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Temat: Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktydy 
 

Przeczytaj notatkę 

 

1. Antarktyda to kontynent, który wraz z okolicznymi wyspami i Oceanem 

Południowym, sięgającym równoleżnika 60 S, wchodzi w skład części świata 

zwanej Antarktyką. Kontynent ten znajduje się w strefie klimatu polarnego, który 

cechują niska temperatura powietrza  (niemal przez cały rok poniżej 0), bardzo 

małe opady, głównie śniegu oraz zimne i silne wiatry wiejące z wnętrza lądu. 

Wybrzeża Antarktydy są zazwyczaj urwiste i skaliste, co sprzyja cieleniu się 

(czyli dzieleni się na części) lądolodu i tworzeniu się gór lodowych. Rozległe 

obszary pokryte lodem, stale niska temperatura powietrza, silne i mroźne wiatry 

nie tworzą warunków sprzyjających rozwojowi flory i fauny oraz stałemu 

osadnictwu. Wszelkie przejawy życia skupiają się w pasie wybrzeża. Ubogą 

roślinność reprezentują rdzawoczerwone porosty i mchy. Na skalistym wybrzeżu 

żyją pingwiny i mewy, w zimnych wodach Oceanu Południowego foki, ryby, kryl 

i nieliczne wieloryby. 

Antarktyda wraz z przylegającymi wodami ma status obszaru międzynarodowego, 

nie należy do żadnego państwa. Dozwolona jest tu działalność naukowa, zabrania 

się prowadzenia działań militarnych, przeprowadzania prób z bronią jądrową oraz 

zanieczyszczania. Mówi się o pokojowym wykorzystaniu tego terenu. 

Jest to najwyżej położony kontynent świata, średnia wysokość wynosi 2030 m 

n.p.m. Najwyższy szczyt leży w Masywie Vinsona 4892 m n.p.m. a najniżej 

położonym obszarem jest Rów Bentleya 2540 m n.p.m. 

 

2. Arktyka obejmuje Ocean Arktyczny, leżące na nim wyspy i północne krańce 

Eurazji i Ameryki Północnej. 

Podobnie jak i na Antarktydzie, panuje t klimat polarny, z krótkim i chłodnym 

latem oraz długą i mroźna zimą z silnymi burzami śnieżnymi, porywistym wiatrem 

i zamieciami. Na wybrzeżach łagodzą go ciepłe prądy morskie. Tu klimat sprawia, 

że przez większą część roku wyspy są pokryte śniegiem i lodem, a znaczna część 

wód jest zamarznięta-powstaje pak lodowy. Okres wegetacyjny trwa tu tylko  

4-6 tygodni. Topnieją wtedy śniegi i rozmarza wierzchnia część wieloletniej 

zmarzliny, lokalnie tworzą się bagna. 

Rdzenni mieszkańcy Arktyki to Eskimosi i Aleuci(Ameryka Północna), 

Lapończycy (Skandynawia), Czukcze (północno-wschodnia Azja), Nieńcy 

(północno-wschodnia Europa i północno-zachodnia Syberia). Głównym źródłem 



ich utrzymania jest rybołówstwo i myślistwo. 

Prawo do poszczególnych rejonów Arktyki roszczą sobie wszystkie państwa 

graniczące z tym zimnym obszarem. Nie bez znaczenia jest tu zapewne fakt, że 

dno morskie Arktyki kryje złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Jednak do tej 

pory nie podpisano żadnego traktatu, który regulowałby przynależność 

polityczną.     

 


