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Temat: Oceania - położenie i podział 
 
Przeczytaj notatkę 
 

1. Oceania to wyspy położone w środkowej i południowo-zachodniej części Oceanu Spokojnego. 
W jej skład wchodzą regiony: Melanezja, Mikronezja, Polinezja i Nowa Zelandia. Razem z 
Australią tworzy część świata często w statystykach traktowaną jako szósty kontynent. Razem 
jest tu około 7500 wysp zajmujących powierzchnię ponad 60 mln km Oceanu Spokojnego.  
 

2. Pochodzenie wysp: 
a) Kontynentalne – powstały one przez oderwanie w przeszłości geologicznej mniejszych 

fragmentów od innych lądów, przede wszystkim od Australii. Mają one zazwyczaj górzysty 
charakter. Do wysp kontynentalnych są zaliczane: Nowa Gwinea, Nowa Kaledonia oraz 
Wyspa Północna Wyspa Południowa w Nowej Zelandii 

b) Wulkaniczne – powstają przez wynurzanie się wzniesienia wulkanicznego nad 
powierzchnię morza. Wyspy takie występują zwłaszcza w łukach wyspowych i są związane 
ze strefą subdukcji (granicą płyt litosfery) lub w miejscach, gdzie pod skorupą ziemską 
znajdują się tzw. Plamy gorąca. Są to wystające ponad powierzchnię oceanu fragmenty 
podwodnych wulkanów. Do wysp tego typu zaliczają się Hawaje. 

c) Koralowe – zwane także atolami, powstają wokół zanurzających się wysp, często starych 
wygasłych wulkanów. 
Atol to wyspa będąca zanurzoną rafą koralową w kształcie pierścienia, która zamyka 
wewnątrz obszar wypełniony wodą-lagunę. 
 

3. Naturalna roślinność uzależniona jest od warków klimatycznych. Wyspy strefy wilgotnej  
i gorącej są porośnięta przez bujne wiecznie zielone lasy równikowe, które w miarę oddalania 
się na południe przechodzą w lasy podzwrotnikowe, a na południu Nowej Zelandii w lasy 
strefy umiarkowanej. Na zawietrznych stokach wysp strefy zwrotnikowej i podzwrotnikowej 
dominują trawiaste sawanny. Małe wyspy koralowe charakteryzuje raczej skąpa roślinność- 
spotyka się na nich głównie gaje palmy kokosowej i niskie zarośla. 
 

4. Wody powierzchniowe występują przede wszystkim na wyspach kontynentalnych, na wielu 
atolach brak wody słodkiej. W górach Nowej Zelandii i Nowej Gwinei słodka woda jest 
zmagazynowana w postaci lodowców. 

 
5. Obszar ten zamieszkują rdzenni Melanezyjczycy, Polinezyjczycy, Mikronezyjczycy, Papuasi,  

a także ludność napływowa Hiszpanie, Portugalczycy, Holendrzy, Anglicy i Francuzi. 
 

6. Kraje utrzymują się z: turystyki, uprawy palmy kokosowej, trzciny cukrowej, bananów, 
ananasów, drzewa chlebowego, kawy i kakaowca, wydobywania rud niklu. Miejscowa 
ludność trudni się także połowem ryb, perłopławów i żółwi. 

 
 
Na podstawie podręcznika str. 159-161 i dostępnych źródeł  odpowiedz pisemnie w zeszycie na 
pytanie: Podaj przykłady kilku endemitów występujących na wyspach Oceanii.  

 


