynent z największą ilością
niebezpiecznych zwierząt. Występują tu endemity czyli organizmy żywe, które można
spotkać tylko w tym miejscu ,nigdzie indziej na świecie. Najbardziej znanym gatunkiem
endemicznym jest koala czy kangury, których jest więcej niż samych Australijczyków. Na
powyższej mapie widzimy również Oceanię. To tysiące wysp położonych na Oceanie
Spokojnym. W obrębie Oceanii mamy 4 regiony geograficzne : Melanezję, Mikronezję,
Polinezję oraz Nową Zelandię. Niektóre wyspy powstały z atoli koralowych czy skał
wulkanicznych. Piękne plaże przyciągają zamożnych turystów. Jedną z najbardziej znanych i
tajemniczych wysp jest Wyspa Wielkanocna, na której znajdują się tajemnicze posągi. Wiele

z tych wysp może niedługo przestać istnieć, gdyż zmiany klimatyczne powodują proces
podnoszenia się wód oceanu.
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Koala – przedstawiciel gatunku endemicznego
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