Świat pod lupą
Geograﬁa to nauka badająca powłokę Ziemi i związki zachodzące między działaniami
człowieka a elementami środowiska przyrodniczego. W klasie trzeciej gimnazjum poznasz
wybrane regiony geograﬁczne Europy i świata. Dostrzeżesz, jak wielkie jest zróżnicowanie
powierzchni Ziemi, poznasz charakterystyczne cechy wybranych obszarów oraz ludzi
w nich żyjących. Dowiesz się, jakie są sposoby korzystania z zasobów danego regionu oraz
następstwa podjętej tam działalności gospodarczej. Poznając regiony, zwróć uwagę na
zróżnicowanie kulturowe, społeczne i etniczne. E‐podręcznik do nauki geograﬁi w klasie
trzeciej gimnazjum zawiera teksty, mapy, zadania interaktywne, ćwiczenia, wykresy, dane
statystyczne. Wszystkie te elementy służą do opisu charakterystycznych cech omawianego
regionu. Pamiętaj jednak, że współcześnie w wielu obszarach następują niezwykle szybkie
zmiany w sferze społecznej, politycznej i gospodarczej. Korzystaj więc dodatkowo z wielu
dostępnych źródeł informacji zawierających najnowsze dane i samodzielnie uzupełniaj
przedstawione opisy. E‐podręcznik jest nowym elementem w nauczaniu geograﬁi.
Informacje zostały uporządkowane tak, by można było z nich łatwo korzystać.
Europa
Położenie Europy. Charakterystyczne cechy rzeźby powierzchni
Zróżnicowanie typów klimatu w Europie
Wody powierzchniowe w Europie
Zróżnicowanie ludnościowe i kulturowe współczesnej Europy
Przegląd państw na mapie politycznej Europy
Europa Północna – państwa skandynawskie
Europa Zachodnia – cechy środowiska przyrodniczego
Rolnictwo Francji
Przemysł Europy Zachodniej – przemiany i kierunki rozwoju
Procesy urbanizacji w Europie Zachodniej. Paryż – światowa metropolia
Kraje alpejskie – wpływ środowiska przyrodniczego na gospodarkę
Europa Południowa – cechy środowiska przyrodniczego
Europa Południowa – kultura śródziemnomorska, turystyka
Wycieczka po Europie
Europa – przyroda – człowiek – gospodarka. Podsumowanie
Wybrane regiony świata
Azja – kontynent kontrastów

Azja – najstarsze cywilizacje. Ludność Azji
Chiny – najludniejszy kraj świata
Japonia – cechy środowiska przyrodniczego. Nowoczesna gospodarka
Azja Południowo-Wschodnia
Indie – kontrasty społeczne i gospodarcze
Bliski Wschód – gospodarka, cechy kulturowe, konﬂikty zbrojne
Afryka – strefowość klimatyczna, roślinna i glebowa
Afryka – formy gospodarowania w streﬁe Sahelu
Państwa Afryki Subsaharyjskiej – rozwój gospodarczy i poziom życia
Ameryka Północna i Ameryka Południowa – zróżnicowanie ludności
Brazylia – eksploatacja lasów Amazonii, wielkie miasta
Stany Zjednoczone Ameryki (USA) – światowa potęga gospodarcza
Australia – środowisko przyrodnicze, cechy gospodarki
Arktyka i Antarktyka – środowisko przyrodnicze obszarów podbiegunowych
Wybrane regiony świata. Relacje: człowiek – przyroda – gospodarka. Podsumowanie
Materiały metodyczne dla nauczycieli

Bibliograﬁa:

Położenie Europy. Charakterystyczne cechy rzeźby
powierzchni
Zaczynamy poznawać Europę – kontynent tworzący z Azją jeden wielki blok
kontynentalny. Od wieków Europa była jednak uznawana za odrębną część świata. Nazwa
naszego kontynentu wywodzi się z greckiego mitu opowiadającego historię Europy –
córki króla Agenora władającego Fenicją. Odszukaj w źródłach informacje o tym micie.
Spróbuj wyjaśnić, co oznaczają nazwy: Europa i Azja.

Źródło: Mojpe (h ps://pixabay.com), public domain.

Już wiesz
jak wykorzystać mapę hipsometryczną do określenia położenia i odczytywania nazw
własnych obiektów geograﬁcznych;
jak określa się położenie geograﬁczne obiektów na Ziemi;
jakie są elementy środowiska przyrodniczego.
Nauczysz się
określać położenie geograﬁczne Europy oraz wielkość jej powierzchni;
odczytywać nazwy głównych form rzeźby powierzchni oraz nazwy głównych
elementów linii brzegowej z mapy hipsometrycznej Europy;
podawać argumenty przemawiające za wydzieleniem Europy z Eurazji oraz
wskazywać przebieg umownej granicy między Europą a Azją;

dokonywać podziału Europy na megaregiony (regiony ﬁzycznogeograﬁczne).

1. Położenie geograﬁczne Europy

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Źródło: Tomorrow Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Animacja przedstawia obracający się globus, widoczna jest siatka kartograﬁczna, równik,
zwrotnik, koła podbiegunowe, bieguny jakby małe kołki od śrub globusa. Równik
i zwrotniki, koła podbiegunowe są opisane. Widoczne są zarysy kontynentów, na których
wpisano wyraźnie nazwy kontynentów i wielkość powierzchni. Globus obraca się
z zachodu na wschód! Po trzykrotnym dość wolnym obrocie – globus znika i pojawia się
mapa.

Ćwiczenie 1
Korzystając z powyższej mapy, wskaż, które stwierdzenia opisujące położenie geograﬁczne
Europy na świecie są prawdziwe, a które fałszywe.
Prawda

Fałsz

Europa w całości leży na
półkuli północnej.





Europę przecina południk 0°;
większa część lądu leży na
półkuli wschodniej,
a mniejsza na półkuli
zachodniej.





Prawie cała Europa leży
w umiarkowanych
szerokościach
geograﬁcznych (N).





Europę oblewają od północy
wody Oceanu Arktycznego,
od zachodu i południa wody
Oceanu Atlantyckiego oraz
morza przybrzeżne
i śródziemne będące
odnogami tych oceanów.





Europa jest mniejsza od Azji
około 4 razy.





Europa jest najmniejszym
kontynentem na świecie.





Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Polecenie 1
Korzystając z poniższej mapy oblicz z dokładnością do 1' rozciągłość równoleżnikową
i południkową lądowej części Europy. Rozciągłość południkową podaj także w kilometrach
przyjmując, że długość 1° łuku południka mierzy 111,2 km.

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, Wofratz (h ps://commons.wikimedia.org), Szilas
(h ps://commons.wikimedia.org), Manželé Ebrovi (h ps://commons.wikimedia.org), Polarbaer (h ps://commons.wikimedia.org),
Krzysztof Jaworski, licencja: CC BY-SA 3.0.

2. Europa – odrębna część świata
Można powiedzieć, że Europa jest wysuniętym ku Oceanowi Atlantyckiemu wielkim
półwyspem Eurazji. Jednakże już w starożytności uznawano ją za odrębną część świata. Za
rozdzieleniem na dwa kontynenty przemawiają olbrzymie różnice cech środowiska
przyrodniczego, odmienna historia i zróżnicowanie kulturowe. To w czasach starożytnych
wytyczono wschodnią – lądową – granicę Europy. Biegła od Hellespontu (dzisiaj jest to
Cieśnina Dardanele) aż do rzeki Don. Wyznaczenie dalszej części umownej granicy
oddzielającej Europę od Azji nastąpiło dopiero w XVIII wieku i na początku XIX wieku.
Wówczas to przesunięto granicę ku pasmu gór Ural i rzece o tej samej nazwie. Przebieg
umownej granicy między Europą a Azją przedstawia poniższa rycina.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Źródło: Tomorrow Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Animacja prezentująca umowną granicę między Europą a Azją. Na mapie hipsometrycznej
Europy pojawiają się po kolei ponumerowane punkty opisane na boku mapy: Cieśnina
Dardanele, Cieśnina Bosfor, ujście rzeki Don, rzeka Manycz, rzeka Kuma, północne
wybrzeże Morza Kaspijskiego, rzeka Emba, wschodnie stoki gór Ural, ujście rzeki Bajdaraty
do Morza Kaspijskiego. Kolejne punkty łączy czerwona linia wskazująca umowną granicę
między Europą a Azją.

Cechą wyróżniającą Europę wśród wszystkich kontynentów jest urozmaicona – bardzo
dobrze rozwinięta linia brzegowa z dużą liczbą mórz wewnętrznych i mórz przybrzeżnych,
półwyspami, wyspami i zatokami. Przy stosunkowo niewielkiej powierzchni linia brzegowa
Europy ma aż 37 900 km długości.

Polecenie 2
Na mapie na wybranych elementach linii brzegowej Europy będą pojawiały się liczby. W tabeli
obok wyświetli się termin geograﬁczny. Twoje zadanie polega na utworzeniu pełnej nazwy
geograﬁcznej. Możesz korzystać z mapy na ekranie lub z mapy w atlasie.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Źródło: Koyos(h p://commons.wikimedia.org), NASA(h p://commons.wikimedia.org), Krzysztof Jaworski, Edward Dudek,
licencja: CC BY 3.0.

Na mapie na wybranych elementach linii brzegowej Europy pojawiają się liczby od jeden do
czternaście. W tym samym czasie obok mapy pojawia się termin geograﬁczny i miejsce do
uzupełnienia brakującego członu nazwy geograﬁcznej. Po chwili napis uzupełnia się. Nazwy
geograﬁczne: Morze Barentsa, Półwysep Skandynawski, Morze Bałtyckie, Morze Północne,
Wyspa Wielka Brytania, Wyspa Irlandia, Wyspa Islandia, Półwysep Iberyjski, Morze
Śródziemne, Wyspa Sardynia, Wyspa Sycylia, Półwysep Apeniński, Półwysep Bałkański,
Morze Czarne.

3. Europa – charakterystyczne cechy rzeźby
powierzchni
Przeczytaj instrukcję, która pomoże ci odczytać treść mapy hipsometrycznej Europy.
Mapy hipsometryczne przedstawiają ukształtowanie terenu; wysokości bezwzględne
ukazano na nich za pomocą skali barw.
1. Jako pierwsza pojawi się mapa hipsometryczna Europy bez nazw. Zwróć uwagę:
1. jaki kolor i jego odcienie przeważają na mapie;
2. jak układają się niziny, wyżyny i łańcuchy górskie w Europie.
2. Następnie zostaną nałożone nazwy własne wielkich form ukształtowania terenu –
najpierw nizin, potem wyżyn, następnie łańcuchów górskich. Gdy nazwy będą się
pojawiały, odczytuj je głośno.
3. Na końcu zostaną zaznaczone wybrane punkty wysokościowe. Odczytaj nazwę
i wysokość najwyżej i najniżej położonego punktu w Europie.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, Kevin MacLeod (http://incompetech.com), Krzysztof Jaworski, Tomorrow
Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Animacja. Jako pierwsza pojawia się mapa hipsometryczna Europy bez nazw. Następnie
zostają nałożone nazwy własne wielkich form ukształtowania terenu – najpierw nizin,
potem wyżyn, następnie łańcuchów górskich. Na końcu zostają zaznaczone wybrane
punkty wysokościowe.

Ćwiczenie 2
Uzupełnij puste miejsca.
Europa jest kontynentem o zróżnicowanej rzeźbie powierzchni. Przeważają jednak tereny
zajmujące aż 73,7% powierzchni. Średnia wysokość lądu europejskiego
wynosi 290 m n.p.m. Wielkie formy ukształtowania terenu są ułożone
Jedynym łańcuchem górskim o południkowym przebiegu są góry
wschodniej granicy Europy. Najwyższym szczytem jest
m n.p.m. leżący w
Nadkaspijskiej

.
leżące na
o wysokości 4810

. Najniżej położonym obszarem jest depresja na Nizinie
m p.p.m.

4. Podział Europy na wielkie regiony
ﬁzycznogeograﬁczne
Europa jest stosunkowo niewielkim kontynentem, ale w poszczególnych jej obszarach
zaznaczają się wyraźne różnice elementów środowiska przyrodniczego. To zróżnicowanie
stało się podstawą wydzielenia 4 wielkich regionów ﬁzycznogeograﬁcznych. Są nimi:
Europa Północna, Europa Zachodnia, Europa Wschodnia i Europa Południowa.

Ukształtowanie powierzchni Europy i podział na regiony ﬁzycznogeograﬁczne. Mapa ta pokazuje granice Europy na Oceanie
Atlantyckim i morzach. Zauważ, że wyspa Kreta należy do Europy, a Cypr już do Azji

Obejrzyj fotograﬁe, przeczytaj opisy i ustal, do którego regionu ﬁzycznogeograﬁcznego
Europy się odnoszą. Prawidłową nazwę regionu wybierz z listy.


Góry Skandynawskie – ﬁeldy

Ćwiczenie 3.1
Do tego regionu należy Półwysep Skandynawski wraz z nasadą nazywaną Międzymorzem
Fińsko-Karelskim oraz wyspy na Oceanie Arktycznym i w północno-wschodniej części
Oceanu Atlantyckiego, największą z nich jest Islandia.
Region

.

Europa Południowa

Europa Zachodnia

Europa Wschodnia

Europa Północna

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Obejrzyj fotograﬁe, przeczytaj opisy i ustal, do którego regionu ﬁzycznogeograﬁcznego
Europy się odnoszą. Prawidłową nazwę regionu wybierz z listy.


Wołga

Ćwiczenie 4.1
Cały region zajmuje Nizina Wschodnioeuropejska będąca wielkim równinnym obszarem
o średniej wysokości 170 m n.p.m. Wschodnią granicą jest południkowo biegnący łańcuch gór
Ural, na południu leży Półwysep Krymski.
Region

.

Europa Zachodnia

Europa Wschodnia

Europa Północna

Europa Południowa

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Obejrzyj fotograﬁe, przeczytaj opisy i ustal, do którego regionu ﬁzycznogeograﬁcznego
Europy się odnoszą. Prawidłową nazwę regionu wybierz z listy.



Góry Szkockie

Ćwiczenie 5.1
Główny trzon regionu stanowią trzy rozległe, równoleżnikowo ułożone obszary: Niż
Środkowoeuropejski, pas starszych zrębowych gór, wyżyn i obniżeń zwanych basenami oraz
pas młodszych gór fałdowych: Pirenejów, Alp i Karpat. Na zachodzie regionu leżą Wyspy
Brytyjskie.
Region

.

Europa Wschodnia

Europa Zachodnia

Europa Południowa

Europa Północna

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Obejrzyj fotograﬁe, przeczytaj opisy i ustal, do którego regionu ﬁzycznogeograﬁcznego
Europy się odnoszą. Prawidłową nazwę regionu wybierz z listy.



Wybrzeże Śródziemnomorskie

Ćwiczenie 6.1
Do tego regionu należą trzy wielkie półwyspy: Iberyjski, Apeniński i Bałkański oraz wyspy na
Morzu Śródziemnym z wyjątkiem Cypru.
Region

.

Europa Wschodnia

Europa Południowa

Europa Zachodnia

Europa Północna

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Podsumowanie
Europa jest umownie wyodrębnioną częścią Eurazji, stanowi jej wielki półwysep
o bardzo zróżnicowanym ukształtowaniu powierzchni i bardzo dobrze rozwiniętej
(urozmaiconej) linii brzegowej.
Europa jest szóstym co do wielkości kontynentem, ma powierzchnię 10,5 mln km². Jej
zdecydowana część leży na półkuli północnej w umiarkowanych szerokościach
geograﬁcznych, jedynie północne krańce sięgają poza koło podbiegunowe.
Europa dzieli się na 4 wielkie regiony ﬁzycznogeograﬁczne: Europę Północną, Europę
Wschodnią, Europę Zachodnią, Europę Południową.
Praca domowa

Polecenie 3.1
Odczytaj na mapie w atlasie nazwy i współrzędne geograﬁczne skrajnych punktów na lądzie
europejskim. Zapisz odczytane nazwy i współrzędne.
Polecenie 3.2
Wyjaśnij, dlaczego wydziela się Europę z Eurazji, mimo że tworzą one jeden blok
kontynentalny.
Polecenie 3.3
Posługując się różnymi źródłami informacji, wyjaśnij terminy: ekumena, subekumena,

anekumena.
Polecenie 3.4
Oblicz, jaki procent wszystkich lądów na Ziemi stanowi powierzchnia Europy. Przedstaw
obliczenia.

Słowniczek
regionalizacja ﬁzycznogeograﬁczna, czyli krajobrazowa
rodzaj naukowego podziału jakiegoś obszaru i wyróżnienie w nim pewnych jednostek
terytorialnych o podobnych cechach wynikających z ich położenia geograﬁcznego
region ﬁzycznogeograﬁczny
określony teren posiadający nazwę własną, odróżniający się od otaczających go obszarów
zespołem cech przyrodniczych i położeniem geograﬁcznym

Zróżnicowanie typów klimatu w Europie
Klimat oddziałuje na cechy krajobrazu na danym obszarze. Na lekcji poznasz
współzależności między czynnikami kształtującymi typy klimatu oraz zróżnicowanie
typów klimatu w Europie. Czy pamiętasz, czym różni się klimat od pogody?

Bardzo wyraźnie widoczne poszczególne piętra roślinne na południowym stoku alpejskiego pasma Nordke e górującego nad
austriackim miastem Innsbruck

Już wiesz
że geograﬁczne czynniki klimatotwórcze oddziałują na cechy klimatu na danym
obszarze;
że w Europie występuje duże regionalne zróżnicowanie typów klimatu;
jak cechy klimatu danego miejsca można przedstawić i odczytać z diagramów
klimatycznych.
Nauczysz się
wskazywać geograﬁczne czynniki klimatotwórcze oddziałujące na klimat w Europie;
opisywać regionalne zróżnicowanie typów klimatu w Europie;
charakteryzować główne cechy typów klimatu w Europie.

1. Czynniki klimatyczne kształtujące typy klimatu
w Europie
Do geograﬁcznych czynników kształtujących typy klimatu należą: szerokość geograﬁczna,
która jest czynnikiem strefowym, rozkład lądów i mórz, oddziaływanie prądów morskich,
ukształtowanie terenu, wysokość nad poziomem morza i pokrycie terenu.
Geograﬁczne czynniki klimatyczne i ich wpływ na zróżnicowanie klimatu w Europie
Czynnik klimatyczny

Wpływ czynnika na zróżnicowanie klimatu w Europie
Europa rozciąga się między 35°58'N (Przylądek Marroqui)
a 71°08'N (Przylądek Nordkyn); trzon lądu leży
w umiarkowanych szerokościach geograﬁcznych na półkuli

Szerokość geograﬁczna

północnej, jedynie niewielki skrawek kontynentu sięga poza
koło podbiegunowe północne 66°33'N. Położenie
geograﬁczne Europy sprawia, że obszary w Europie
Południowej otrzymują większą ilość energii słonecznej niż
jej krańce północne. Średnie wartości elementów klimatu
mają charakterystyczny przebieg w ciągu roku w każdym
typie klimatu; najchłodniejszym miesiącem jest styczeń,
a najcieplejszym lipiec
Europa Zachodnia znajduje się w zasięgu wpływów Oceanu
Atlantyckiego, Europa Wschodnia natomiast pod wpływem

Rozkład lądów i mórz

lądowych mas powietrza znad Azji. Wielkie rozczłonkowanie
linii brzegowej Europy, duża liczba mórz przybrzeżnych
i śródlądowych jest istotnym czynnikiem klimatycznym.
Przypomnij, jaki wpływ na elementy klimatu ma położenie

w pobliżu oceanu, a jak oddziałuje na klimat wielki obszar
lądowy
Oddziaływanie prądów
morskich

Wybrzeże Europy Zachodniej i Północnej opływa ciepły Prąd
Zatokowy (Golfsztrom), który wzmacnia oddziaływanie
Oceanu Atlantyckiego na cechy klimatu

Czynnik klimatyczny

Wpływ czynnika na zróżnicowanie klimatu w Europie
Równoleżnikowy układ głównych form ukształtowania
powierzchni umożliwia przepływ mas powietrza znad
Atlantyku w głąb lądu oraz mas powietrza znad Europy

Ukształtowanie terenu
i wysokość nad
poziomem morza

Wschodniej w kierunku zachodnim. Pasma górskie
utrudniają natomiast napływ mas powietrza
podzwrotnikowego z południa oraz powietrza arktycznego
z północy. Na terenach górskich występuje piętrowość
związana z wysokością nad poziomem morza. Ponadto
obszary górskie cechują niższe roczne temperatury
powietrza oraz wyższe opady

Pokrycie terenu

Europa odróżnia się od pozostałych kontynentów wielkimi
zmianami w krajobrazach. Szacuje się, że ok. 65%
powierzchni Europy zostało silnie przekształcone –
pojawiły się głównie krajobrazy rolnicze, ale także znaczne
tereny zostały zmienione na skutek urbanizacji,
industrializacji (uprzemysłowienia), działalności górniczej
i rozwoju sieci transportowej. Krajobraz naturalny
zachował się tylko na 15% powierzchni lądu

Wpływ głównych geograﬁcznych czynników klimatycznych na klimat w Europie
przedstawia poniższa animacja.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Źródło: Tomorrow sp.z o.o., Roman Nowacki, licencja: CC BY-SA 3.0.

Widoczny kontur Europy z siatką kartograﬁczną. Prezentowane są nazwy: Ocean
Atlantycki, Morze Północne, Morze Bałtyckie, Morze Śródziemne. Na mapie pojawiają się
granice stref klimatycznych. Od zachodu zaczyna się wlewać kolor zielony, który dochodzi
do granicy. Gdy kolor się wypełni pojawia się napis. Od wschodu zaczyna się wlewać kolor
jasnoczerwony, który dochodzi do granicy. Na obszarze w Europie Środkowej między
dwiema granicami, wlewał się najpierw kolor zielony, a potem kolor jasnoczerwony.
Powstaje ze zmieszania obydwu kolorów trzeci. Od południa do granic powstałego
wcześniej kolorowego pasa wlewa się kolor różowo-ﬁoletowy. Od północy analogicznie
wlewa się kolor niebieski. Na kolorowych pasach pojawiają się napisy: Klimaty
okołobiegunowe, Klimaty umiarkowanych szerokości, geograﬁcznych, Klimaty
podzwrotnikowe.

2. Typy klimatu w Europie

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://zpe.gov.pl/a/Dt1CgdeK4
Źródło: Tomorrow Sp.z o.o., NuclearVacuum (h p://commons.wikimedia.org/wiki/File:EU-Poland.svg), Krzysztof Jaworski,
licencja: CC BY-SA 3.0.

Na mapie powyżej przedstawiono zasięgi typów klimatu w Europie. Obok mapy będą
pokazywały się diagramy klimatyczne przykładowych stacji. Korzystając z mapy, wykonaj

poniższe polecenia.
Polecenie 1
Odczytaj z diagramów klimatycznych maksymalne i minimalne temperatury powietrza,
następnie oblicz roczną amplitudę temperatur powietrza w każdej ze stacji. Zapisz w zeszycie
nazwę stacji i odczytane wartości.
Polecenie 2
Opisz roczny przebieg opadów w każdej stacji. Określ porę roku, w której opady są najwyższe.
Polecenie 3
Wskaż, który geograﬁczny czynnik klimatyczny ma najsilniejszy wpływ na roczny przebieg
średnich miesięcznych temperatur powietrza i miesięczne sumy opadów w każdej stacji.

1. KLIMAT UMIARKOWANY MORSKI (OCEANICZNY) –
STACJA KLIMATYCZNA LONDYN

Źródło: Olga Mikos, francesco_rollandin (h ps://openclipart.org), Ssolbergj (h p://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA
3.0.

Las liściasty jest typową formacją roślinną w klimacie umiarkowanym morskim/oceanicznym

Ten typ klimatu nazywa się także oceanicznym, gdyż na kształtowanie się tego typu klimatu
wpływa ocean. Lato w Londynie jest chłodne (17°C), zima łagodna (+5°C), a średnia roczna
amplituda temperatury powietrza jest niewielka. Opady atmosferyczne są dość wysokie
i występują we wszystkich porach roku.
Polecenie 4
Odczytaj z powyższej mapy zasięg klimatu umiarkowanego morskiego w Europie.

2. KLIMAT UMIARKOWANY LĄDOWY (KONTYNENTALNY) –
STACJA KLIMATYCZNA MOSKWA

Źródło: Olga Mikos, francesco_rollandin (h ps://openclipart.org), Ssolbergj (h p://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA
3.0.

Lasostep to formacja roślinna charakterystyczna dla klimatu umiarkowanego ciepłego lądowego (kontynentalnego), leżąca
pomiędzy strefą leśną a stepową

Ten typ klimatu występuje w Europie Wschodniej. Latem obszary lądu szybko
się nagrzewają i podnoszą temperaturę zalegających na nich mas powietrza, średnie
temperatury powietrza wahają się wówczas od 20°C do 24°C. Zimy są chłodne, a średnie
temperatury w styczniu spadają do –11°C. Roczne amplitudy temperatury przekraczają
30°C. Opady roczne są niższe niż w klimacie morskim i wynoszą od 400 mm do 700 mm
z przewagą opadów letnich.

3. KLIMAT UMIARKOWANY CIEPŁY PRZEJŚCIOWY – STACJA
KLIMATYCZNA WARSZAWA

Źródło: Olga Mikos, francesco_rollandin (h ps://openclipart.org), Ssolbergj (h p://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA
3.0.

Las mieszany w Puszczy Białej leżącej na północny wschód od Warszawy

Ten typ klimatu występuje w Europie Środkowej, gdzie ścierają się masy powietrza
z zachodu i ze wschodu. Jedną z cech tego klimatu są częste zmiany pogody. Latem średnie
temperatury powietrza sięgają 19°C, zimą zaznaczają się spadki do −2°C. Opad roczny sięga
600 mm, wyraźnie wyższe opady są latem.

4. KLIMAT PODZWROTNIKOWY WILGOTNY
(ŚRÓDZIEMNOMORSKI) – STACJA KLIMATYCZNA ATENY

Źródło: Olga Mikos, francesco_rollandin (h ps://openclipart.org), Ssolbergj (h p://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA
3.0.

Makia na wyspie Eubea leżącej na północ od Aten

Klimat ten obejmuje Europę Południową i nazywany jest też klimatem
śródziemnomorskim. Do jego najważniejszych cech należą:
łagodne, ciepłe i wilgotne zimy ze średnią temperaturą powietrza od 5°C do 12°C;
suche, gorące lata ze średnią temperaturą powietrza od 22°C do 28°C;
roczne sumy opadów wynoszące od 400 mm do 600 mm.

5. KLIMAT SUBPOLARNY – STACJA KLIMATYCZNA KANIN
NOS

Źródło: Olga Mikos, francesco_rollandin (h ps://openclipart.org), Ssolbergj (h p://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA
3.0.

Tundra na wschód od półwyspu Kanin w okolicach miejscowości Workuta (fotograﬁa wykonana jesienią)

Na północnych krańcach Europy występują klimaty chłodne. Na wyspach leżących daleko
na północy jest to nawet klimat polarny. Zima, tj. okres, gdy średnia temperatura spada
poniżej 0°C, trwa od 7 do 8 miesięcy. W najcieplejszym miesiącu temperatura powietrza nie
przekracza 10°C. Opady są niewielkie, sięgają 200 mm rocznie. Ważną cechą klimatu na
tych obszarach jest duża zmienność typów pogody.

Ó

6. KLIMAT GÓRSKI

Bardzo wyraźnie widoczne poszczególne piętra roślinne na południowym stoku alpejskiego pasma Nordke e górującego nad
austriackim miastem Innsbruck

Na obszarach górskich w Europie występuje typ klimatu o zaznaczonej piętrowości.
Temperatura powietrza jest zawsze wyraźnie niższa niż na terenach otaczających łańcuch
górski, a suma opadów wyraźnie wyższa. W zależności od położenia geograﬁcznego
masywu górskiego piętra klimatyczne leżą na nieco innych wysokościach.
Polecenie 5
Temperatura powietrza spada wraz ze wzrostem wysokości bezwzględnej. Oblicz, jaka jest
temperatura powietrza na stoku góry na wysokości 1 600 m n.p.m., gdy u jej podnóża na
wysokości 400 m n.p.m. jest +8°C. Przyjmij spadek o 0,6°C/100 m.

Podsumowanie
Europa mimo stosunkowo niewielkiej powierzchni znajduje się w trzech strefach
klimatycznych: północna część lądu w streﬁe okołobiegunowej, środkowa część
w streﬁe umiarkowanej, południowa – w streﬁe podzwrotnikowej.
Największy obszar zajmują klimaty strefy umiarkowanej.

Geograﬁczne czynniki klimatyczne wpływają na zróżnicowanie rocznego przebiegu
temperatury powietrza i sum opadów miesięcznych w poszczególnych regionach
Europy.
W Europie wraz z przesuwaniem się z zachodu na wschód wzrasta kontynentalizm
klimatu.
Praca domowa
Polecenie 6.1
Wymień główne czynniki klimatyczne kształtujące typy klimatu w Europie.
Polecenie 6.2
Wyjaśnij termin kontynentalizm klimatu.
Polecenie 6.3
Odszukaj na mapie tematycznej miasta: Rzym, Berno, Paryż, Kijów, Helsinki, Dublin. Ustal,
jaki jest typ klimatu w każdym z nich.
Polecenie 6.4
Opisz cechy klimatu oceanicznego w Europie.
Polecenie 6.5
Na Śnieżce (1 602 m n.p.m.) jest temperatura powietrza +2°C. Oblicz, jaka jest temperatura
w Karpaczu na wysokości 600 m n.p.m.

Słowniczek
Prąd Zatokowy (Golfsztrom)

ciepły prąd oceaniczny, który rozpoczyna swój bieg w południowej części Morza
Sargassowego, płynie wzdłuż wschodnich wybrzeży Ameryki Północnej aż do Nowej
Funlandii, następnie jako Prąd Północnoatlantycki przepływa przez Ocean Atlantycki do
brzegów Europy Zachodniej i dalej jako Prąd Norweski opływa Europę Północną

Zadania

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1
Na mapie Europy zaznaczono cztery stacje klimatyczne. Która z nich leży na obszarze objętym
klimatem morskim (oceanicznym)?


stacja W



stacja Z



stacja Y



stacja X

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Na mapie Europy zaznaczono cztery stacje klimatyczne. Która z nich leży na obszarze objętym
klimatem lądowym (kontynentalnym)?


stacja W



stacja Z



stacja Y



stacja X

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Na mapie Europy zaznaczono cztery stacje klimatyczne. W której z nich występuje
najmniejsza roczna amplituda średnich miesięcznych temperatur powietrza?


stacja Y



stacja Z



stacja X



stacja W

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Na mapie Europy zaznaczono cztery stacje klimatyczne. W której z nich występuje największa
roczna amplituda średnich miesięcznych temperatur powietrza?


stacja Y



stacja Z



stacja X



stacja W

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Na mapie Europy zaznaczono cztery stacje klimatyczne. W której z nich klimatyczne lato, tj.
okres z temperaturą powietrza powyżej 15°C, trwa najdłużej?


stacja Z



stacja W



stacja X



stacja Y

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

W tabeli umieszczono dane z czterech stacji meteorologicznych leżących na 20°E
w Europie na podobnych wysokościach n.p.m. Uporządkuj je, zaczynając od stacji leżącej
najdalej na północy, a kończąc na stacji leżącej najdalej na południu.
Dane dla stacji klimatycznych
Temperatura
powietrza
w styczniu (°C)

Temperatura
powietrza w lipcu
(°C)

Roczna suma
opadów (mm)

Średnia
temperatura
roczna (°C)

A

10,4

25,8

1148

17,7

B

−2,9

18,6

547

7,8

C

0,7

21,8

615

11,3

D

−2,4

11,8

1031

4,1

Ćwiczenie 6.1
C



A



B



D



Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Wody powierzchniowe w Europie
Wody są niezwykle ważnym składnikiem środowiska naturalnego. Przypomnij sobie
obieg wody w przyrodzie. Część tego obiegu stanowią wody powierzchniowe, do których
zaliczają się rzeki, jeziora, bagna czy lodowce. Niniejsza lekcja przedstawia zróżnicowanie
sieci rzecznej i rozmieszczenie pojezierzy w Europie.

Źródło: Tom Arthur (h ps://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 2.0.

Już wiesz
że woda nieustannie krąży w środowisku przyrodniczym;
że rzeki są jednym z czynników formowania powierzchni Ziemi;
że erozja rzeczna niszczy formy powierzchni Ziemi, następnie materiał jest
przemieszczany, po czym w wyniku osadzania powstają nowe formy powierzchni
Ziemi;
że proﬁl doliny rzecznej jest inny w odcinku górnym, środkowym i dolnym;
że klimat jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na sieć rzeczną na
danym obszarze.
Nauczysz się
wskazywać na mapie hipsometrycznej główne rzeki i jeziora w Europie;
wyjaśniać zróżnicowanie sieci wodnej w wielkich regionach Europy;
wyjaśniać przyczyny tworzenia przez rzeki ujść lejkowych i deltowych;

podawać przykłady współzależności między ustrojem rzeki, typem klimatu
a ukształtowaniem powierzchni.

1. Klasyﬁkacja rzek
Masa wody płynąca w naturalnym korycie pod wpływem siły ciężkości to rzeka. Ze
względu długość i wielkość dorzecza wyróżnia się rzeki małe, średnie i duże. Ze względu
na spadek, który wpływa na prędkość płynięcia rzeki, dzieli się je na górskie, wyżynne
i nizinne. Wszystkie rzeki, zwane też ciekami wodnymi, zasilane są przez wody deszczowe
oraz wody pochodzące z topnienia śniegu lub lodowców. Wody te spływają po powierzchni
ziemi, a także wsiąkają w jej głąb, skąd ponownie wypływają na powierzchnię jako źródła.
Cieki wodne w zależności od okresu płynięcia dzieli się również na cieki stałe i okresowe.
Podane wyżej klasyﬁkacje rzek posłużą nam do scharakteryzowania sieci rzecznej
w Europie.

2. Składniki środowiska przyrodniczego
kształtujące sieć rzeczną w Europie

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

Polecenie 1
Po analizie mapy przedstawiającej europejską sieć rzeczną (ilustracja powyżej) oceń, czy
w Europie występują obszary, na których nie ma rzek.

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

Charakter sieci rzecznej występującej na jakimś obszarze uzależniony jest od wielu
elementów środowiska przyrodniczego. Na gęstość sieci rzecznej wpływ mają: wielkość
opadu, rodzaj skał w podłożu, nachylenie terenu i typ roślinności. Jednocześnie wody
oddziałują na inne składniki środowiska przyrodniczego. Z mapy odczytasz, że najwyższe
roczne sumy opadów w Europie występują w górach. Tereny te są obszarami źródłowymi
dla wielu rzek. Charakteryzując sieć rzeczną Europy, należy też wskazać, do jakich zlewisk
spływają rzeki.

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

Polecenie 2
Odczytaj udział procentowy trzech głównych zlewisk w powierzchni Europy.
Wyjaśnij termin obszar bezodpływowy.
Odczytaj nazwy największych rzek w poszczególnych zlewiskach.

3. Charakterystyka sieci rzecznej w wielkich
regionach ﬁzycznogeograﬁcznych Europy

Układ sieci wodnej na tle ukształtowania powierzchni w poszczególnych wielkich regionach Europy

Rzeki Europy Północnej są dość krótkie, płyną w dolinach przekształconych przez lądolód,
często przepływają przez jeziora. Zasilają je deszcze, topniejące śniegi oraz wody
z lodowców górskich. Z tego powodu wykazują wyrównane poziomy stanu wody w ciągu
całego roku. Charakterystyczne dla rzek płynących na Płw. Skandynawskim są liczne
wodospady, bystrza oraz duży spadek, co umożliwia ich wykorzystanie do produkcji energii
elektrycznej w elektrowniach wodnych. Najdłuższymi rzekami są: Kemi (480 km długości)
uchodząca do Zatoki Botnickiej, Klar (460 km) uchodząca do Jeziora Wetter oraz Glomma
(598 km) wpływająca do Cieśniny Skagerrak. Na Międzymorzu Fińsko‐Karelskim
znajduje się wielki obszar pojezierny z licznymi jeziorami polodowcowymi – Pojezierze
Fińskie.



Źródło: Rwers (h ps://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 4.0.

W nizinnej Europie Wschodniej rzeki są długie, płyną wolno, silnie meandrują. Zasilają je
głównie deszcze i wody z topniejących wiosną śniegów. Wysokie stany wody występują
wiosną, natomiast niskie – latem i zimą. Na północy regionu rzeki są zlodzone przez okres
od 4 do 5 miesięcy. Na południu płyną: Wołga (3388 km) – najdłuższa rzeka Europy,
uchodząca do bezodpływowego Morza Kaspijskiego, Ural (2534 km) – płynący również do
tego morza, Dniepr (2285 km) – uchodzący do Morza Czarnego i Don (1979 km) –
odprowadzający wody do Morza Azowskiego.


Źródło: Olegivvit (h ps://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.

W Europie Zachodniej sieć rzeczna jest silnie urozmaicona ze względu na różnorodność
ukształtowania powierzchni oraz oddziaływanie klimatu. Na Wyspach Brytyjskich
i w północnej oraz zachodniej Francji rzeki zaczynają swój bieg na nizinach lub w niskich
górach. Są zasilane głównie deszczem i przez to mają wyrównane stany wód przez cały rok.
Rzeki w tej części Europy charakteryzują się ujściami lejkowatymi (estuariami). Ten rodzaj
ujścia tworzy się, gdy wysoka fala przypływu wdziera się w ujście rzeki, eroduje jej koryto,
a fala odpływu wynosi materiał i transportuje go w głąb morza, nie dopuszczając do
powstania ujścia deltowego (delty).
Duże rzeki Europy Zachodniej swoje źródła mają w Alpach. Należą do nich: Dunaj (2850 km
– druga co do długości rzeka w Europie) płynący na wschód do Morza Czarnego, Ren
(1360 km) kierujący się na północ do Morza Północnego, Rodan (812 km) płynący najpierw
na zachód, by w środkowym odcinku skręcić na południe do Morza Śródziemnego oraz Pad
(652 km) biorący początek w Alpach, ale zaliczany już do rzek regionu
śródziemnomorskiego.
Rzeki alpejskie zasilane są przez deszcze, topniejące śniegi i wody roztopowe z lodowców
górskich. To powoduje, że wysokie stany wody występują wiosną i latem. Dolne odcinki
tych rzek biegną po terenach nizinnych, są więc rzekami górsko‐nizinnymi.
Do rzek Europy Zachodniej należą także te, których dorzecza rozciągają się w klimacie
umiarkowanym przejściowym. Są to: Wisła (1047 km) i Odra (854 km) płynące do Morza
Bałtyckiego oraz Wezera (733 km) i Łaba (1165 km) uchodzące do Morza Północnego. Rzeki
w tym klimacie mają dwa wysokie stany wód: wiosną, gdy topnieją śniegi, i latem – co
wiąże się z wysokimi opadami w tej porze roku.
Rzeki Europy Zachodniej na zachód od Łaby prawie nie zamarzają, natomiast na wschód od
niej są zlodzone przez okres 1‐2 miesięcy.



Źródło: Tom Arthur (h ps://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 2.0.

Charakterystyczną cechą rzek w Europie Południowej jest ścisłe uzależnienie ich stanów
wody od klimatu. Latem, gdy deszczów jest niewiele, wody opadają, a część małych rzek
nawet wysycha. Zimą opady są wyższe, dlatego wzrasta poziom wód. Ważniejszymi rzekami
w tym regionie są na Półwyspie Iberyjskim: Tag (1010 km), Duero (938 km), Ebro (929 km),
Gwadiana (820 km), na Półwyspie Apenińskim – Tyber (393 km) i Arno (245 km), na
Półwyspie Bałkańskim – Marica (525 km) i Wardar (420 km). Poza rzekami Tag i Duero
płynącymi do otwartego Atlantyku wszystkie pozostałe uchodzą do mórz leżących
w basenie Morza Śródziemnego.



Źródło: Alvesgaspar (h ps://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.

Ciekawostka
Wiele europejskich rzek uchodzących do mórz śródlądowych oraz do zbiorników
bezodpływowych składa w ujściowym odcinku transportowany materiał. W sprzyjających
warunkach na wybrzeżach nizinnych, gdy morze jest spokojne i nie występują pływy
morskie, gromadzone osady narastają i powstaje charakterystyczny rodzaj ujścia
nazywany deltą. Wyraźne delty tworzą: Wołga uchodząca do Morza Kaspijskiego, Dunaj
(Morze Czarne), Pad (Morze Adriatyckie) i Wisła (Morze Bałtyckie). Największą z nich jest
delta Wołgi o powierzchni 27 tys. km² przyrastająca do niedawna rocznie o 180 km2.
Jednak od trzydziestu lat obszar delty zaczął się zmniejszać średnio o kilkanaście km2na
rok, co spowodowane jest gospodarczą działalnością człowieka.

Polecenie 3
Wskaż na mapie hipsometrycznej 10 najdłuższych rzek w Europie wymienionych w tabeli
poniżej. Odczytaj z mapy, w którym regionie dana rzeka płynie. Wskaż i nazwij miejsce ujścia
każdej z rzek.
Najdłuższe rzeki w Europie
Najdłuższe rzeki w Europie

Lp.

Rzeka

Długość w km

Region/Zlewisko/Dorzecze

1.

Wołga

3688

Europa Wschodnia, Morze Kaspijskie

2.

Dunaj

2850

Europa Zachodnia, Morze Czarne

3.

Ural

2534

Europa Wschodnia, Morze Kaspijskie

4.

Dniestr

2285

Europa Wschodnia, Morze Czarne

5.

Kama

2030

Europa Wschodnia, Wołga

6.

Don

1970

Europa Wschodnia, Morze Azowskie

Najdłuższe rzeki w Europie

Lp.

Rzeka

Długość w km

Region/Zlewisko/Dorzecze

7.

Peczora

1809

Europa Wschodnia, Morze Barentsa

8.

Dwina-Wyczegda

1803

Europa Wschodnia, Morze Białe

9.

Oka

1480

Europa Wschodnia, Wołga

10.

Biełaja

1420

Europa Wschodnia, Kama

4. Jeziora i pojezierza w Europie
Ważnym elementem sieci wodnej Europy są jeziora. Najwięcej ich znajduje się w Europie
Północnej oraz na obszarach górskich. Jak pamiętasz, w czwartorzędzie nastąpiło
ochłodzenie klimatu i Europa Północna oraz części Europy Wschodniej i Zachodniej zostały
pokryte lądolodem. Obszary nagromadzenia jezior, nazywane pojezierzami, są
pozostałością po topniejącym lądolodzie. Największym obszarem pojeziernym jest leżące
w Europie Północnej Pojezierze Fińskie z ponad 60 tys. jezior polodowcowych. Niektóre
europejskie jeziora wielkopowierzchniowe mają pochodzenie tektoniczno‐lodowcowe.
Należą do nich: Ładoga o powierzchni 18,4 tys. km² (największe jezioro w Europie) oraz
Onega, Wener i Wetter. Dużymi jeziorami leżącymi w Alpach są: włoskie Maggiore, Garda
i Como oraz szwajcarsko‐francuskie Jezioro Genewskie i szwajcarsko‐niemieckie Jezioro

Bodeńskie. Z kolei w niedalekiej Słowenii i Chorwacji występuje wiele małych jezior
krasowych.
Polecenie 4
Wskaż na mapie 5 największych jezior Europy wymienionych w tabeli poniżej. Odczytaj
z mapy, w którym regionie leży każde z nich.
Największe jeziora w Europie
Największe jeziora w Europie

Powierzchnia

Lp.

Jezioro

1.

Ładoga

18,4

2.

Onega

9,6

3.

Wener

5,5

Europa Północna

4.

Seimaa

4,4

Europa Północna

3,6

Europa Wschodnia

5.

Pejpus (Jez.
Czudzkie)

w tys. km²

Położenie

na granicy Europy Północnej i Europy
Wschodniej

na granicy Europy Północnej i Europy
Wschodniej

5. Lodowce i wody lodowcowe
Do wód powierzchniowych zalicza się również lodowce górskie. W Europie występują one
na Wyspach Arktycznych, Islandii, Svalbardzie, na Półwyspie Skandynawskim oraz
w Alpach, gdzie znajduje się 3,2 tys. lodowców o łącznej powierzchni ok. 2,7 tys. km².
Największym z nich jest lodowiec dolinny Aletsch Gletscher w Alpach Berneńskich. Jego
długość wynosi 25 km, grubość sięga 700 m, a powierzchnia 86 km².
W związku z powolnym ocieplaniem się klimatu powierzchnia lodowców systematycznie
się zmniejsza.


Źródło: Mike Peel (h ps://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 4.0.

Polecenie 5
Posługując się różnymi źródłami informacji, wyjaśnij termin granica wieloletniego śniegu.

Podsumowanie
Warunki środowiska przyrodniczego Europy sprzyjają wytworzeniu się na jej obszarze
gęstej sieci rzecznej. W każdym z wielkich regionów ﬁzycznogeograﬁcznych występują
charakterystyczne typy rzek.
W Europie Wschodniej płyną długie nizinne rzeki zasilane wodami deszczowymi
i wodą z topniejących śniegów. Płynąca w tym regionie Wołga jest najdłuższą rzeką
w Europie (3688 km), tworzącą też największe dorzecze (1,4 mln km²).
W Europie Północnej, Zachodniej i Południowej rzeki są krótsze i tworzą mniejsze
dorzecza. Czynnikiem decydującym o zasilaniu rzek w wodę jest klimat. Rzeki mające
źródła w Alpach i Górach Skandynawskich są zasilane również przez wody
z topniejących lodowców.
Rzeki uchodzące do mórz otwartych mają przeważnie ujścia lejkowe (estuaria), rzeki
wpływające do mórz śródziemnych lub zbiorników bezodpływowych tworzą najczęściej
delty.
Pojezierza występują głównie na obszarze najmłodszego zlodowacenia; liczne jeziora
znajdują się także na terenach górskich.
Lodowce występują na Islandii i niektórych małych wyspach arktycznych, a także
w Górach Skandynawskich i Alpach.
Praca domowa

Polecenie 6.1
Uzupełnij opisy w tabeli. Wskaż wpisane rzeki na mapie hipsometrycznej Europy.
Charakterystyka sieci rzecznej w regionach ﬁzycznogeograﬁcznych Euro

Region

Rzeki
(przykłady)

Przeważający
typ klimatu

Rodzaj
zasilania rzek

Przeważający
typ rzek

Europa
….....................

Europa
….....................

Europa
….....................

Klar
Glomma
Kemi

Wołga
Ural
Dniepr
Don

…....................
….....................
…..................
…....................
…......................

chłodny morski
chłodny przejściowy

…....................
….....................
…......................
….....................

ciepły morski,
ciepły przejścio

deszczowo-śnieżne

deszczowe
w klimacie
morskim,
deszczowo-śni
w klimacie
przejściowym

rzeki nizinne

na Wyspach
Brytyjskich rze
nizinne, na lądz
górsko-nizinne

deszczowo-śnieżno-lodowcowe

rzeki górskie w głębokich
dolinach

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Słowniczek
bystrze
płytki odcinek szybko płynącej rzeki tworzący się często przed progiem skalnym
sieć rzeczna
ogół naturalnych cieków wodnych (stałych, okresowych i epizodycznych) występujących
na określonym obszarze
ciek wodny
każdy naturalny odpływ wody w korycie płynący stale lub w określonym czasie, np. porze
roku
zlewisko
obszar, z którego wody powierzchniowe spływają do jednego zbiornika wodnego
ujście lejkowate (estuarium)
głębokie, rozszerzające się ku morzu (lejek) ujście rzeczne powstające na wybrzeżach
o dużych różnicach między przypływem a odpływem, co uniemożliwia osadzanie się
materiału rzecznego
ujście deltowe (delta)
stożek palczasto rozgałęziony, usypany z materiału niesionego przez rzekę w jej ujściu do
morza lub jeziora; nazwa pochodzi od dużej greckiej litery Delta (Δ) mającej kształt
trójkąta

Zadania

Ćwiczenie 1
W którym zestawie umieszczono nazwy rzek płynących w Europie Wschodniej?


Tamiza, Ren, Dunaj, Wisła



Klar, Glomma, Kemi



Wołga, Don, Dniepr, Ural



Tag, Ebro, Duero, Pad

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Która z wymienionych rzek tworzy deltę?


Tamiza



Garonna



Sekwana



Dunaj

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Która z wymienionych rzek Europy posiada ujście lejkowate (estuarium)?


Tamiza



Wisła



Wołga



Dunaj

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Wskaż typ rzeki i rodzaj ujścia Wołgi – najdłuższej rzeki w Europie.


rzeka górsko-nizinna, ujście deltowe



rzeka górsko-nizinna, ujście lejkowe



rzeka nizinna, ujście deltowe



rzeka nizinna, ujście lejkowe

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Wskaż akweny, do których spływają europejskie rzeki.


Ocean Indyjski



Morze Kaspijskie



Ocean Atlantycki



Morze Czerwone



Ocean Spokojny



Ocean Arktyczny

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Do każdej nazwy geograﬁcznej dopasuj odpowiednie określenie.
Ładoga

największy lodowiec górski

zlewisko Morza Kaspijskiego

największe jezioro Europy

Aletsch

obszar bezodpływowy

Dunaj

druga największa rzeka w Europie

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Zróżnicowanie ludnościowe i kulturowe współczesnej Europy
Cywilizacja europejska to pewien rodzaj historycznej „całości” łączącej nas Europejczyków z kontynentem, na
którym żyjemy. Za podstawę naszej cywilizacji uznaje się elementy kultury starożytnej Grecji i cesarstwa
rzymskiego oraz chrześcijaństwo. Pomimo tych wspólnych głęboko zakorzenionych tradycji dzisiejsza Europa
jest zróżnicowana, a ponadto zmienia się też jej znaczenie i miejsce we współczesnym świecie.

Szkocka orkiestra w strojach narodowych

Już wiesz
że Europa dzieli się na cztery regiony ﬁzycznogeograﬁczne o zróżnicowanych cechach środowiska
przyrodniczego;
że w Europie występują obszary zamieszkałe przez ludność różniącą się językowo i kulturowo;
że tradycja i elementy kultury europejskiej oraz języki zostały przeniesione na inne kontynenty.
Nauczysz się
wskazywać na mapie państwa jednonarodowe i wielonarodowe w Europie;
podawać przykłady zróżnicowania kulturowego ludności w Europie;
wymieniać główne grupy językowe w Europie i opisywać ich zasięgi na mapie tematycznej;
porównywać dane statystyczne przedstawione na diagramach ludnościowych.

1. Liczba ludności Europy na tle ludności świata
W Europie mieszka obecnie 742 mln osób, co stanowi 10,4% ogólnej liczby ludności świata (dane z 2013 roku).
Ludność zamieszkująca obszary 46 niepodległych państw tego kontynentu jest zróżnicowana etnicznie, językowo,
wyznaniowo oraz pod względem struktury płci i wieku. Wynika to z różnorodnych, niekiedy dramatycznych
procesów społecznych i gospodarczych, które kształtowały nasz kontynent w przeszłości.
Przeważająca większość ludności Europy należy do rasy białej. Niewielkie dziś grupy ludności rasy żółtej zamieszkują
od wieków nad Wołgą – Kałmucy, na Krymie – Tatarzy, a w Laponii na północy Półwyspu Skandynawskiego –
Lapończycy.

Polecenie 1
Dokonaj analizy danych statystycznych przedstawionych w tabeli oraz na diagramie poniżej. Omów, jak zmienia się udział
liczby ludności Europy w ogólnej liczbie ludności świata. Wyjaśnij przyczyny tych zmian, patrząc na dane dla innych
kontynentów.
Zmiany liczby ludności Europy w latach 1960–2013

Rok

Liczba ludności Europy
(mln)

Udział ludności Europy
w ogóle liczbie ludności świata (%)

Średnia gęstość zaludnienia
w Europie
(osoby na 1 km²)

1960

601

19,9

57

1980

696

15,7

66

2000

727

12,0

69

2010

738

10,7

70

2013

742

10,4

70

Źródło: Roczniki statystyczne GUS / GEOHIVE

Udział ludności Europy w ogólnej liczbie ludności świata (wg kontynentów) w roku 1990 i 2010 oraz prognoza na rok 2030. Źródło: Roczniki Statystyczne GUS

2. Państwa narodowe i wielonarodowe w Europie
Na stosunkowo niewielkim kontynencie, jakim jest Europa, żyje dzisiaj ok. 100 narodów. Pojęciem naród określamy
wspólnotę ludzi mających wspólną przeszłość historyczną i kulturową, mówiącą tym samym językiem i zamieszkującą
to samo terytorium. Jeżeli na terenie państwa zamieszkiwanego przez jeden naród wyróżniają się inne odrębne
grupy narodowe, to określa się je mianem mniejszości narodowej albo mniejszości etnicznej.
Do państw historycznie wielonarodowych w Europie należą m.in.:
Belgia, w której północną część kraju zamieszkują Flamandowie używający języka ﬂamandzkiego
(niderlandzkiego – język urzędowy w Holandii), a część południową Walonowie posługujący się językiem
francuskim (walońskim);
Wielka Brytania, w której mieszkają Anglicy, Szkoci, Irlandczycy i Walijczycy; językiem urzędowym jest angielski,
ale zachowały się języki mniejszościowe: walijski, szkocki (gaelicki).
W niektórych państwach obok miejscowej ludności występuje duża grupa ludności napływowej i wówczas te
państwa również należy uznać za wielonarodowe. Należą do nich m.in.: Estonia, Łotwa, Luksemburg, Francja,
Niemcy, Holandia, Szwajcaria.
Szczególnym przykładem państwa wielonarodowego jest Federacja Rosyjska: dominującą grupą są tam Rosjanie, ale
oprócz nich występuje kilkanaście odrębnych grup narodowościowych, a także dziesiątki grup etnicznych.
Państwa, w których zamieszkuje jeden naród, to państwa o dużej spójności etnicznej. W Europie należą do nich
m.in.: Portugalia, Grecja, Polska, Norwegia, Albania. W wielu europejskich państwach jednonarodowych mieszkają
grupy etniczne mające odrębny język i kulturę, ale nie są one zbyt liczne.
Jednym z procesów, który objął Europę w ostatnich kilkudziesięciu latach, są ruchy migracyjne, tj.
przemieszczanie się ludności między państwami w celu zmiany miejsca pobytu. Większość państw w Europie ma
dodatnie saldo migracji, co oznacza, że imigracja (przyjazdy ludności) jest wyższa niż emigracja (wyjazdy ludności).
W 2013 roku najwyższe dodatnie saldo migracji zanotowano w Niemczech (433 tys.), Wielkiej Brytanii (209 tys.)
i Włoszech (182 tys.). Do państw tych migruje głównie ludność z Europy Środkowej i Wschodniej oraz z Afryki, Azji
i Ameryki Południowej.

Polecenie 2
Odszukaj w różnych źródłach informacje o mniejszościach narodowych zamieszkujących w Europie. Podaj nazwę
państwa i opisz, czym wyróżnia się wybrana mniejszość narodowa.


Ulica w chińskiej dzielnicy w Amsterdamie

3. Grupy językowe w Europie
Ludność Europy posługuje się językami należącymi do trzech rodzin językowych: indoeuropejskiej, uralskiej
i ałtajskiej. Z rodziny języków indoeuropejskich wywodzą się trzy grupy językowe: romańska, germańska
i słowiańska mające w Europie największy zasięg. Mniejszy zasięg mają języki z dwóch pozostałych rodzin. Językiem
izolowanym, to znaczy niemającym pokrewieństwa z innymi, jest baskijski używany przez grupę ludności żyjącą
w zachodniej części Pirenejów. Basków uznaje się za jedyną rdzenną nieindoeuropejską grupę ludności w Europie.

Zasięg głównych rodzin językowych w Europie

Języki romańskie wytworzyły się z połączenia łaciny używanej w Imperium Rzymskim z lokalnymi językami
występującymi na terenach objętych wpływami tego państwa. Romanizacji podlegały obszary leżące w basenie Morza
Śródziemnego i nad Dunajem. Do tej grupy języków należą: włoski, francuski, hiszpański, portugalski, rumuński,
a także kataloński i galicyjski na Płw. Iberyjskim.

Do grupy języków germańskich należą: angielski, niemiecki, duński, niderlandzki, szwedzki, norweski i islandzki.
Mieszkańcy Wysp Fryzyjskich leżących u wybrzeży Holandii i Niemiec posługują się językiem fryzyjskim,
a mieszkańcy Wysp Owczych mówią językiem farerskim. Oba te języki należą także do grupy języków germańskich.
Języki słowiańskie swym zasięgiem obejmują prawie cały region Europy Wschodniej, obszary leżące na pograniczu
z Europą Zachodnią i większą część Półwyspu Bałkańskiego. Do tej grupy należą m.in. języki: rosyjski, ukraiński,
białoruski, polski, czeski, słowacki, serbski, chorwacki, bułgarski, słoweński, macedoński. Na obszarze Łużyc,
położonych na południowym wschodzie Niemiec przy granicy z Polską, mieszka niewielka grupa ludności
posługująca się językami górnołużyckim i dolnołużyckim, również należącymi do języków słowiańskich.
W północno‐wschodniej części Europy, nad Morzem Bałtyckim, żyją grupy ludności posługujące się językami
bałtyckimi (litewskim i łotewskim) oraz językami ugroﬁńskimi (ﬁńskim i estońskim). Do tej grupy należy także język
węgierski, który jest w użyciu na Węgrzech leżących nad Dunajem.
W południowej części Półwyspu Bałkańskiego występują trzy odrębne języki: grecki, albański i turecki.
Języki europejskie w formie pisanej wykorzystują trzy alfabety: grecki, łaciński i cyrylicę.


Tak zwana „ściana miłości” w Paryżu, na której słowa „Kocham Cię” zapisane są w 250 językach

Kilka języków europejskich – głównie w czasach kolonialnych – zostało przeniesionych na inne kontynenty i później
stały się one językami urzędowymi w wielu nowo powstałych państwach. Obecnie najbardziej rozpowszechniony jest
język angielski, który uznaje się za język światowy.
Polecenie 3
Posługując się mapą tematyczną, odczytaj, do której grupy językowej należą języki: angielski, francuski, polski, węgierski,
rosyjski i hiszpański.
Polecenie 4
Korzystając z różnych źródeł, podaj przykłady państw świata, w których językami urzędowymi są języki pochodzące
z Europy: angielski, hiszpański, portugalski, francuski, holenderski.

4. Zróżnicowanie wyznaniowe ludności w Europie
Ważnym elementem społecznym wpływającym w większym lub mniejszym stopniu na życie ludzi jest przynależność
do danej grupy wyznaniowej. W Europie najliczniejszą grupą są chrześcijanie. Historyczne podziały doprowadziły
do powstania dużych odłamów tej religii. Dzisiaj w określonych regionach lub państwach mieszkają większe lub
mniejsze grupy wyznawców jednego z odłamów chrześcijaństwa.

Procentowy udział wiernych poszczególnych religii w całości ludności Europy. Źródło: Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012, GUS, Warszawa 2012

Polecenie 5
Posługując się mapą tematyczną znajdującą się w atlasie, opisz rozmieszczenie wyznawców głównych odłamów
chrześcijaństwa w Europie.


Gotycka katedra Notre Dame w Paryżu – świątynia katolicka

5. Struktura ludności Europy według wieku
Do opisu struktury wieku posłużymy się diagramem przedstawiającym ludność Europy wg trzech grup wiekowych:
0–14 lat – ludność młoda,
15–64 lata – ludność dojrzała,
powyżej 65 lat – ludność stara.

Struktura wieku ludności na kontynentach w 2010 roku. Źródło: Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012, GUS, Warszawa 2012

Polecenie 6
Porównaj dane przedstawiające strukturę wieku ludności Europy ze strukturą wieku ludności na pozostałych
kontynentach.
Struktura wieku ludności Europy jest bardzo niekorzystna. W porównaniu z innymi kontynentami grupa dzieci
i młodzieży – wiek do 14 lat – jest w Europie najmniej liczna, a grupa ludności starej – wiek powyżej 65 lat – jest
najliczniejsza. Ludność Europy znajduje się w stanie starości demograﬁcznej, o czym decyduje niski przyrost
naturalny i wydłużanie przeciętnego czasu życia Europejczyków. Niski przyrost naturalny występuje przede
wszystkim na wschodzie naszego kontynentu, gdzie trudna sytuacja ekonomiczna ogranicza liczbę urodzeń.
Natomiast w Europie Zachodniej panują bardzo dobre warunki ekonomiczne, które sprzyjają dłuższemu życiu ludzi.


Młodzi Europejczycy

Podsumowanie
W Europie mieszka obecnie 742 mln ludzi (dane 2013 roku) i udział ludności Europy w ogólnej liczbie ludności
świata systematycznie maleje.
Ludność Europy jest zróżnicowana etnicznie, językowo i religijnie. Współczesna cywilizacja europejska
opiera się na dorobku przeszłości – kulturze greckiej i rzymskiej oraz tradycji chrześcijańskiej.
W Europie największy zasięg mają trzy grupy językowe: romańska, słowiańska i germańska należące do tej samej
rodziny języków indoeuropejskich.
Dominującą grupą wyznaniową w Europie są chrześcijanie. W poszczególnych regionach Europy występują
większe grupy wyznawców każdego z głównych odłamów chrześcijaństwa: katolików, protestantów,
prawosławnych.
Struktura wieku ludności w Europie jest niekorzystna; udział ludności w wieku do 14 lat jest niewielki, a w wieku
powyżej 65 lat – wysoki. To wynik niskiego przyrostu naturalnego i wydłużenia średniej długości życia.
Praca domowa
Polecenie 7.1
Oblicz średnią gęstość zaludnienia w Europie w 2010 roku. Powierzchnia Europy – 10,5 mln km2, ludność – 742 mln.
Przedstaw obliczenia.
Polecenie 7.2
Wykorzystaj wiadomości z historii i wymień miejsca, gdzie znajdują się zabytki związane ze starożytną Grecją
i cesarstwem rzymskim. Przedstaw kilka przykładów.
Polecenie 7.3
Wyszukaj w Internecie
(h p://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/lista_swiatowego-dziedzictwa/europa-iameryka-polnocna), jakie zabytki kultury zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa i Kultury UNESCO
w wybranym przez ciebie państwie europejskim.

Zadania

Ćwiczenie 1
Wskaż właściwy przebieg zmian liczby ludności Europy na tle liczby ludności świata w ostatnich kilkudziesięciu latach.


Liczba ludności Europy maleje, ale jej udział w ogóle ludności świata rośnie.



Liczba ludności Europy maleje i jej udział w ogóle ludności świata też maleje.



Liczba ludności Europy rośnie, ale jej udział w ogóle ludności świata maleje.



Liczba ludności Europy rośnie i jej udział w ogóle ludności świata też rośnie.

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Wskaż typowe państwa wielonarodowe.


Polska



Wielka Brytania



Grecja



Portugalia



Federacja Rosyjska



Belgia

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Uporządkuj podane języki europejskie wg grup językowych.
języki germańskie
ukraiński
polski
języki romańskie

rumuński

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

szwedzki

niderlandzki
duński

języki słowiańskie

portugalski

rosyjski

hiszpański

angielski
serbski

francuski

czeski

niemiecki

włoski

Ćwiczenie 4
Wskaż główne grupy europejskich chrześcijan.


protestanci



prawosławni



muzułmanie



judaiści



ateiści



katolicy

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Wskaż właściwe przyczyny starzenia się europejskiego społeczeństwa.


niski przyrost naturalny i krótki przeciętny czas życia



wysoki przyrost naturalny i krótki przeciętny czas życia



niski przyrost naturalny i długi przeciętny czas życia



wysoki przyrost naturalny i długi przeciętny czas życia

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Przegląd państw na mapie politycznej Europy
Mapa polityczna jest mapą tematyczną przedstawiającą podział obszaru na jednostki
polityczne, jakimi są państwa. Jednym z najważniejszych atrybutów niepodległego
państwa jest terytorium. Na mapie politycznej granice państw są dokładnie wykreślone,
a ich obszar pokrywa się jednolitym kolorem. Oﬁcjalne nazwy państw są dłuższe
i zawierają odnośniki do historii lub ustroju politycznego, natomiast na mapie
politycznej używa się powszechnie stosowanych nazw skróconych.

Źródło: Rama (h p://en.wikipedia.org), licencja: CC BY-SA 2.0.

Już wiesz
jak odczytuje się treść mapy politycznej;
jak określa się położenie geograﬁczne obszaru na mapie;
że mapy wiernopowierzchniowe umożliwiają porównywanie wielkości obszarów.
Nauczysz się
odczytywać treść mapy politycznej Europy;
określać położenie państw na mapie politycznej Europy;
wskazywać na mapie politycznej największe państwa w Europie;
określać położenie Polski względem innych krajów na mapie politycznej Europy;
opisać najważniejsze zmiany mapy politycznej Europy w końcu XX wieku i na
początku XXI wieku.

1. Mapa polityczna Europy
Mapa polityczna umożliwia określenie położenia wybranego państwa względem państw
sąsiednich oraz obiektów geograﬁcznych niekiedy o ważnym znaczeniu gospodarczym –
przykładem może być dostęp do morza. Takie usytuowanie kraju nazywamy położeniem
politycznym. Jak wiesz z historii, położenie polityczne miało i ma nadal wielkie znaczenie.
Doświadczenia uczą, że warto utrzymywać dobre stosunki z sąsiadami, co odnosi się nie
tylko do polityki międzynarodowej, ale także i do naszego życia codziennego.
Zmiany na mapie politycznej mogą mieć rozmaity przebieg. Powstanie nowego państwa lub
zmiana granic państwowych może być wynikiem krwawych wojen. Niekiedy państwa
wielonarodowe dzielą się na drodze wewnętrznych porozumień. Czasami granice pozostają
niezmienione, ale zmienia się nazwa państwa albo jego symbole.
Europa jest najbardziej podzielonym kontynentem pod względem politycznym. Na tym
stosunkowo niewielkim kontynencie swoje obszary ma dziś aż 47 niepodległych państw
oraz 8 niewielkich terytoriów zależnych. W całości w Europie znajdują się 44 państwa,
pozostałe 3 – Federacja Rosyjska, Kazachstan i Turcja – w większych swoich częściach leżą
w Azji.
Warto wiedzieć
W Europie znajduje się kilka niewielkich obszarów mających status terytorium zależnego.
Leżą one poza obrębem niepodległego państwa, ale są od niego prawnie zależne –
w mniejszym lub większym stopniu. Takimi jednostkami politycznym są na przykład
duńskie Wyspy Owcze, norweski Svalbard czy brytyjskie Wyspy Normandzkie.

Podział Europy na państwa i terytoria zależne

Polecenie 1
Na mapie powyżej wskaż:
Polskę i państwa sąsiednie,
państwa leżące po części w Europie i w Azji,
przykłady europejskich terytoriów zależnych.

2. Zmiany mapy politycznej Europy w ostatnich
kilkudziesięciu latach
Mapa polityczna Europy zmieniała się od tysiącleci. W samym tylko XX wieku miało miejsce
wiele istotnych wydarzeń, które decydowały o podziale politycznym naszego kontynentu,
np.:
zakończenie I wojny światowej i traktat wersalski;
ustalenia na konferencjach w Jałcie i Poczdamie po zakończeniu II wojny światowej;
zmiany zapoczątkowane w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 80. XX wieku;
krwawe wojny lokalne na Półwyspie Bałkańskim w latach 90. XX wieku;
przemiany zachodzące na Bałkanach na początku XXI wieku.
Poniżej krótko przedstawiamy najważniejsze wydarzenia, które doprowadziły do obecnego
kształtu mapy politycznej Europy.
W 1989 roku po dramatycznych wydarzeniach w Polsce państwa leżące w Europie
Środkowej i Wschodniej zaczęły wyzwalać się spod dominacji radzieckiej. W 1991 roku
nastąpił rozpad Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Wówczas powstała
Federacja Rosyjska, a byłe republiki radzieckie ogłosiły niepodległość. Niezależnymi
państwami ponownie stały się: Estonia, Łotwa, Litwa i Mołdawia, a niepodległość uzyskały
Białoruś, Ukraina, Kazachstan (również inne republiki azjatyckie).
W 1990 roku nastąpiło zjednoczenie dwóch państw niemieckich: Republiki Federalnej
Niemiec i Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Powstało jedno państwo – Niemcy.
Czechosłowacja będąca państwem dwóch narodów w 1993 roku podzieliła się na dwa

niezależne kraje – Republikę Czeską i Słowację. Nowe państwa zmieniły również niektóre
symbole i emblematy narodowe, takie jak: hymn, godło, ﬂaga państwowa.


Źródło: Wistula, Tomasz Sarnecki (h p://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY 3.0.

Wielkie zmiany nastąpiły również na Półwyspie Bałkańskim. Przekształcenia objęły
Jugosławię leżącą nad Morzem Adriatyckim. Do 1991 roku była ona wielonarodowym
państwem federacyjnym składającym się z 6 republik, zamieszkałym przez wyznawców
trzech religii: katolików, prawosławnych i muzułmanów. W użyciu było 5 języków i 2
alfabety (łaciński i cyrylica). W 1991 roku poszczególne republiki ogłaszały niepodległość.
Interwencja wojsk serbskich rozpoczęła krwawą wojnę domową. Tysiące ludzi
przemieszczało się, szukając schronienia. Fala okrucieństwa została powstrzymana przez
rozjemcze siły zbrojne Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) w 1995 roku. Dzisiaj wszystkie
byłe republiki Jugosławii są odrębnymi państwami, a najmłodszym siódmym państwem na
tym obszarze jest Republika Kosowa, która ogłosiła niepodległość 17 lutego 2008 roku.



Źródło: ZlatanJovanovic (h p://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY 3.0.

3. Państwa europejskie – zróżnicowanie wielkości
powierzchni
Polecenie 2
Na mapie politycznej Europy odszukaj państwa o powierzchni większej niż Polska. Ile jest
takich państw? Porównaj swoje wyniki z danymi zamieszczonymi w tabeli 1 (patrz poniżej).
Ciekawostka
Często się podaje, że Polska zajmuje w Europie 9. miejsce pod względem wielkości
powierzchni. Wynika to stąd, że pomija się Kazachstan, który uznawany jest za państwo
azjatyckie, gdyż większość obszaru i ludności tego kraju znajduje się w Azji. Jednak sama
tylko europejska część Kazachstanu ma powierzchnię 370 tys. km2, czyli jest większa niż
powierzchnia Polski.
Największym państwem nie tylko Europy, ale i świata jest Federacja Rosyjska. Kraj ten
zajmuje powierzchnię ponad 17 mln km2, czyli więcej niż cała Europa (10,5 mln km2). Na
naszym kontynencie znajduje się tylko ok. ¼ obszaru Rosji (¾ jest w Azji).
Oprócz wielkiej Rosji uwagę na mapie politycznej Europy zwraca 10 dużych państw

o powierzchni 300–600 tys. km2, wśród których jest też Polska.
Pozostałe państwa europejskie ze względu na wielkość powierzchni zalicza się do państw
średnich, małych i bardzo małych.
Ciekawostka
Nawet bardzo małe państwa, jak Lichtenstein (160 km2), San Marino (61,6 km2) czy
najmniejsze państwo świata Watykan (0,44 km2), są pełnoprawnymi państwami na arenie
międzynarodowej, gdyż posiadają wszelkie atrybuty suwerennego kraju: określoną
powierzchnię wraz z wodami wewnętrznymi, przestrzeń nad i pod swoim terytorium,
ludność oraz niezależną władzę mogącą stanowić prawo krajowe.
Państwa leżące w Europie (2015 r.)
Powierzchnia

Lp.

Państwo

1

Albania

28 703,0

2

Andora

3

Ludność

Powierzchnia

Lp.

Państwo

2,897

27

Malta

316,0

464,0

0,070

28

Mołdawia

33 843,0

Austria

83 879,0

8,545

29

Monako

2,0

4

Belgia

30 528,0

11,299

30

Niemcy

357 104,0

5

Białoruś

207 595,0

9,496

31

Norwegia

385 179,0

6

Bośnia
i Hercegowina

51 209,0

3,810

32

Polska

312 679,7

7

Bułgaria

111 002,0

7,150

33

Portugalia

92 094,0

8

Chorwacja

56 542,0

4,240

34

9

Czarnogóra

13 812,0

0,626

35

Rumunia

238 391,0

78 865,0

10,543

36

San Marino

61,6

10

Republika
Czeska

[km2]

[mln]

Federacja
Rosyjska\*

[km2]

4 425 000,0

11

Dania

43 098,0

5,669

37

Serbia

77 498,0

12

Estonia

45 227,0

1,313

38

Słowacja

49 034,0

13

Finlandia

338 424,0

5,503

39

Słowenia

20 273,0

14

Francja

543 965,0

64,395

40

Szwajcaria

41 285,0

15

Grecja

131 957,0

10,955

41

Szwecja

450 295,0

16

Hiszpania

505 991,0

46,122

42

Turcja\*

21 750,0

17

Holandia

41 543,0

16,925

43

Ukraina

603 628,0

18

Irlandia

70 273,0

4,688

44

Watykan

0,4

Powierzchnia

Lp.

Państwo

19

Islandia

103 000,0

20

Kazachstan\*

21

Ludność

Powierzchnia

Lp.

Państwo

0,329

45

Węgry

93 030,0

370 000,0

1,500

46

Wielka
Brytania

243 073,0

Kosowo

10 908,0

1,860

47

Włochy

301 336,0

22

Liechtenstein

160,0

0,038

Dane dla całych państw:

23

Litwa

65 300,0

2,878

(20)

24

Luksemburg

2 586,0

0,057

(34)

25

Łotwa

64 589,0

1,971

(42)

26

Macedonia

25 713,0

2,078

[km2]

[mln]

Kazachstan
Federacja
Rosyjska
Turcja

[km2]

2 724 900,0
17 098 200,0
785 347,0

4. Państwa europejskie – zróżnicowanie liczby
ludności
Polecenie 3
W tabeli 1 odszukaj państwa o liczbie ludności większej niż Polska. Ile jest takich państw?
Wskaż je na mapie politycznej Europy.
Według danych z 2015 roku najludniejszym państwem Europy jest Federacja Rosyjska
licząca 143,5 mln mieszkańców, z czego na część europejską przypada ponad 110 mln.
Drugim pod względem liczby ludności państwem europejskim są Niemcy – 80,7 mln
mieszkańców. Następnie wyróżnia się grupa krajów liczących ok. 60 mln mieszkańców –
Wielka Brytania (64,7 mln), Francja (64,4 mln) i Włochy (59,8 mln). Kolejna grupa obejmuje
państwa mające po ok. 40 mln mieszkańców – Hiszpania (46,1 mln), Ukraina (44,8 mln)
i Polska (38,5 mln). Następne państwa europejskie liczą już znacznie mniej mieszkańców,
poniżej 20 mln – Rumunia (19,5 mln), Holandia (16,9 mln).

Polecenie 4
W tabeli 2 umieszczono współrzędne geograﬁczne 5 wielkich miast będących stolicami
państw europejskich. Korzystając z mapy politycznej Europy, wpisz do tabeli nazwy tych miast
oraz nazwy odpowiednich państw.
Wielkie miasta – stolice europejskich państw
Lp.

Współrzędne geograﬁczne

1

56°N; 38°E

2

49°N; 2°E

3

52°N; 0°

4

41°N; 4°W

5

42°N; 12°E

Stolica

Państwo

5. Ustrój państw europejskich
Termin ustrój państwa oznacza zapisany w konstytucji sposób sprawowania władzy na
obszarze danego kraju. Większość państw europejskich to republiki parlamentarne,
w których stosuje się demokratyczne zasady rozdziału władzy ustawodawczej,

wykonawczej i sądowniczej, ochronę wolności obywatelskich i możliwość kontrolowania
władzy przez obywateli. Część państw europejskich to monarchie, w których głową
państwa jest król/królowa lub książę/księżna. Jednak w większości tych państw spełniają
oni tylko funkcje reprezentacyjne, a władza – podobnie jak w republikach – sprawowana
jest w sposób demokratyczny.

Polecenie 5
W tabeli 3 wypisano kilka oﬁcjalnych nazw państw europejskich. Na podstawie zapisu określ,
czy państwo jest republiką czy monarchią. Następnie dowiedz się z Internetu, jak nazywają się
obecni władcy tych państw i wpisz do tabeli ich imiona i nazwiska.
Przykłady oﬁcjalnych nazw państw w Europie
Nazwa oﬁcjalna państwa

Głowa państwa / Tytuł

Republika Francuska

Prezydent ………………………………….

Wielkie Księstwo Luksemburga

Wielki Książę ……………………………..

Federalna Republika Niemiec

Prezydent ………………………………….

Federacja Rosyjska

Prezydent ………………………………….

Konfederacja Szwajcarska

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej

Rzeczpospolita Polska

Prezydent Rady Związkowej
………………………

Królowa ……………………………………

Prezydent …………………………………..


Źródło: Raul P (h p://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.

Podsumowanie
Europa jest kontynentem najbardziej podzielonym politycznie. Na stosunkowo
niewielkim obszarze znajduje się aż 47 niepodległych państw.
Wydarzenia historyczne dowodzą, że położenie geograﬁczne państwa (sąsiedztwo,
dostęp do morza) ma wielkie znaczenie polityczne i gospodarcze.
Współczesny podział polityczny Europy wynika z ustaleń podjętych po II wojnie
światowej oraz przemian, jakie nastąpiły w latach 80. i 90. XX wieku, a także na
początku XXI wieku.
Zdecydowanie największym państwem w Europie zarówno pod względem
powierzchni, jak i liczby ludności jest Federacja Rosyjska.
Inne większe obszarowo państwa Europy to Ukraina, Francja, Hiszpania, Szwecja.
Inne państwa o dużej liczbie ludności to Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Włochy.
Polska zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludności zalicza się do państw
dużych, choć zajmuje końcowe miejsca w tej grupie.
W Europie dominują państwa o demokratycznym ustroju politycznym.
Praca domowa
Polecenie 6.1
Odczytaj z mapy w atlasie historycznym nazwy państw, z którymi Polska graniczyła
w 1989 roku. Porównaj je z naszymi dzisiejszymi sąsiadami i stwierdź, co się zmieniło.

Polecenie 6.2
Odczytaj z najnowszej mapy politycznej Europy nazwy państw, które powstały w wyniku
rozpadu Jugosławii. Sprawdź, czy wszystkie te państwa były kiedyś jugosłowiańskimi
republikami.

Słowniczek
terytorium zależne
jednostka terytorialna prawnie zależna od określonego niepodległego państwa,
znajdująca się poza obszarem tego państwa
ustrój państwa
zapisany w konstytucji danego państwa sposób sprawowania władzy na jego terytorium

Zadania
Ćwiczenie 1
Wymienione jednostki podziału politycznego zaklasyﬁkuj do odpowiedniej kategorii.
państwa niepodległe
Wyspy Normandzkie
Federacja Rosyjska
terytoria zależne

Luksemburg
Gibraltar

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Wyspy Owcze
Watykan

Ćwiczenie 2
Korzystając z mapy politycznej Europy, wskaż, w którym zestawie umieszczono 4 nazwy
państw leżących nad Morzem Bałtyckim.


Mołdawia, Ukraina, Białoruś, Bułgaria



Austria, Szwajcaria, Białoruś, Słowacja



Finlandia, Estonia, Litwa, Łotwa



Wielka Brytania, Norwegia, Islandia, Irlandia

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Uporządkuj państwa wg genezy ich powstania.
państwa powstałe w wyniku rozpadu ZSRR
Serbia

Mołdawia

Chorwacja
państwa powstałe w wyniku rozpadu Jugosławii

Bośnia i Hercegowina
Ukraina

Czarnogóra

Estonia

Białoruś

Łotwa

Słowenia

Macedonia
Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Litwa

Ćwiczenie 4
W którym zestawie umieszczono nazwy 4 państw europejskich wg malejącej powierzchni?


Federacja Rosyjska, Hiszpania, Ukraina, Francja



Ukraina, Federacja Rosyjska, Francja, Hiszpania



Federacja Rosyjska, Francja, Hiszpania, Ukraina



Federacja Rosyjska, Ukraina, Francja, Hiszpania

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
W którym zestawie umieszczono nazwy 4 państw europejskich wg malejącej liczby ludności?


Niemcy, Federacja Rosyjska, Wielka Brytania, Francja



Federacja Rosyjska, Niemcy, Francja, Wielka Brytania



Federacja Rosyjska, Niemcy, Wielka Brytania, Francja



Niemcy, Federacja Rosyjska, Francja, Wielka Brytania

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Wskaż państwa, których głową jest król/królowa.


Francja



Hiszpania



Wielka Brytania



Słowacja



Belgia



Polska

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Europa Północna – państwa skandynawskie
Środowisko przyrodnicze jest źródłem wszelkich niezbędnych do życia zasobów
i jednocześnie zapewnia przestrzeń do rozwoju działalności człowieka. W Europie
Północnej środowisko to od wieków było i nadal jest wykorzystywane przez człowieka,
a mimo to zachowało się w niemal nienaruszonym stanie. Jak to możliwe?

Źródło: Ximonic (Simo Räsänen) (h ps://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.

Już wiesz
że Europa dzieli się na 4 wielkie regiony ﬁzycznogeograﬁczne;
że położenie geograﬁczne wpływa na cechy środowiska przyrodniczego na danym
obszarze;
że działalność człowieka dostosowuje się do cech lokalnego środowiska
przyrodniczego.
Nauczysz się
wykorzystywać mapy tematyczne do opisu cech środowiska przyrodniczego Europy
Północnej;
opisywać wpływ lądolodu na rzeźbę i ukształtowanie powierzchni na obszarze
Europy Północnej;
określać położenie geograﬁczne państw skandynawskich i wskazywać je na mapie;
porównywać dane statystyczne odnoszące się do gospodarki państw
skandynawskich;

wymieniać ograniczenia, jakie środowisko przyrodnicze Europy Północnej narzuca
rozwojowi gospodarczemu.

1. Europa Północna – granice i główne jednostki


Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

Europę Północną tworzy trzon lądowy składający się z Półwyspu Skandynawskiego
i Półwyspu Kolskiego oraz Międzymorza Fińsko‐Karelskiego. Mniejszymi jednostkami są
wyspy leżące na szelﬁe Europy na Oceanie Arktycznym oraz wyspy wulkaniczne na
Północnym Atlantyku. Największą z nich jest Islandia będąca drugą co do wielkości wyspą
europejską.

2. Europa Północna – środowisko przyrodnicze
Region Europy Północnej jest silnie zróżnicowany pod względem budowy geologicznej.
Trzon Półwyspu Skandynawskiego budują najstarsze skały w Europie, natomiast na Islandii
dominują młode skały wulkaniczne.

Ukształtowanie powierzchni jest także zróżnicowane – Góry Skandynawskie są starymi
górami z widocznymi śladami długotrwałego oddziaływania procesów erozji.
W czwartorzędzie Półwysep Skandynawski był obszarem, na którym uformował się lądolód
o grubości ok. 3 km. Masy lodu zdzierały materiał zwietrzelinowy, erodowały i odsłaniały
skalne podłoże. Z tego względu wyrazistą cechą rzeźby Gór Skandynawskich są płaskowyże
– tzw. ﬁeldy, ponad które wznoszą się odosobnione szczyty o kopulastych kształtach.
Na zachodnim górzystym wybrzeżu Półwyspu Skandynawskiego utworzyły się
charakterystyczne formy terenu, tzw. ﬁordy, czyli długie, kręte, wąskie i głębokie zatoki
morskie, prostopadłe do wybrzeża. Powstały one w ten sposób, że do V‐kształtnych dolin
rzecznych z gór wkraczały płynące jęzory lodowcowe, które przekształcały dolinę
w U‐kształtną. Po ociepleniu klimatu, gdy lądolód stopniał, podniósł się poziom wód
oceanicznych, które zalały dolne odcinki przekształconych dolin polodowcowych.
Najdłuższe ﬁordy znajdują się w południowej części Półwyspu Skandynawskiego nad
Morzem Norweskim. Osiągają tam długość 220 km, głębokość 1249 m, np. Sognefjord.
Poza górami we wschodniej części Półwyspu Skandynawskiego leżą obszary wyżynne
o wysokości od 300 m n.p.m. do 800 m n.p.m. Nizinnym obszarem jest Międzymorze
Fińsko‐Karelskie.
Na całym obszarze Europy Północnej występują formy rzeźby młodoglacjalnej, które
doskonale widać w krajobrazie. Liczne są jeziora polodowcowe. Największe ich skupienie –
ok. 60 tys. jezior – znajduje się na nizinnym Pojezierzu Fińskim. Tu także charakterystyczny
jest pagórkowaty krajobraz z licznymi morenami czołowymi.

Polecenie 1
Korzystając z mapy typów klimatu, odpowiedz na pytania:

Typy klimatu występujące w Europie

W jakich strefach klimatycznych leży Europa Północna?
Jakie typy klimatu występują w Europie Północnej?
Polecenie 2
Główne czynniki kształtujące klimat Europy Północnej to szerokość geograﬁczna, odległość od
oceanu, ukształtowanie terenu i prądy morskie. Podaj przykłady wpływu tych czynników na
klimat Europy Północnej.
Największą wyspą należącą do Europy Północnej jest Islandia będąca wynurzonym
fragmentem Grzbietu Północnoatlantyckiego. Jest to wyspa zbudowana ze skał
wulkanicznych. Wyżynne wnętrze stanowi płaskowyż wznoszący się na wysokość
700‐1000 m n.p.m. Ponad wyżyny „wyrastają” liczne stożki wulkaniczne, z których 26 jest
czynnych. Innym przejawem działalności wulkanicznej są gejzery, czyli wytryskujące ze
szczelin skalnych w regularnych lub niejednakowych odstępach czasu fontanny pary
wodnej i gorącej wody. Zjawisko to związane jest z nagrzewaniem się wód podziemnych
pod wpływem ciepła wulkanicznego, co prowadzi do wzrostu ciśnienia tych wód. Obszar
wokół wyspy jest aktywny sejsmicznie. Islandia była zlodowacona i w jej krajobrazie,

podobnie jak na Półwyspie Skandynawskim, widoczne są młode formy rzeźby
polodowcowej.
Nazwa Islandia oznacza Ziemię Lodu i związana jest z lodowcami, które pokrywają 11%
powierzchni wyspy. Mogły się one tam wytworzyć, ponieważ na Islandii panuje chłodny
klimat morski dający duże opady śniegu.


Źródło: Benowitsch (h ps://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.

Polecenie 3
Przeczytaj poniższe uwagi podsumowujące opis środowiska przyrodniczego Europy Północnej
i zastanów się, jak środowisko przyrodnicze tego regionu może wpływać na rozwój
gospodarki.
Europa Północna leży na północ od 55° szerokości geograﬁcznej północnej (N).
Im bardziej na północ, tym klimat staje się surowszy, co przejawia się w zmianach formacji
roślinnych – od lasów mieszanych i iglastych na południu po tundrę na północy oraz
lodowce na wyspach i w górach.
Region ten był zlodowacony w okresie czwartorzędu, co wywarło silny wpływ na
ukształtowanie terenu.
Procesy wulkaniczne do dziś wpływają na elementy środowiska przyrodniczego
niektórych wysp, zwłaszcza Islandii.

3. Państwa skandynawskie
Na obszarze Europy Północnej znajdują się 4 państwa połączone silnymi więzami
kulturowymi i historycznymi. Są to Norwegia i Szwecja leżące na Półwyspie
Skandynawskim, Finlandia leżąca u jego nasady i wyspiarska Islandia. Piątym państwem,
które ma silne związki z 4 wymienionymi, jest Dania leżąca na Półwyspie Jutlandzkim
zaliczanym już do Europy Zachodniej. Wszystkie te kraje obejmuje się wspólną nazwą
państwa skandynawskie. Mają one podobne warunki środowiska przyrodniczego, a jedną
z najważniejszych cech są silne związki z morzem. Poza Finami używającymi języka
ﬁńskiego z grupy ugroﬁńskiej pozostali mieszkańcy państw skandynawskich posługują się
językami narodowymi należącymi do grupy języków germańskich. Od wieków państwa
skandynawskie są silnie ze sobą połączone pod względem społecznym, kulturowym,
politycznym i gospodarczym.
Wschodnia część Europy Północnej, obejmująca Półwysep Kolski i obszar na wschód od
Finlandii do Morza Białego, należy do Federacji Rosyjskiej.

Polecenie 4
Z mapy politycznej Europy odczytaj nazwy stolic państw skandynawskich i określ ich
współrzędne geograﬁczne. Która ze stolic leży najdalej na północy?

Podział Europy na państwa i terytoria zależne


Źródło: Benoît Derrier (h ps://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 2.0.

4. Kierunki rozwoju gospodarki w państwach
skandynawskich
Położenie geograﬁczne i cechy środowiska przyrodniczego państw skandynawskich
wpływają na rozwój niektórych dziedzin gospodarki, ale także narzucają pewne
ograniczenie działalności gospodarczej.
Położenie w Europie Północnej nad otwartym oceanem i morzami przyczyniło się do
rozwoju gospodarki morskiej, do korzystania z zasobów biologicznych i mineralnych
znajdujących się w morzach i oceanach.
Krótki okres wegetacyjny i gleby polodowcowe są przeszkodą w rozwoju rolnictwa na
północ od 60°N (północna granica uprawy zbóż); natomiast na Półwyspie Jutlandzkim
i wyspach wokół niego oraz w południowej części Półwyspu Skandynawskiego warunki
umożliwiają rozwój intensywnej gospodarki rolnej; intensywne rolnictwo Danii
opiera się na wysokotowarowej produkcji roślinnej i zwierzęcej, a szczególnie ważnym
działem jest hodowla bydła rogatego i trzody chlewnej; Dania zajmuje 3. miejsce na
świecie w produkcji mleka na 1 mieszkańca – 885 kg w 2010 roku.
Grunty orne i lasy w państwach skandynawskich (źródło: Rocznik Statystyki
Międzynarodowej 2012, GUS, Warszawa 2012)
Grunty orne i sady

Lasy

(w %)

(w %)

Dania

53,4

12,8

Finlandia

6,8

72,9

Norwegia

2,1

32,7

Szwecja

5,1

68,7

Islandia

0,0

0,3

Państwo

Polecenie 5
Dokonaj analizy danych zawartych w tabeli 1 i wskaż, w których państwach skandynawskich
powinien być rozwijany przemysł drzewny i papierniczy.
Wielkim bogactwem naturalnym państw leżących na Półwyspie Skandynawskim są
lasy; dwa państwa – Finlandia i Szwecja – pozyskują duże ilości drewna i rozwijają
przemysł drzewny i papierniczy; tarcica, celuloza, papier i tektura są ważnymi
produktami eksportu tych państw.

Państwa skandynawskie posiadają doskonale rozwinięte rybołówstwo morskie;
największe znaczenie ten dział gospodarki ma dla Islandii i Norwegii; w 1975 roku
Islandia jako pierwszy kraj na świecie rozszerzyła swoje prawa do dwustumilowego
pasa oceanu, aby korzystać z bogatych łowisk wokół wyspy; celem była również
ochrona zasobów biologicznych dorsza i śledzia; spowodowało to trwającą kilka lat
„wojnę dorszową” z Wielką Brytanią; przetwórstwo ryb jest najważniejszym działem
islandzkiego przemysłu; ryby i ich przetwory to główny towar eksportowy tego kraju.
Połowy ryb w państwach skandynawskich w 2013 roku (Źródło: FAOstat
http://faostat.fao.org/)
Połowy ryb

Udział w świecie

na 1 mieszkańca

(w %)

Dania

110,7

0,30

Finlandia

29,7

0,10

Norwegia

397,0

1,96

Szwecja

18,4

0,09

Islandia

4266,8

0,81

Państwo

Urozmaicona rzeźba terenu oraz gęsta sieć rzek zasobnych w wodę umożliwiają
pozyskiwanie energii elektrycznej ze spiętrzonej wody; hydroenergetyka
rozwinęła się głównie w Norwegii, Szwecji i Islandii.
Produkcja energii elektrycznej w % według rodzajów w 2008 roku (źródło: Rocznik
Statystyki Międzynarodowej 2012, GUS, Warszawa 2012)
Państwo

Elektrownie [%]
cieplne

wodne

jądrowe

geotermalne

Dania

80,9

0,1

–

19,0

Finlandia

47,9

22,1

29,6

0,3

Norwegia

0,9

98,5

–

0,6

Szwecja

10,0

46,1

42,6

1,3

Islandia

0,0

75,5

–

24,5

Polecenie 6
Wyjaśnij, które czynniki środowiska przyrodniczego sprzyjają rozwojowi hydroenergetyki
w Norwegii, a które rozwojowi energetyki geotermalnej w Islandii.
Na Półwyspie Skandynawskim występują duże złoża surowców mineralnych, m.in.
rudy żelaza i metali kolorowych; są one wydobywane w Szwecji, Norwegii i Finlandii; na

szelﬁe Morza Północnego w sektorze norweskim eksploatuje się podmorskie złoża ropy
naftowej i gazu ziemnego; w 2013 roku Norwegia wydobyła 90,3 mln ton ropy naftowej,
co dało jej 14. miejsce na świecie; w produkcji gazu ziemnego zajmowała 7. miejsce na
świecie.

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

Państwa skandynawskie należą do państw o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego.
We wszystkich państwach tego regionu rozbudowane są różnorodne gałęzie przemysłu
przetwórczego wytwarzające wysokiej jakości wyroby. Rozwinięte są również rozmaite
usługi, m.in. handel, transport, turystyka. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w krajach
skandynawskich zalicza się do najwyższych na świecie.
Produkt krajowy bru o w państwach skandynawskich w 2014 roku (źródło: The CIA World
Factbook h ps://www.cia.gov)
Państwo

dolary USA
na 1 mieszkańca

Dania

44 300

Finlandia

40 500

Norwegia

65 900

Szwecja

44 700

Islandia

42 600

świat średnia wartość

16 100

Trzy spośród pięciu państw skandynawskich – Dania, Finlandia i Szwecja – należą do Unii
Europejskiej. Pozostałe dwa – Norwegia i Islandia – są stowarzyszone z tym

ugrupowaniem. Norwegia jest jedynym państwem, które nie przystąpiło do UE, gdyż
ludność sprzeciwiła się temu w referendum.


Źródło: Swinsto101 (h ps://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.

Podsumowanie
Europę Północną – region o powierzchni ok. 1,6 mln km2 tworzą: Półwysep
Skandynawski wraz z nasadą oraz wyspy i archipelagi wysp na Oceanie Arktycznym
i Oceanie Atlantyckim.
Europa Północna wyróżnia się specyﬁcznymi cechami środowiska przyrodniczego
wynikającymi z położenia geograﬁcznego, ukształtowania powierzchni, oddziaływania
oceanu i przeszłości geologicznej.
Środowisko przyrodnicze wpływa na rozwój gospodarczy państw leżących w tym
regionie.
Państwa leżące w Europie Północnej obejmuje się wspólną nazwą – państwa
skandynawskie. Są to: Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia i Szwecja.
Państwa skandynawskie należą do grupy krajów o wysokim poziomie rozwoju
gospodarczego. Dania, Finlandia i Szwecja to członkowie Unii Europejskiej; Norwegia
i Islandia są z nią stowarzyszone.
Region Europy Północnej jest bardzo słabo zaludniony i szacuje się, że mieszka tam
tylko ok. 25 mln osób.
Praca domowa

Polecenie 7.1
Na podstawie mapy hipsometrycznej opisz położenie geograﬁczne wybranego państwa
skandynawskiego.
Polecenie 7.2
Przedstaw krótką charakterystykę cech środowiska przyrodniczego jednego z państw
skandynawskich.
Polecenie 7.3
Wyjaśnij, jakie czynniki sprzyjają rozwojowi hydroenergetyki w Norwegii, Szwecji i Islandii.
Polecenie 7.4
*Od 1916 roku największa wyspa świata – Grenlandia – jest duńskim terytorium
autonomicznym. Przedstaw najważniejsze informacje o Grenlandii.
Polecenie 7.5
*Odszukaj w źródłach informacje o tym, jakimi argumentami posługiwały się w Norwegii
ugrupowania polityczne przeciwne wstąpieniu tego państwa do Unii Europejskiej.

Słowniczek
ﬁeld
rozległy płaskowyż w słabo rozczłonkowanych górach noszący ślady przekształcenia
przez lodowiec; miejscami na ﬁeldach występują niewielkie wały morenowe
ﬁord
długa, wąska, kręta, głęboka zatoka morska utworzona w górskim terenie poprzez zalanie
wodami doliny lodowcowej

Zadania
Ćwiczenie 1
Wskaż obszary zaliczające się do Europy Północnej.


Pojezierze Litewskie



Islandia



Półwysep Jamał



Półwysep Kolski



Pojezierze Mazurskie



Półwysep Skandynawski



Irlandia



Pojezierze Fińskie

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Do każdego terminu geograﬁcznego dopasuj odpowiedni opis.
obszar lądu trwale pokryty lodem

ﬁeld

rozległy polodowcowy płaskowyż

lodowiec

długa, kręta, wąska głęboka zatoka
morska

gejzer

naturalna fontanna gorących wód
podziemnych

ﬁord

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Korzystając z mapy „Typy klimatu w Europie” (mapa w lekcji 2), uzupełnij tekst.
Na zachodnim wybrzeżu Półwyspu Skandynawskiego występuje klimat
a na obszarze leżącym na wschód od Gór Skandynawskich klimat

,
.

Czynnikami kształtującymi typy klimatu w Europie Północnej są: szerokość geograﬁczna,
wpływ Oceanu Atlantyckiego i oddziaływanie Prądu

i Prądu Norweskiego.

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Wskaż nazwę państwa, którego obszar – pomijając małe wyspy – NIE zalicza się do Europy
Północnej.


Norwegia



Federacja Rosyjska



Szwecja



Finlandia



Islandia



Dania

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Wskaż nazwę państwa, które NIE zalicza się do Skandynawii.


Islandia



Norwegia



Dania



Finlandia



Szwecja



Federacja Rosyjska

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Do każdej nazwy państwa dopasuj nazwę głównej gałęzi jego gospodarki. UWAGA: Niektóre
gałęzie gospodarki pasują do kilku krajów, a ty musisz każdą gałąź dopasować tylko do
jednego kraju – zacznij więc od tych, które ewidentnie pasują tylko do jednego kraju.
rybołówstwo

Dania

wydobycie rud żelaza

Norwegia

przemysł drzewno-papierniczy

Szwecja

wydobycie ropy na owej

Islandia

rolnictwo

Finlandia

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Wskaż państwa skandynawskie należące do Unii Europejskiej.


Norwegia



Finlandia



Szwecja



Dania



Islandia

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Ile wynosi średnia gęstość zaludnienia w Europie Północnej, jeśli region ten ma powierzchnię
2
1,6 mln km , na której mieszka 25 mln ludzi.


64 osoby na km2



15 osób na 1 km2



156 osób na 1 km2



6 osób na 1 km2

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Europa Zachodnia – cechy środowiska
przyrodniczego
Europa Zachodnia to najgęściej zaludniony region naszego kontynentu. Można więc
przypuszczać, że warunki naturalne musiały tu sprzyjać osadnictwu i rozwojowi
gospodarczemu. Które konkretnie cechy środowiska przyrodniczego przyczyniły się do
tego rozwoju w największym stopniu?

Źródło: Christoph Derganc (h ps://commons.wikimedia.org), licencja: CC0.

Już wiesz
że Europa dzieli się na 4 wielkie regiony ﬁzycznogeograﬁczne o zróżnicowanych
warunkach środowiska przyrodniczego;
że mapy tematyczne umożliwiają opis wybranych cech środowiska przyrodniczego;
że dane klimatyczne umożliwiają opis cech klimatu i porównywanie cech klimatu
w różnych obszarach.
Nauczysz się
wskazywać na mapie hipsometrycznej i nazywać główne jednostki w Europie
Zachodniej;
wyjaśniać terminy: basen, masyw paleozoiczny, stare góry zrębowe, młode góry

fałdowe;

opisywać położenie geograﬁczne i cechy ukształtowania powierzchni w głównych
jednostkach Europy Zachodniej;
oceniać cechy środowiska przyrodniczego dla potrzeb rozwoju gospodarczego.

1. Europa Zachodnia – podział na główne jednostki
(prowincje)
Europa Zachodnia to najbardziej zróżnicowany region ﬁzycznogeograﬁczny w Europie.
Dzieli się na cztery główne jednostki – prowincje. Należą do nich:
archipelag Wysp Brytyjskich leżący na szelﬁe kontynentalnym Europy;
pas Niżu Środkowoeuropejskiego ciągnący się od wybrzeża Morza Północnego aż po
środkową Wisłę;
pas starych gór zrębowych i wyżyn oraz rozległych obniżeń (tzw. basenów)
ciągnący się od zachodnich wybrzeży Francji aż po Sudety i Wyżyny Polskie;
młode góry fałdowe – Alpy i Karpaty wraz z przedgórzami i śródgórskimi zapadliskami.

Podział Europy Zachodniej na główne obszary ﬁzycznogeograﬁczne (prowincje)

Polecenie 1
Wskaż na powyższej mapie i odczytaj nazwy głównych obszarów, na które podzielono Europę
Zachodnią.

2. Europa Zachodnia – położenie i ukształtowanie
powierzchni głównych obszarów
Polecenie 2
Korzystając z mapy hipsometrycznej Europy Zachodniej, wykonaj poniższe zadania, dzięki
którym samodzielnie określisz położenie i ukształtowanie powierzchni głównych obszarów
Europy Zachodniej.

Podział Europy Zachodniej na główne obszary ﬁzycznogeograﬁczne (prowincje)

Ćwiczenie 1
Uzupełnij puste miejsca.
Wyspy Brytyjskie to rozległy
, leżącej na zachód od niej
północnym zachodzie wysp
i

.

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

składający się z największej wyspy w Europie –
, oraz położonych na
i nieco oddalonych na północ

Ćwiczenie 2
Uzupełnij puste miejsca.
Na północy Wielkiej Brytanii leżą stare góry wypiętrzone w czasie fałdowań w erze
paleozoicznej. Są to

, a nieco na południe od nich

z najwyższym szczytem na Wyspach Brytyjskich
m n.p.m. W południowej części wyspy leży

o wysokości
nazywana też

Basenem Londyńskim. Wyspy Brytyjskie były zlodowacone aż po Tamizę w czasie zlodowaceń
.
Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.


Źródło: Chmee2 (h p://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.

Ćwiczenie 3
Uzupełnij puste miejsca.
Niż Środkowoeuropejski to równoleżnikowo ułożony pas nizinny. Najdalej na zachód leży
, która w środkowej części Niżu przechodzi w
na wschodzie przechodzi w
się nizinny Półwysep
Najwyższym wzniesieniem jest

, a ta z kolei

. W środkowej części Niżu ku północy wysuwa
. Cały ten obszar był zlodowacony w czwartorzędzie.
o wysokości 329 m n.p.m. leżąca na

.
Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.


Źródło: Tarod (h ps://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.

Ćwiczenie 4
Uzupełnij puste miejsca.
Na zachodzie regionu leżą dwa rozległe obniżenia: Basen Akwitański i
dwa masywy: Armorykański na Półwyspie Bretońskim i

oraz
. Ku wschodowi

rozciąga się szeroki pas masywów i wyżyn. Północny pas tworzą Ardeny, Góry Harz, Rudawy
i

, a południową linię tworzą Wogezy, Schwarzwald i

W sąsiedztwie tych pasm leżą Wyżyny –
wschód wysunięty jest pas

,

.
. Najdalej na

.

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Uzupełnij puste miejsca.
Stare góry i masywy wypiętrzone w czasie orogenezy hercyńskiej w okresie karbonu, w erze
zostały porozdzielane przez uskoki, rowy tektoniczne, progi, deformacje
zrębowe. Liczne rzeki rozcięły teren głębokimi dolinami. Stoki gór są łagodne, a szczyty mają
kopułowate kształty. Największym i najwyższym regionem jest tu
najwyższe wzniesienie

, którego

osiąga wysokość 1885 m n.p.m.

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.


Źródło: Hejkal (h ps://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.

Ćwiczenie 6
Uzupełnij puste miejsca.
Alpy to najdłuższe pasmo młodych gór fałdowych w Europie. Ciągną się łukiem wygiętym ku
od Zatoki Genueńskiej na

do Niziny Panońskiej na

wschodzie. Karpaty tworzą łuk wygięty ku

, zamknięty przełomami rzeki

, która w podobny sposób ogranicza też Alpy.
Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Uzupełnij puste miejsca.
Charakterystyczny typ rzeźby wysokogórskiej nazywany

tworzą: głębokie

doliny, pionowe stoki, ostre szczyty, poszarpane granie, jeziora górskie i wysoko położone
przełęcze. Cały obszar Alp i Karpat był zlodowacony w okresie plejstoceńskim, czego ślady są
do dzisiaj widoczne w krajobrazie tych gór. Najwyższym szczytem w Alpach jest
o wysokości
jest

m n.p.m. W Karpatach najwyższym szczytem

sięgający

m n.p.m.

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.


Źródło: Kyro (h ps://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY 3.0.

3. Europa Zachodnia – cechy klimatu
Cała Europa Zachodnia, poza wysokimi górami, objęta jest klimatem umiarkowanym
ciepłym. W zachodniej części regionu na Wyspach Brytyjskich i wybrzeżach atlantyckich
występuje klimat wybitnie morski. Im dalej na wschód, tym wpływy Oceanu Atlantyckiego
są mniejsze i we wschodniej części regionu, m.in. na Nizinie Polskiej, występuje klimat
umiarkowany ciepły przejściowy.
Najważniejsze cechy klimatu morskiego to:
łagodna zima – średnie temperatury dobowe w zachodniej części sięgają 5°C, we
wschodniej części spadają do -3°C;
niezbyt ciepłe lato – w zachodniej części regionu średnie temperatury powietrza
osiągają ok. 17°C, a na wschodzie są nieco wyższe i wynoszą ok. 19°C;
amplitudy roczne temperatur powietrza są mniejsze na zachodzie, a większe na
wschodzie;
wyrównany rozkład opadów w ciągu roku, jedynie we wschodniej części regionu
nieznacznie przeważają opady półrocza ciepłego;
duża zmienność pogody;
duża liczba dni deszczowych;
dość silne wiatry na wybrzeżach.
Ćwiczenie 8
Dokonaj analizy danych przedstawionych w tabeli 1. i odpowiedz na pytania.
Która z 4 stacji leży na dużej wysokości na obszarze górskim w Europie Zachodniej?
Odpowiedź –
Która z 4 stacji leży w zachodniej części Europy Zachodniej?
Odpowiedź –
Która z 4 stacji leży najdalej na wschodzie Europy Zachodniej?
Odpowiedź –
stacja nr 3

stacja nr 1

stacja nr 4

stacja nr 2

stacja nr 4

stacja nr 1

stacja nr 3
Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Dane klimatyczne dla 4 stacji leżących w Europie Zachodniej

Nr
stacji

Średnia
miesięczna
temperatura
powietrza (°C)

styczeń

lipiec

Roczna suma
opadów
(mm)

Miesięczna
suma opadów
(mm)
1

2

3

4

Średnia
roczna
temperatura
powietrza
(°C)

t

4,6

16,8

9,9

o

48

58

617

t

0,2

18,9

9,1

o

44

70

539

t

-2,9

18,6

7,9

o

35

85

547

t

-11,0

1,8

-5,0

o

65

192

1350

Amplituda roczna
średnich
miesięcznych
temperatur
powietrza (°C)

12,2

18,7

21,5

12,8

4. Europa Zachodnia – sieć rzeczna
Sieć rzeczna Europy Zachodniej jest bardzo gęsta. W klimacie wybitnie morskim rzeki są
zasilane głównie przez deszcze. Równomiernie rozłożone opady powodują, że rzeki mają
wyrównane stany wód przez cały rok. Natomiast we wschodniej części Europy Zachodniej
rzeki mają bardziej zmienne stany wód, gdyż ich zasilanie jest deszczowo‐śnieżne. Ponadto
rzeki mające obszar źródłowy w Alpach są w okresie wiosenno‐letnim zasilane przez wody
z topniejących lodowców górskich. Wszystko to powoduje, że w rocznym przebiegu stanów
wody często zaznaczają się wiosenne i letnie wezbrania.
Zdecydowanie najdłuższą rzeką Europy Zachodniej jest liczący 2857 km Dunaj (druga po
Wołdze najdłuższa rzeka całej Europy). Inne większe rzeki tego regionu to: Ren (1233 km),
Łaba (1154 km), Wisła (1047 km), Loara (1013 km).

Ćwiczenie 9
W którym zestawie umieszczono nazwy trzech rzek płynących w Europie Zachodniej
i uchodzących do Morza Północnego?


Cisa, Dunaj, Rodan



Tamiza, Ren, Łaba



Loara, Sekwana, Garonna



Wisła, Odra, Wezera

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

5. Europa Zachodnia – formacje roślinne
W klimacie umiarkowanym ciepłym o wyraźnym wpływie oceanu dominują lasy liściaste.
W podłożu tych lasów wytworzyły się urodzajne gleby brunatne, które przed wiekami
zachęcały człowieka do osiedlania się. Dzisiaj Europa Zachodnia to region bardzo gęsto
zaludniony i z dawnych naturalnych formacji roślinnych zachowały się tylko niewielkie
fragmenty, często podlegające ochronie. W części zachodniej są to wspomniane lasy
liściaste, które ku wschodowi przechodzą w lasy mieszane. Na obszarach górskich
zaznacza się piętrowość roślinności.
Polecenie 3
W różnych źródłach informacji odszukaj i wyjaśnij, co oznacza termin potencjalna roślinność
naturalna.

Podsumowanie
Europa Zachodnia składa się z trzech równoleżnikowo ułożonych pasów
o zróżnicowanych formach ukształtowania powierzchni. Są to:

nizinny pas Niżu Środkowoeuropejskiego,
pas starych gór i masywów,
pas młodych gór fałdowych.
Ponadto w skład regionu wchodzi też położony na szelﬁe największy archipelag w Europie
– Wyspy Brytyjskie.
W całej Europie Zachodniej dominuje klimat umiarkowany ciepły, który przechodzi ku
wschodowi w klimat umiarkowany ciepły przejściowy.
Rzeźba powierzchni i klimat umożliwiły powstanie w Europie zachodniej gęstej sieci
rzecznej. Rzeki zostały tu uregulowane, a ich drożność zwiększa duża liczba kanałów.
Europa Zachodnia jest względnie wolna od katastrofalnych żywiołów naturalnych. Jest
to bowiem obszar asejsmiczny. Jedynymi większymi zagrożeniami są silne wiatry na
wybrzeżach oraz powodzie w dolinach dużych rzek.
Warunki środowiska przyrodniczego w Europie Zachodniej sprzyjały osadnictwu
i rozwojowi gospodarczemu. Obecnie jest to najgęściej zaludniony obszar w Europie.
Praca domowa
Polecenie 4.1
Wykorzystaj mapę hipsometryczną Europy i w ciągu 3 minut opisz słowami położenie
geograﬁczne Europy Zachodniej.
Polecenie 4.2
Odczytaj na mapie hipsometrycznej Europy:
nazwy mórz oblewających Europę Zachodnią,
nazwy większych półwyspów i wysp należących do Europy Zachodniej.
Polecenie 4.3
Wykorzystaj mapy tematyczne i wyjaśnij, jakie czynniki geograﬁczne kształtują klimat
w Europie Zachodniej.

Polecenie 4.4
Oceń, które elementy środowiska przyrodniczego sprzyjały osadnictwu i gospodarczej
działalności człowieka w Europie Zachodniej. Wskaż także te elementy środowiska, które
ograniczają gospodarkę człowieka.

Zadania
Ćwiczenie 10
Wymienione obszary zakwaliﬁkuj do odpowiednich jednostek (prowincji) Europy Zachodniej.
Niż Środkowoeuropejski
Nizina Polska
Nizina Holenderska
młode góry fałdowe

Sudety

Irlandia

Nizina Niemiecka
Szetlandy
Alpy
stare góry zrębowe

Wyspy Brytyjskie

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Hebrydy
Szumawa
Ardeny

Wielka Brytania

Orkady

Masyw Centralny

Harz
Karpaty

Ćwiczenie 11
Do każdej nazwy jednostki dopasuj jej maksymalną wysokość terenu.
329 m n.p.m.

młode góry fałdowe

1343 m n.p.m.

Niż Środkowoeuropejski

1885 m n.p.m.

stare góry zrębowe

4810 m n.p.m.

Wyspy Brytyjskie

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 12
Wskaż typy klimatu występujące w Europie Zachodniej.


umiarkowany ciepły lądowy



umiarkowany ciepły morski



umiarkowany chłodny morski



umiarkowany chłodny przejściowy



umiarkowany ciepły przejściowy



umiarkowany chłodny lądowy

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 13
Wskaż rodzaj lasu, który NIE stanowi potencjalnej roślinności naturalnej na nizinnych
obszarach Europy Zachodniej.


las liściasty



las mieszany



las iglasty

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 14
Na mapie w skali 1:5 000 000 Cieśnina Kaletańska oddzielająca Wielką Brytanię od Europy ma
7 mm. Jaka jest rzeczywista szerokość tej cieśniny?


3,5 km



35 km



1,4 km



14 km

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Rolnictwo Francji
Rolnictwo jest jednym z najstarszych rodzajów działalności człowieka. Od tysięcy lat
ludzie wykorzystują środowisko przyrodnicze do uprawy roślin i hodowli zwierząt
w celu wytworzenia produktów żywnościowych i innych. Produkcja rolnicza we Francji –
podobnie jak na innych obszarach – w dużym stopniu uzależniona jest od warunków
naturalnych. Jakie więc są te warunki i jakie w związku z tym rodzaje działalności
rolniczej rozwinęły się we Francji?

Źródło: Semnoz (h ps://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.

Już wiesz
jakie typy klimatu występują w Europie Zachodniej;
z jakich elementów składa się środowisko przyrodnicze;
że składniki środowiska przyrodniczego wzajemnie na siebie oddziałują
i zmieniają się w ciągu roku;
że rolnictwo jest jednym z najstarszych rodzajów działalności człowieka.
Nauczysz się
wykazywać na przykładzie rolnictwa Francji związki pomiędzy warunkami
przyrodniczymi a kierunkami i efektywnością produkcji rolnej w tym kraju;
przedstawiać cechy rolnictwa towarowego.

1. Francja – położenie geograﬁczne
Francja, trzecie pod względem wielkości powierzchni państwo na naszym kontynencie,
leży w Europie Zachodniej. Od zachodu i północnego zachodu Francję oblewają wody
Oceanu Atlantyckiego, a od południa – wody Morza Śródziemnego. Lądowa granica na
południu biegnie grzbietem Pirenejów. Na północnym wschodzie granica przecina Niż
Środkowoeuropejski i obszar niskich gór, a następnie biegnie wzdłuż młodych gór Jura
oraz grzbietami Alp Zachodnich, dochodząc do Morza Śródziemnego. Do Francji należy też
Korsyka – duża wyspa na Morzu Śródziemnym.
Ciekawostka
Francja posiada liczne terytoria zależne znajdujące się daleko poza Europą. Są one
pozostałością po dawnych podbojach kolonialnych. Największe z nich to Gujana
Francuska w Ameryce Południowej oraz Nowa Kaledonia i Polinezja Francuska na
Oceanie Spokojnym. Odszukaj je na mapie politycznej świata. Spróbuj też znaleźć inne
przykłady francuskich terytoriów zależnych.
Polecenie 1
Korzystając z mapy politycznej Europy, określ położenie polityczne Francji na naszym
kontynencie. Wymień nazwy państw, z którymi ona graniczy.

Podział Europy na państwa i terytoria zależne

2. Ukształtowanie terenu Francji – ocena dla
potrzeb rolnictwa
Hipsometryczna mapa Francji i mapa regionów naturalnych pokazują wielkie
zróżnicowanie ukształtowania powierzchni Francji.

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

Cechą charakterystyczną ukształtowania powierzchni Francji są nizinne baseny, nieco
wyżej położone masywy starych gór i wyżyn oraz wysokie góry młode.
Polecenie 2
Czytając poniższy tekst, wskazuj na mapie hipsometrycznej wszystkie wymienione obiekty
geograﬁczne.
„„W dorzeczu ”Sekwany„ leży ”Basen Paryski„, a w dorzeczu ”Garonny„ – ”Basen Akwitański„.
Na ”Półwyspie Bretońskim„ i ”Półwyspie Coten n„ leży ”Masyw Armorykański„. Potężny
”Masyw Centralny„ rozciąga się między rowem ”Saony„ i ”Rodanu„ a ”Basenem Akwitańskim„.
W północno-wschodniej części kraju leży ”Masyw Wogezów„. Na południowym wschodzie
rozciągają się ”Alpy„, a na południu – ”Pireneje„ – łańcuchy młodych gór fałdowych.” ”


Źródło: Mor mer62 (h ps://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 2.0.

3. Klimat Francji
Obszar Francji rozciąga się w dwóch strefach klimatycznych: umiarkowanej
i podzwrotnikowej. Część północna i środkowa wraz z Masywem Centralnym oraz
zachodnie stoki Alp znajdują się w streﬁe klimatu umiarkowanego ciepłego morskiego.

Półwyspy Bretoński i Cotentin mają klimat wybitnie morski. Z kolei na wschodzie Francji
lekko zaznaczają się wpływy kontynentalne – roczne amplitudy temperatur powietrza w tej
części kraju są nieco wyższe niż na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego.
Najważniejsze cechy klimatu morskiego we Francji to:
łagodna zima – w zachodniej części średnia temperatura w tej porze roku sięga 5°C, we
wschodniej części średnie temperatury spadają do -3°C;
niezbyt ciepłe lato – w zachodniej części regionu średnie temperatury powietrza
osiągają ok. 17°C, a na wschodzie są nieco wyższe – ok. 19°C;
roczne amplitudy średnich miesięcznych temperatur powietrza są mniejsze na
zachodzie, a większe na wschodzie;
wyrównany rozkład opadów w ciągu roku, z tym że we wschodniej części regionu
przeważają opady półrocza ciepłego, co jest związane ze zwiększaniem się
kontynentalizmu;
duża zmienność pogody;
duża liczba dni deszczowych;
dość silne wiatry na wybrzeżach.
Południowa część Francji obejmująca wybrzeża Morza Śródziemnego oraz obszar na
południe od doliny Garonny leży w streﬁe podzwrotnikowej. Występuje tam tzw. klimat
śródziemnomorski, czyli podzwrotnikowy wilgotny. Lato jest suche i ciepłe, a najwyższe
opady występują w okresie jesienno‐zimowym. Taki roczny przebieg elementów klimatu
wpływa na rodzaj upraw na tym obszarze. W Alpach i Pirenejach oraz na terenach wyżej
położonych występuje klimat górski z piętrowo zaznaczoną strefowością klimatyczną.
Niezwykle ważny czynnik, który wpływa na uprawy w tej części kraju, to ekspozycja stoków
– najkorzystniejsza jest południowa. Ponadto duże znaczenie ma osłonięcie stoków oraz
lokalne wiatry.
Roczny przebieg temperatury powietrza wyznacza na obszarze Francji dwie granice
zasięgu upraw. Na południu Francji granica uprawy oliwki europejskiej pokrywa się
z zasięgiem klimatu podzwrotnikowego (śródziemnomorskiego). W północnej części kraju
przebiega północna granica uprawy winorośli. Linia ta biegnie od ujścia Loary do Oceanu
Atlantyckiego, następnie nieco na południe od Paryża i dochodzi do granicy
z Luksemburgiem.
Roczny przebieg opadów i ich wysokość stwarzają dogodne warunki dla uprawy roślin
i chowu zwierząt. Ponadto naturalne zasoby wodne Francji wykorzystywane są do
sztucznego nawodnienia ok. 9% użytków rolnych.


Źródło: Gnomeﬁlliere (h ps://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.

4. Środowisko przyrodnicze Francji – gleby
Największą powierzchnię zajmują gleby brunatne wytworzone w klimacie morskim pod
lasami liściastymi. W północnej części kraju na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego występują
bielice. Na obszarze objętym klimatem śródziemnomorskim przeważają gleby typu terra

rosa (czerwona ziemia), które powstały na skałach wapiennych. W dolinach rzek nizinnych
utworzyły się żyzne mady. Na obszarach górskich występują gleby o niewykształconym
proﬁlu – gleby górskie.
Gleby na obszarze Francji – poza terenami górskimi – charakteryzują się dużą
produktywnością rolniczą.


Źródło: Tognopop (h ps://commons.wikimedia.org), public domain.

5. Struktura użytkowania ziemi
Użytki rolne zajmują 52,7% powierzchni Francji (2011 r.). Oznacza to, że ponad połowa
obszaru kraju wykorzystywana jest do celów rolniczych oraz że w niektórych regionach
Francji dominują krajobrazy rolnicze.
Strukturę użytkowania ziemi przedstawia rysunek poniżej.

Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1
Odczytaj na diagramie udział poszczególnych form użytkowania ziemi we Francji i uzupełnij
luki w poniższym tekście, wybierając wartości z listy.
Największy udział w strukturze użytkowania ziemi we Francji w 2009 roku mają grunty orne
zajmujące

% powierzchni kraju.

Pozostałe formy użytkowania ziemi zajmują:
- łąki i pastwiska –

%,

- uprawy trwałe –

%,

- lasy –

%.

Grunty wykorzystywane nierolniczo i nieużytki zajmują
18,2

29,0

33,6

17,2

% powierzchni kraju.

2,0

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

W tabeli zestawiono najważniejsze dane statystyczne dotyczące rolnictwa we Francji. Dane
te wskazują, że pod względem globalnej produkcji rolnictwo francuskie zalicza się do
najbardziej wydajnych w Europie i na świecie.
Wybrane dane dotyczące rolnictwa Francji w odniesieniu do świata i Europy
Wyszczególnienie

Wartość/jednostka

Udział
w świecie (%)

Miejsce na świecie /
w Europie

Zbiory zbóż

65,7

2,7

I m. w Europie

Plony zbóż

70,9 dt/ha

-

II m. w Europie

31,3 mln t

14,0

I m. na świecie

Zbiory rzepaku

6,4 mln t

10,9

III m. na świecie

Zbiory jabłek

1,7 mln t

2,5

VI m. na świecie

Zbiory winogron

5,8 mln t

8,6

V m. na świecie

17,3

II m. na świecie

3,9

III m. na świecie

Zbiory buraków
cukrowych

Produkcja wina
gronowego
Mleko krowie

4,5 mln t
72,3 kg/1
mieszkańca
23,3 mln t

Źródło: Roczniki Statystyki Międzynarodowej, GUS, Warszawa 2012
Rozmieszczenie ważniejszych upraw we Francji przedstawia poniższa mapa.

Użytkowanie ziemi, główne uprawy i hodowle we Francji

Największą powierzchnię upraw we Francji zajmują zboża – ok. 32% powierzchni użytków
rolnych. Wysiewa się je głównie w zachodniej i północno‐zachodniej nizinnej części kraju
wraz z typowymi uprawami strefy umiarkowanej – ziemniakami i burakami cukrowymi.
Wielkie znaczenie ma uprawa warzyw i owoców w rejonie Bretanii, w dolinach rzek Loary
i Garonny oraz na terenach wokół dużych miast.
Ważną cechą rolnictwa Francji są bardzo wysokie plony z hektara. Należą one do
najwyższych na świecie. Związane jest to z wysoką kulturą rolną i stosowaniem środków
ochrony roślin.
Tradycyjną uprawą we Francji jest winorośl. Winnice znajdują się niemal w całym kraju.
Najbardziej znane z produkcji wina są takie regiony, jak: Prowansja, Langwedocja
i Akwitania na południu czy Szampania, Burgundia i Alzacja na północy.
Chów zwierząt występuje głównie na wyżynnych obszarach Półwyspu Bretońskiego,
Masywu Centralnego i na terenach podgórskich. Wysoko przetworzone produkty
mleczne, np. sery, należą do tradycyjnych wyrobów przemysłu spożywczego we Francji.
Kraj ten to jeden z czołowych eksporterów żywności na świecie. W 2011 roku stanowiła
ona 11,5% wartości całego eksportu Francji.



Źródło: Myrabella (h ps://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.

6. Cechy rolnictwa we Francji
Zróżnicowane warunki naturalne, długoletnie doświadczenie rolników, tradycja, a także
współczesne potrzeby wykształciły specyﬁczny typ rolnictwa określanego jako intensywne
rolnictwo towarowe. Ten termin oznacza, że rolnicy uprawiają różnorodne rośliny i hodują
wiele gatunków zwierząt, osiągają dużą wydajność, a uzyskane produkty rolne przeznaczają
głównie na sprzedaż.
Czynniki wpływające na wysoką pozycję rolnictwa francuskiego to:
dostosowanie kierunku produkcji rolniczej do określonych warunków środowiska
przyrodniczego w każdym regionie kraju;
specjalizacja i koncentracja produkcji rolniczej tak, aby plony z hektara były jak
najwyższe, a zwierzęta gospodarskie wytwarzały jak największe ilości produktów;
dostosowywanie produkcji rolniczej do rynku zbytu;
stosowanie nowoczesnych technik uprawy roślin i hodowli zwierząt (mechanizacja,
środki ochrony roślin, nawadnianie rolnicze);
silnie rozwinięty przemysł rolno‐spożywczy wytwarzający produkty o wysokiej jakości,
przeważnie o długoletniej tradycji (sery, wina i inne przetwory rolne);

duża liczba zatrudnionych sięgająca 10–12% czynnych zawodowo w działach
gospodarki obsługujących działalność rolniczą (agrobiznes); rolnicy stanowią ok. 3%
ogółu czynnych zawodowo;
dostosowywanie rolnictwa do zmian, jakie zachodzą na rynkach światowych w obrocie
produktami rolno‐spożywczymi.
Od 2005 roku Francja jako państwo członkowskie Unii Europejskiej wprowadziła reformę
polityki rolnej. Do jej celów należą wspieranie form produkcji zdrowej żywności oraz
stosowanie w gospodarce rolnej zasad zrównoważonego rozwoju.
Ćwiczenie 2
Korzystając z mapy „Francja – rolnictwo” oraz innych map tematycznych, wskaż, który
z czterech wymienionych obszarów ma najbardziej korzystne warunki naturalne dla uprawy
zbóż.


środkowa część Masywu Centralnego



stoki Alp Zachodnich



centralna część Basenu Paryskiego



Masyw Wogezów

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Podsumowanie
Francja jest trzecim co do wielkości powierzchni państwem w Europie (544 tys. km2);
aż 52,7% obszaru państwa, czyli 286 tys. km2, jest wykorzystywanych rolniczo.
Zróżnicowane warunki naturalne, czyli ukształtowanie powierzchni, klimat, wody,
wpływają na regionalizację produkcji rolnej.
Tereny nizinne – baseny – to obszary z przewagą uprawy zbóż. Na terenach starych
masywów oraz stokach górskich przeważa produkcja zwierzęca. W obszarze
śródziemnomorskim występują uprawy charakterystyczne dla tego klimatu, tj. winorośl,
oliwki, owoce cytrusowe i inne.
Rolnictwo francuskie jest intensywne i wysokotowarowe. W kraju uprawia się
różnorodne rośliny i hoduje wiele gatunków zwierząt, a wydajność produkcji rolnej jest
bardzo wysoka.

Czynnikami intensyﬁkacji w rolnictwie są: stosowanie najnowszych technik i sposobów
produkcji rolniczej oraz bardzo silnie rozwinięty przemysł rolno‐spożywczy. W tzw.
agrobiznesie zatrudnionych jest ponad 10% ogółu pracujących Francuzów.
Pod względem produkcji globalnej rolnictwo Francji zajmuje czołowe miejsce
w Europie.
Praca domowa
Polecenie 3.1
Posługując się mapą hipsometryczną, omów położenie geograﬁczne Francji w Europie.
Polecenie 3.2
Odszukaj w dowolnych źródłach informacji i wyjaśnij znaczenie terminów: agroklimat,
długość okresu wegetacyjnego.
Polecenie 3.3
Podaj po 2 przykłady korzystnego i niekorzystnego wpływu warunków przyrodniczych na
rozwój działalności rolniczej.

Zadania

Ćwiczenie 3
Wskaż obszary górskie znajdujące się na terytorium Francji.


Sudety



Wogezy



Apeniny



Rudawy



Karpaty



Alpy



Pireneje



Masyw Centralny

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Która z wymienionych wysp należy do Francji?


Sycylia



Korsyka



Majorka



Sardynia

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu wymienionych regionów Francji, uporządkuj je wg
przydatności dla rolnictwa – od najbardziej do najmniej przydatnego.
Masyw Centralny



Alpy



Basen Paryski



Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

W tabeli przedstawiono dane klimatyczne dla 3 stacji leżących we Francji. Wskaż rejon,
w którym leży każda ze stacji, i jaki typ klimatu tam występuje.
Stacje klimatyczne we Francji
Nr
stacji

Średnia
temperatura (°C)
styczeń

lipiec

1.

7,1

22,8

2.

7,5

3.

0,9

Roczna średnia
temperatura (°C)

Suma opadów
(mm)

Suma roczna
opadów (mm)

styczeń

lipiec

14,7

55

25

629

15,6

10,9

76

44

729

18,2

9,4

36

88

690

Ćwiczenie 6.1
Stacja nr 1 -

–

Stacja nr 2 -

–

Stacja nr 3 -

–

klimat wybitnie morski

wybrzeże Morza Śródziemnego

wybrzeże Morza Śródziemnego

klimat podzwrotnikowy

klimat morski, wpływy kontynentalne
wybrzeże Oceanu Atlantyckiego
klimat wybitnie morski

klimat morski, wpływy kontynentalne

wybrzeże Oceanu Atlantyckiego

wschodnie rejony Francji

klimat podzwrotnikowy

wschodnie rejony Francji
Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Który z poniższych wniosków najlepiej interpretuje dane liczbowe przedstawione w tabeli?
Struktura użytkowania ziemi we Francji w 1992 r. i 2010 r. (%)

Grunty

Sady, winnice,

Łąki

orne

ogrody

i pastwiska

1992

33,0

2,0

19,9

27,0

55,0

2010

33,6

2,0

18,2

29,0

53,8

Rok

Lasy

Użytki rolne ogółem w %
powierzchni kraju

Źródło: Roczniki Statystyki Międzynarodowej, GUS, Warszawa 2012
Ćwiczenie 7.1


W latach 1992-2010 wielkość użytków rolnych we Francji prawie się nie zmieniła,
ale ich struktura bardzo się zmieniła.



W latach 1992–2010 wielkość użytków rolnych we Francji i ich struktura prawie się
nie zmieniły; nastąpił jedynie wzrost udziału lasów kosztem łąk i pastwisk.



W latach 1992–2010 wielkość użytków rolnych we Francji i ich struktura bardzo się
zmieniły.

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Do każdego z wymienionych regionów Francji dopasuj odpowiedni rodzaj działalności
rolniczej.
produkcja wina

Basen Paryski

uprawa zbóż

Masyw Centralny

uprawa oliwek

Wybrzeże Morza Śródziemnego

hodowla owiec

Burgundia

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Wskaż rodzaj rolnictwa dominujący we Francji.


intensywne rolnictwo wysokotowarowe



ekstensywne rolnictwo niskotowarowe



ekstensywne rolnictwo wysokotowarowe



intensywne rolnictwo niskotowarowe

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Przemysł Europy Zachodniej – przemiany i kierunki
rozwoju
Przemysł to wielkoskalowe i zmechanizowane pozyskiwanie oraz przetwarzanie zasobów
przyrody w dobra służące zaspokajaniu potrzeb ludzi. Rozwój tej formy działalności
człowieka zapoczątkowała rewolucja przemysłowa, która miała miejsce w Wielkiej
Brytanii w latach 1770‐1870. Rewolucję tę wywołały takie czynniki, jak: wzrost liczby
ludności, rozwój handlu zamorskiego, odpowiednio wysoki poziom nauki i techniki oraz
wolny kapitał. Uprzemysłowienie wprowadziło mnóstwo zmian w gospodarce
i społeczeństwie Europy Zachodniej.

Źródło: Dkoedo (h ps://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.

Już wiesz
co to są surowce odnawialne i nieodnawialne;
czym jest przemysł i jakie czynniki sprzyjały jego rozwojowi;
na jakiej bazie mogą powstawać okręgi przemysłowe.
Nauczysz się
wymieniać cechy działalności przemysłowej i omawiać jej skutki;
wskazywać przykłady „kroków milowych” w rozwoju przemysłu;
opisywać przemiany zachodzące w przemyśle Europy Zachodniej;
wyjaśniać, czym jest technopolia.

1. Cechy działalności przemysłowej
Ludzie od tysięcy lat korzystają z zasobów znajdujących się w otaczającym nas środowisku.
Na początku człowiek stanowił integralny składnik biosfery. Jednak zdolność do
wytwarzania narzędzi, które ułatwiały korzystanie z zasobów przyrody oraz umiejętność
posługiwania się nimi, uczyniły go niezwykle efektywnym sprawcą przemian składników
środowiska przyrodniczego. Około 10 tys. lat temu ludzie przeszli na osiadły tryb życia, co
było związane z rozwijaniem się rolnictwa. Natomiast ok. 850 lat temu rozpoczął się nowy
rodzaj wpływu człowieka na środowisko, czyli działalność przemysłowa, która wyróżnia
się:
zastosowaniem maszyn przetwarzających ogromne ilości surowców odnawialnych
(produkowanych głównie przez rolnictwo) i nieodnawialnych (głównie surowców
mineralnych pozyskiwanych z litosfery);
procesami technologicznymi przetwarzającymi surowce w pożądane dobra; jednak na
każdym etapie produkcji powstają niepożądane produkty uboczne, jak np. odpady
i zanieczyszczenia;
wielkoskalowym oddziaływaniem przestrzennym przy jednoczesnej koncentracji
produkcji i ludności na stosunkowo niewielkich obszarach w ośrodkach i okręgach
przemysłowych;
koncentracją ludności o określonych kwaliﬁkacjach.
Ćwiczenie 1
Wskaż, który z zasobów przyrody należy uznać za nieodnawialny.


woda



biomasa



surowce mineralne



powietrze

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

2. Jak powstały okręgi przemysłowe w Europie
Zachodniej?
Okręg przemysłowy to pewien obszar o charakterystycznych cechach, na którym
występuje skupienie zakładów przemysłowych.
Zastanówmy się, jakie czynniki sprzyjają tworzeniu się okręgów przemysłowych. Czynniki
przyrodnicze korzystnie wpływające na rozwój przemysłu to: występowanie zróżnicowanej
bazy surowcowej, dostęp do wody, łatwość pozyskiwania energii.
Do czynników pozaprzyrodniczych sprzyjających rozwojowi przemysłu należą: duża liczba
ludzi z odpowiednimi kwaliﬁkacjami, istniejąca lub tworząca się infrastruktura techniczna,
rynek zbytu na produkty wytwarzane w przemyśle oraz zaplecze naukowo‐badawcze.
W tabeli przedstawiono uproszczony opis tworzenia się pierwszej generacji
przemysłowej, która powstała w Północnej Anglii w latach 1770‐1870.
Przykłady zmian wywołanych przez rewolucję przemysłową
Innowacje wpływające
na sposoby produkcji przemysłowej
oraz zmiany społeczne
w obszarze uprzemysłowionym
Zastosowanie maszyn w przemyśle
włókienniczym, co spowodowało
wzrost zapotrzebowania na wyroby
hutnicze
Zastąpienie w piecach hutniczych
węgla drzewnego koksem, co
spowodowało przeniesienie hut na
obszary zasobne w węgiel kamienny
Zastosowanie maszyny napędzanej
silnikiem parowym do napędu pomp
odwadniających kopalnie węgla
kamiennego

Wybrane ważniejsze wynalazki

1775 – przędzarka mechaniczna
1787 – krosno mechaniczne

1781 – użycie koksu do wytopu
żelaza
1711 – maszyna parowa o ruchu
posuwisto‐zwrotnym
1776–1785 – silnik parowy
Jamesa Watta
Rozwój przemysłu metalowego

Wykorzystanie bogatych złóż węgla

i maszynowego

kamiennego i rud żelaza – rozwój

1784 – nowy typ pieca
hutniczego (piec płomienny
pudlarski)

górnictwa i hutnictwa

Sposoby
wprowadzania
innowacji
w przemyśle
Rewolucja
przemysłowa
w latach
1770‐1870
polegała na
zmianach
procesów
produkcyjnych
opartych na
nowej lub
niewykorzystan
dotąd wiedzy.
Innowacje na
podstawie
doświadczenia
produkcyjnego
wprowadzali
majsterkowicze
mechanicy
samoucy oraz
inżynierowie,
którzy

Wybrane ważniejsze wynalazki

Sposoby
wprowadzania
innowacji
w przemyśle

Rozwój transportu – powstanie
pierwszej linii kolejowej na świecie
o trakcji parowozowej Manchester–
Liverpool

15 IX 1830 – pierwsza publiczna
linia kolejowa G. Stephenson
(do roku 1840 było już 3500 km
linii kolejowych w Wielkiej
Brytanii)

usprawniali
rozwijającą się
gałąź produkcj
Istotną rolę
odegrali też
przedsiębiorcy
podejmujący
ryzyko inwesty
oraz badacze,
którzy często
samotnie
dokonywali
przełomowych
odkryć lub
wskazywali
kierunki rozwo
nauki

Wykorzystanie dogodnego położenia
geograﬁcznego dla rozbudowy
węzłów transportowych – łatwość
zaopatrzenia i docierania do rynków
zbytu

Pierwsza linia kolejowa łączyła
włókienniczy Manchester
z portem w Liverpoolu (dł. ok.
50 km)

Innowacje wpływające
na sposoby produkcji przemysłowej
oraz zmiany społeczne
w obszarze uprzemysłowionym

Wzrost dochodów ludności, wzrost
gęstości zaludnienia, wzrost liczby
ludności miejskiej, powstanie
dużego wewnętrznego rynku zbytu
dla dóbr konsumpcyjnych

1895 – masowa produkcja stali
metodą Bessemara
Budowa wielu mostów
stalowych

Zmiany
w przemyśle
wpłynęły także
na rolnictwo.
Wprowadzono
3‐letnie lub
4‐letnie
zmianowanie
upraw,
zastosowano
marglowanie
i wapnowanie
gleby, użyto
nowych maszy
rolniczych,
wprowadzono
masową skalę
uprawę
ziemniaków
i buraków

Innowacje wpływające
na sposoby produkcji przemysłowej
oraz zmiany społeczne
w obszarze uprzemysłowionym

Wybrane ważniejsze wynalazki

Sposoby
wprowadzania
innowacji
w przemyśle

1866 – ułożenie podmorskiego
kabla telegraﬁcznego na dnie
Atlantyku

cukrowych.
Okres 1750‐185
nazywany jest
drugą rewolucj
rolniczą

Pod koniec XIX i na początku XX wieku pojawiły się kolejne wynalazki, a ich zastosowanie
nazywa się drugą rewolucją przemysłową. Wówczas to na szeroką skalę użyto energii
elektrycznej, zastosowano silniki spalinowe, ropa naftowa stała się niezwykle użytecznym
surowcem, rozpoczęto produkcję wielu nowych wyrobów chemicznych, zaczęto
wykorzystywać łączność radiową. Największe jednak zmiany nastąpiły w sposobach
organizacji produkcji przemysłowej. W 1908 roku w fabryce Henry’ego Forda powstała linia
produkcyjna samochodów. Rok 1913 uważa się za początek masowej seryjnej produkcji
taśmowej – w ciągu następnych 20 lat wyprodukowano m.in. 15 mln sztuk Forda T.
Drugą zmianą, którą jako pierwszy zastosował z kolei Thomas Edison, było wykorzystanie
zespołów badawczych do rozwiązania problemów naukowo‐technicznych.
Ciekawostka
W 1878 roku Edison przedstawił projekt opracowania żarówki. Powstała ﬁrma
z kapitałem w wysokości 300 tys. dolarów dla eksploatacji wynalazku. Kiedy po kilku
tygodniach brak było efektów, Edison sporządził nowoczesny system rozwiązywania
problemów technicznych.
1. Ustalił cenę żarówki – praktycznego i opłacalnego systemu oświetlenia
elektrycznego.
2. Ogólnie wskazał, z czego żarówka ma się składać: przezroczysta bańka próżniowa,
w której dzięki oporowi elektrycznemu jakaś substancja będzie świeciła.
3. Zorganizował zespoły badawcze.
4. Prowadził stałe korekty programu na podstawie uzyskanych wyników.
Prace trwały ponad rok, przebadano ok. 1600 rozmaitych substancji, a efektem była
żarówka świecąca bez przerwy przez 40 godzin. Tak powstało pierwsze laboratorium
badawcze.
Jakie korzyści niesie skupienie przemysłu na stosunkowo niewielkim obszarze? Do
najważniejszych należy obniżenie kosztów transportu, możliwość stałego zaopatrzenia
odbiorców, zmniejszenie kosztów składowania surowców i gotowych produktów. W okręgu
powstają także placówki naukowo‐badawcze wprowadzające ulepszenia techniczne

i modernizujące przemysł. Specyﬁczną cechą związaną ze skupieniem zakładów
przemysłowych jest krajobraz określany jako miejsko‐przemysłowy.
W związku z wyżej wymienionymi korzyściami w Europie Zachodniej rozwinęły się liczne
okręgi przemysłowe, w tym te największe: Okręg Birmingham w Anglii, Zagłębie Ruhry
w Niemczech, Okręg Północny we Francji czy Zagłębie Górnośląskie na ziemiach polskich.

Rozmieszczenie ośrodków przemysłowych na Wyspach Brytyjskich

Ćwiczenie 2
Korzystając z mapy przemysłu Wielkiej Brytanii, wskaż zestaw zawierający nazwy miast
leżących w obszarze, w którym rozpoczęła się pierwsza rewolucja przemysłowa.


Londyn, Bristol, Cardiﬀ



Dublin, Belfast, Cork



Manchester, Liverpool, Sheﬃeld



Edynburg, Glasgow, Dundee

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

3. Rozwój Zagłębia Ruhry i jego współczesne
przemiany
Zagłębie Ruhry leżące w okręgu Nadrenia Północna‐Westfalia w zachodniej części
Niemiec należy do starych okręgów przemysłowych Europy. W połowie XIX wieku
rozpoczęto na tym obszarze eksploatację złóż węgla kamiennego, a także rud cynku
i ołowiu. W krótkim czasie nastąpił gwałtowny wzrost liczby ludności i rozwój miast.
Liczba ludności [tys.] w wybranych miastach Zagłębia Ruhry
Miasta

1820 r.

1850 r.

1910 r.

1980 r.

2008 r.

2015 r.

Dortmund

4

14

214

610

584

580

Duisburg

5

13

331

580

494

485

Düsseldorf

15

27

359

590

584

602

Essen

5

11

294

660

580

575

Polecenie 1
Na podstawie danych z tabeli oblicz, ile razy wzrosła liczba ludności w Essen między rokiem
1850 a rokiem 1980, tj. w ciągu 130 lat.
Pod koniec XIX wieku w Zagłębiu Ruhry działało 250 kopalni. Okręg Nadreńsko‐Westfalski
rozwijał się podobnie jak okręg przemysłowy w północnej Anglii. Występowanie węgla
kamiennego i rud metali przyczyniło się do rozwoju hutnictwa metali. Wzrastała liczba
ludności w miastach, rozbudowano infrastrukturę techniczną, sieć linii transportowych
lądowych i rzecznych. Ren połączono licznymi kanałami z innymi rzekami. Hałdy przy
kopalniach i wysypiska odpadów z fabryk zmieniły rzeźbę terenu. W 25 miastach tego
regionu liczba ludności przekroczyła 100 tys. mieszkańców.
Od lat 60. XX wieku zaczęły się wyczerpywać płytko zalegające pokłady węgla kamiennego.
Wzrosły więc koszty jego wydobycia. Zmiany dotknęły także przemysł stalowy. Pojawiły się
inne technologie i nowe rodzaje materiałów, które zaczęto stosować w przemyśle. W 1955
roku w Zagłębiu Ruhry pracowało 55 wielkich pieców hutniczych. Obecnie jest ich tylko 8.
Z 250 kopalni do dzisiaj czynnych jest tylko 7, ale i w nich wydobycie ma się zakończyć do
2018 roku.
W połowie XX wieku w krajach wysoko rozwiniętych zapoczątkowano proces stopniowego
odchodzenia od gałęzi przemysłu intensywnie wykorzystujących zasoby przyrody oraz
wymagających dużych nakładów pracy i energii. Okres ten nazwano rewolucją
naukowo‐techniczną, a jego głównym przejawem jest „unaukowienie przemysłu”. Pod
koniec XX wieku nastąpiło tu ogromne przyspieszenie rozwoju, a nauka stała się
bezpośrednią siłą wytwórczą. Powstały gałęzie przemysłu oparte na wiedzy, nazwane
przemysłem zaawansowanych technologii (high technology industries – high‐tech).

Zalicza się do niego produkcję: statków powietrznych i kosmicznych, maszyn biurowych
i komputerów, sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych oraz
wyrobów farmaceutycznych. Szczególne znaczenie ma przemysł informatyczny
produkujący urządzenia i oprogramowanie do wszelkiego rodzaju nośników przesyłania
informacji.

Rozmieszczenie ośrodków przemysłowych w Niemczech

Polecenie 2
Na mapie przemysłu Niemiec wskaż Zagłębie Ruhry i największe jego ośrodki, a także odczytaj,
jakie główne gałęzie działalności przemysłowej się tam rozwinęły. Zastanów się, które z tych
gałęzi rozwijają się w dalszym ciągu, a które są w fazie regresu.
Procesy ograniczenia wydobycia surowców, zmniejszenia udziału przemysłu ciężkiego na
rzecz wprowadzenia nowych technologii objęły całe Zagłębie Ruhry. Zamknięto wiele
przedsiębiorstw, po których pozostały opustoszałe hale fabryczne, magazyny, biurowce,
instalacje techniczne. Towarzyszyły temu wzrost bezrobocia i wiele zjawisk patologicznych.
Rozpoczął się proces restrukturyzacji polegający na wprowadzaniu przemysłu
nowoczesnych technologii w miejsce przemysłu ciężkiego. Nastąpiło unowocześnienie
i zmiana proﬁlu produkcji przemysłowej. Rozwinięto m.in. przemysł elektroniczny,
optyczny i farmaceutyczny, a także informatykę i mikrobiologię. Nastąpiła wyraźna poprawa
stanu składników środowiska. Dokonano także rewitalizacji, czyli odnowienia i zmiany
przeznaczenia dawnych zakładów przemysłowych. Część budynków przeznaczono na sale
wystawowe, a część stała się terenami rekreacyjnymi, np. dawne hałdy, które pokryły się
zielenią. Jednym z najbardziej znanych jest park krajobrazowy Emscher w północnej części

Duisburga. W dortmundzkiej kopalni węgla otworzono Muzeum Historii Społecznej
i Kultury Zagłębia Ruhry. Nowymi instytucjami są uniwersytety w Bochum i mające
przyciągać turystów kasyno w Dortmundzie.
Procesy uprzemysłowienia (industrializacji), które rozpoczęły się w połowie XVIII wieku,
spowodowały zmiany w strukturze zatrudnienia w gospodarce. Przemysł stał się działem
zatrudniającym najwięcej pracowników, nastąpił spadek zatrudnienia w rolnictwie, a usługi
dopiero zaczynały się rozwijać. Do najważniejszych cech tej fazy rozwoju gospodarczego
należą: rozpowszechnienie się masowej, standaryzowanej produkcji, a w rezultacie
masowej konsumpcji oraz powszechnej oświaty niezbędnej do osiągnięcia postępu
technicznego.
W latach 70. XX wieku rozpoczęła się kolejna faza rozwoju gospodarczego. Jej cechą jest
silny rozwój usług oraz zmniejszenie zatrudnienia w przemyśle i rolnictwie. Społeczeństwo
ery poprzemysłowej (postindustrialnej) określane jest jako społeczeństwo użytkowników.
W tabeli przedstawiono zmiany struktury zatrudnienia w trzech wysoko rozwiniętych
państwach Europy Zachodniej.
Struktura zatrudnienia w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech w 1970 i 2010 roku (%)
Wielka Brytania

Francja

Niemcy\*

1970

2010

1970

2010

1970

2010

Rolnictwo

2,8

1,8

13,4

2,9

10,9

1,6

Przemysł

46,2

19,1

37,1

22,2

49,5

28,4

Usługi

51,0

79,7

49,5

74,9

39,6

70,0

\*Niemcy w 1970 r. – razem RFN i NRD
Źródło: Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012, GUS, Warszawa 2012
Ćwiczenie 3
Na podstawie danych z tabeli 3. wskaż fazę rozwoju gospodarczego, w której są obecnie
Wielka Brytania, Francja i Niemcy.


faza przemysłowa (industrialna)



faza poprzemysłowa (pos ndustrialna)



faza przedprzemysłowa (preindustrialna)

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Wskaż zestaw, który przedstawia strukturę zatrudnienia charakterystyczną dla państw
będących w fazie gospodarki poprzemysłowej (pos ndustrialnej).


rolnictwo ok. 10%, przemysł ok. 40%, usługi ok. 50%



rolnictwo ok. 5%, przemysł ok. 5%, usługi ok. 90%



rolnictwo ok. 3%, przemysł ok. 25%, usługi ok. 75%

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.


Źródło: Dkoedo (h ps://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.

4. Technopolie – okręgi technologiczne
Nowe zjawisko w gospodarce europejskiej to obszary nazwane technopoliami. Są to ośrodki
lub okręgi technologiczne (technology district), w których wokół rozbudowanego zaplecza
naukowo‐badawczego rozwijają się działy przemysłu zaawansowanych technologii.
W technopoliach powstają laboratoria oraz małe i średnie przedsiębiorstwa opierające swą
działalność na innowacjach technologicznych. Niezwykle ważną zmianą w porównaniu
z rozwojem klasycznych okręgów przemysłowych jest to, że dotychczasowe dwa etapy
rozwoju – inwestowanie i produkcja – zostały rozszerzone o etap je poprzedzający, tj.
badania naukowe i prace rozwojowe.

Technopolie funkcjonują w wielu państwach Europy Zachodniej, np. Sophia‐Antipolis we
Francji, Cambridge w Wielkiej Brytanii, Monachium w Niemczech.
Polecenie 3
*Odszukaj w dowolnych źródłach informacje o pierwszym wielkim okręgu technologicznym –
Dolinie Krzemowej (Silicon Valley ) w Kalifornii. Obszar ten jest uznawany za największe
„zagłębie naukowe” na świecie. Dowiedz się, jaki jest główny proﬁl działalności tego okręgu
i skąd wzięła się jego nazwa.


Źródło: Simdaperce (h ps://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.

Podsumowanie
Na przełomie XVIII i XIX wieku rozpoczęły się procesy uprzemysłowienia, które
przyczyniły się do skupienia działalności przemysłowej w aglomeracjach
miejsko‐przemysłowych.
Najstarsze aglomeracje Europy Zachodniej powstały w miejscach występowania
bogatych złóż surowców mineralnych, szczególnie węgla kamiennego i rud metali.
Działalność przemysłowa rozwijała się skokowo – co pewien czas wprowadzano ważne
innowacje technologiczne, zmiany w procesach produkcyjnych i wówczas

pojawiały się całkowicie nowe wytwory przemysłu. Takie zmiany określano
rewolucjami przemysłowymi.
Pod koniec XX wieku wysoko rozwinięte państwa Europy Zachodniej przeszły od
gospodarki przemysłowej do gospodarki opartej na wiedzy; wzrosło przez to
zapotrzebowanie na wysoko wykwaliﬁkowanych pracowników.
W starych okręgach przemysłowych, w których dominował przemysł ciężki,
przeprowadzono restrukturyzację umożliwiającą rozwinięcie na tych obszarach
nowych gałęzi przemysłu bądź wykorzystanie danych obiektów technicznych do celów
wypoczynkowych i rekreacyjnych.
Obecnie dużą rolę odgrywają technopolie będące ośrodkami badawczymi
poszukującymi innowacji technologicznych, które są następnie wdrażane do masowej
produkcji.
Praca domowa
Polecenie 4.1
Wyjaśnij terminy: rewolucja przemysłowa, rewitalizacja, przemysł zaawansowanych
technologii.
Polecenie 4.2
Wyjaśnij, dlaczego w wysoko rozwiniętych gospodarczo państwach Europy Zachodniej
najwięcej pracujących jest obecnie zatrudnionych w usługach.
Polecenie 4.3
Wyjaśnij, co to są technopolie.
Polecenie 4.4
*Przedstaw rozwój jednego dowolnie wybranego wynalazku. Opisz autorów i główne etapy
przemian, jakie przechodził dany wytwór.
Polecenie 4.5
*Znajdź informacje o Polakach, którzy wnieśli wkład w rozwój nowych technologii w XVIII,
XIX i XX wieku.

Zobacz także
kl. 2, 3.4. Źródła energii w Polsce
kl. 2, 3.5. Zmiany w przemyśle Polski
kl. 2, 3.6. Najlepiej rozwijające się gałęzie przemysłu w Polsce

Słowniczek
technopolia
mały obszar, na którym skupione są instytucje naukowo‐badawcze oraz ﬁrmy
produkcyjne zajmujące się wykorzystywaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu
nowoczesnych technologii (high‐tech)

Zadania
Ćwiczenie 5
Opisane niżej procesy ułóż w kolejności chronologicznej.
przemysłowe przetworzenie zasobów naturalnych na dobra materialne



wytworzenie zasobów naturalnych przez siły przyrody



konsumpcja dóbr materialnych przez człowieka



przemysłowe pozyskanie zasobów naturalnych



Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Do każdego roku dopasuj odpowiednie wydarzenie z dziedziny rozwoju przemysłu.
uruchomienie taśmowej produkcji
samochodów Ford

1782 r.

zbudowanie pierwszej parowozowej
linii kolejowej

1879 r.

wynalezienie maszyny parowej przez J.
Wa a

1913 r.

wynalezienie żarówki przez T. Edisona

1830 r.

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Przeciagnij pasujące elementy z dolnej sekcji do górnej.
Okręg Birmingham
Lille

Bytom

Gliwice
Okręg Północny (Francja)

Zagłębie Górnośląskie

Zagłębie Ruhry

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Leeds

Sheﬃeld

Zabrze

Katowice

Manchester

Dunkierka

Essen

Dortmund

Liverpool

Duisburg

Düsseldorf

Roubaix

Calais

Ćwiczenie 8
W jaki sposób w ostatnich kilkudziesięciu latach zmieniała się struktura zatrudnienia
w wysoko rozwiniętych krajach Europy Zachodniej?


Spadł udział przemysłu i usług, a wzrósł udział rolnictwa.



Wzrósł udział przemysłu i rolnictwa, a spadł udział usług.



Wzrósł udział przemysłu, a spadł udział rolnictwa i usług.



Spadł udział przemysłu i rolnictwa, a wzrósł udział usług.

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Wśród wymienionych obszarów przemysłowych wskaż technopolie.


Okręg Północny (Francja)



Sophia An polis



Cambrige



Zagłębie Ruhry



Okręg Birmingham



Monachium

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Procesy urbanizacji w Europie Zachodniej. Paryż –
światowa metropolia
Znasz i zapewne często używasz takich terminów, jak wieś i miasto. Czym różnią się
odpowiednie pojęcia? Co powoduje, że pewne miejsce staje się miastem, tj. skupiskiem
ludzi wykonujących zawody nierolnicze? A co spowodowało, że miasto leżące nad niezbyt
dużą rzeką najpierw stało się stolicą dużego państwa, a potem rozrosło się i dzisiaj jest
miastem metropolitalnym oddziałującym na procesy światowej gospodarki?

Źródło: JSquish (h p://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.

Już wiesz
czym różni się wieś od miasta;
jakie funkcje spełnia miasto;
jak przebiegają procesy urbanizacji.
Nauczysz się
omawiać procesy metropolizacji miast w Europie;
wymieniać najważniejsze cechy miasta należącego do sieci metropolii światowych;
wskazywać na mapie Europy najważniejsze miasta metropolie kontynentalne
i światowe;
rozpoznawać na zdjęciach najważniejsze atrakcje turystyczne Paryża.

1. Miasto – korzyści przestrzeni miejskiej
Miasta powstawały i rozwijały się w różnych miejscach na ziemi. W Europie, która od
wieków była gęsto zaludniona, duże miasta istniały już w starożytności. Podczas rewolucji
przemysłowej nastąpił gwałtowny rozwój miast. W kolejnych latach zmiany w transporcie,
rozwój handlu i usług wpłynęły na dalsze powiększanie się liczby ludności w miastach i ich
rozrost w przestrzeni. Ten wielki rozwój miast związany jest z korzyściami wynikającymi
z lokalizowania dużej liczby ludności w aglomeracjach miejsko‐przemysłowych.
Współcześnie do tzw. korzyści aglomeracji należą:
obniżenie kosztów produkcji, gdyż pracodawca korzysta z usług dużej liczby
pracowników, którzy mając różnorodne przygotowanie i wykształcenie, wykonują tylko
określone wyspecjalizowane czynności;
obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstw wynikające z wykorzystania istniejącej
już infrastruktury technicznej, takiej jak: linie transportowe, linie energetyczne,
obiekty handlowo‐usługowe, budynki techniczne;
umożliwienie łatwego dostępu do wielu skupionych w mieście instytucji i organizacji
spełniających funkcje edukacyjne, kulturalne, medyczne, ﬁnansowe, rekreacyjne,
naukowo‐badawcze.
Miasta można sklasyﬁkować ze względu na główne funkcje, jakie spełniają. I tak
wyróżniamy miasta przemysłowe, transportowe, portowe, handlowo‐usługowe,
uzdrowiskowe i inne.
Miasta wielkie, np. aglomeracje, mają wykształconą większość z wyżej wymienionych
funkcji, a ich odrębność przejawia się w innych cechach, np. historycznych,
architektonicznych czy kulturowych.
Ciekawostka
Dla celów administracyjnych i statystycznych ustala się kryteria, jakie musi spełniać
jednostka osadnicza, aby mogła zostać uznana za miasto. W różnych państwach
przyjmuje się różne kryteria. Do najważniejszych należą zwykle liczba mieszkańców,
gęstość zaludnienia i liczba pracujących w zawodach pozarolniczych.
Polecenie 1
Odszukaj w źródłach informacji, jakie kryteria musi spełniać wieś w Polsce, aby mogła stać się
miastem.


Źródło: Notaﬂy (h p://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.

2. Procesy urbanizacji w Europie Zachodniej
Rozwój przemysłu, handlu i transportu przyczynił się do żywiołowego rozrostu miast
europejskich. Proces prowadzący do rozwoju miast nazywa się urbanizacją (łac. urbanus –
'miejski').
Głównymi symptomami procesu urbanizacji są:
wzrost liczby ludności mieszkającej w miastach;
powiększanie się liczby miast;
przekształcanie się wsi w miasta – nadanie praw miejskich;
powiększanie się obszaru istniejących już miast i ich wpływ na tereny wiejskie;
rozpowszechnianie się obyczajów i zachowań miejskich;
wzrost liczby ludności pracującej poza rolnictwem.
Najczęściej spotykany miernik poziomu urbanizacji to odsetek ludności miejskiej. Europa
jest obszarem dużej koncentracji ludności w miastach, w których w 2015 roku mieszkało
73,6% ogółu ludności. Występują jednak znaczne różnice regionalne. Największy udział
ludności miejskiej notowany jest w Europie Północnej – 81,2% i w Europie Zachodniej –
78,9%; najmniejszy stopień zurbanizowania występuje w Europie Wschodniej – 69,4%
i w Europie Południowej – 70,1%. Ogólnie najwyższy poziom urbanizacji notowany jest
w państwach wysoko rozwiniętych.

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1
Odczytaj na mapie „Europa – stopień urbanizacji”, w którym z wymienionych państw udział
ludności miejskiej przekracza 90% ogółu ludności.


w Danii



w Szwajcarii



w Austrii



w Belgii

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Odczytaj na mapie „Europa – stopień urbanizacji” i wskaż zestaw państw, w których udział
ludności miejskiej mieści się w przedziale 70- 80%.


Wielka Brytania, Irlandia, Dania, Belgia



Polska, Austria, Słowacja, Rumunia



Hiszpania, Francja, Niemcy, Szwajcaria



Norwegia, Szwecja, Finlandia, Islandia

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ciekawostka
Miasta na wielką skalę zaczęły się rozwijać w końcu XVII wieku w Wielkiej Brytanii. Na
początku XIX wieku urbanizacja rozszerzyła się na kontynentalną Europę Zachodnią,
a w drugiej połowie tego wieku na resztę Europy, Amerykę Północną i Australię. Pod
koniec XX wieku silny rozwój miast nastąpił w najbardziej zaludnionych krajach Azji,
Afryki i Ameryki Południowej.
W 1950 roku w miastach żyło niespełna 30% ogółu mieszkańców Ziemi i były tylko 2
miasta z liczbą ludności powyżej 10 mln (Nowy Jork i Tokio). W 2015 roku w miastach
mieszka już ponad połowa ludności naszej planety (54 %) i jest blisko 500 aglomeracji
liczących więcej niż 1 mln mieszkańców, w tym 23 megamiasta o liczbie ludności
przekraczającej 10 mln. Obecnie za największą aglomerację miejską świata uznaje się
Tokio, gdzie mieszka ok. 38 mln osób, czyli tyle, ile w całej Polsce.
Prognozy wskazują, że w 2030 roku w miastach będzie żyło 59% ogółu mieszkańców
Ziemi.



Źródło: Sebas enadam (h p://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.

3. Procesy metropolizacji
W państwach silnie zurbanizowanych następuje szybki wzrost liczby ludności w wielkich
miastach. Powiększające się ośrodki miejskie tworzą aglomeracje i konurbacje.
Aglomeracja to typowa forma przestrzenna miasta wielomilionowego. Składa się ona
z głównego ośrodka, wokół którego powstały mniejsze ośrodki, często potem wchłaniane
przez rozrastające się centrum. Konurbacja to inna forma scalania kilkunastu miast w jeden
wielki okręg miejsko‐przemysłowy. Powstaje ona z miast leżących blisko siebie, które są
połączone więzami gospodarczymi i społecznymi, ale żadne miasto nie odgrywa
nadrzędnej roli. Konurbacjami w Europie są na przykład Zagłębie Ruhry w Niemczech,
Zagłębie Górnośląskie w Polsce, Wielki Manchester oraz Merseyside z centralnie
położonym Liverpoolem w Wielkiej Brytanii. Współcześnie miasta świata zmieniają się
w procesach metropolizacji, czyli tworzenia się ogromnych miast – metropolii – z liczbą
ludności przekraczającą 1 mln mieszkańców. Związane to jest ze zmianami w gospodarce
światowej oraz procesami globalizacji. Wzrost liczby ludności w metropolii następuje przez
ruch naturalny ludności i dodatnie saldo migracji. Rozwój przestrzenny miasta polega na
powiększaniu się stref podmiejskich i przedmiejskich.
Warto wiedzieć
Termin metropolia wywodzi się z języka greckiego i oznacza 'miasto–matkę', 'miasto
założycielskie kolonii' (meter – 'matka', polis – 'miasto'). Często metropolią nazywa się też
główne miasto – stolicę państwa lub regionu. Dawniej termin metropolia odnosił się do

miast liczących 100–200 tys. mieszkańców. Obecnie nazwę tę stosuje się do miast,
w których mieszka ponad 1 mln ludzi. Ze względu na znaczenie i pełnione funkcje
miasta–metropolie dzieli się na światowe, kontynentalne i regionalne.
Metropolie światowe sterują procesami globalizacji i oddziałują na gospodarkę światową.
Miasto metropolitalne jest:
centrum władzy politycznej w wymiarze krajowym i międzynarodowym wraz
z organizacjami wspierającymi rząd;
wielkim centrum usług ﬁnansowych, bankowych oraz ubezpieczeniowych;
centrum handlu światowego z systemem wzajemnych relacji związanych z przepływem
towarów;
węzłem światowej komunikacji, w tym transportu, posiadającym rozbudowane systemy
przenoszenia ludzi, towarów i informacji;
punktem gromadzenia, przetwarzania i upowszechniania informacji za pośrednictwem
publikacji i systemów informatycznych na cały świat.
Miasto metropolitalne, niekiedy nazywane też miastem światowym lub globalnym, jest
także wielkim centrum turystycznym z rozbudowaną bazą turystyczną, siedzibą instytucji
kulturalnych i klubów sportowych mających międzynarodową markę. Są też w nim
regularnie organizowane międzynarodowe imprezy: kongresy, wystawy, festiwale
artystyczne i zawody sportowe. Metropoliami o znaczeniu światowym są dwa miasta
europejskie – Paryż i Londyn (ponadto Nowy Jork w Ameryce Północnej i Tokio w Azji).
Metropolie kontynentalne w Europie to: Mediolan, Madryt, Monachium, Frankfurt nad
Menem, Bruksela, Barcelona, Amsterdam, Moskwa i Zurych. Oddziałują one bardzo silnie na
gospodarkę naszego kontynentu. Metropoliami regionalnymi są pozostałe miasta
milionowe, mające istotne znaczenie dla swojego kraju czy też pewnej części Europy.


Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY-SA 3.0.

4. Paryż – światowa metropolia
Paryż leży nad Sekwaną w środkowej części nizinnego Basenu Paryskiego. Dogodne
położenie transportowe przyczyniło się do powstania już w czasach rzymskich osady
zwanej Lutetia Parisorium. W XI wieku Paryż stał się stolicą Francji, a w XIV wieku był
największym miastem w Europie, liczącym ok. 250 tys. mieszkańców. W połowie XIX wieku
na polecenie Cesarza Napoleona III ówczesny prefekt Paryża George Eugene Haussman
dokonał wielkiej przebudowy, przekształcając je w najwspanialsze miasto Europy.
Modernizacja polegała na wyburzeniu przeludnionego centrum i wytyczeniu nowego
układu komunikacyjnego. Proste ulice o szerokości minimum 24 m połączyły place, obiekty
publiczne, dworce i parki miejskie. W 1900 roku w Paryżu mieszkało 2,7 mln ludzi. Już
wówczas Paryż był centrum politycznym i gospodarczym. Dzisiaj jest drugim pod względem
liczby ludności miastem w Europie, liczącym 11 mln mieszkańców, co stanowi 18,6% ogółu
ludności Francji. Miasto wraz z przyległym obszarem to największy okręg usługowo–
przemysłowy Francji, w którym zbiegają się główne autostrady i linie kolejowe. Paryż jest
wielkim światowym węzłem transportu. Na jego obrzeżach zlokalizowano 3 duże
międzynarodowe porty lotnicze. Rocznie przyjmują one ok. 50 mln pasażerów. Najstarszą
częścią Paryża jest wyspa Ile de la Cite na Sekwanie, o której wspomina w swych
pamiętnikach Juliusz Cezar, opisując kampanię przeciwko Lutecji w 53 roku naszej ery.
Obecna nazwa Paryż pojawia się na XVI‐wiecznej mapie będącej kopią mapy
późnorzymskiej.
Od kiedy Paryż stał się stolicą państwa (XI w.), jego rozwój znacząco przyspieszył. Miasto
zostało głównym ośrodkiem naukowym i kulturalnym. W 1210 roku założono Uniwersytet
Paryski, drugi w Europie po Uniwersytecie Bolońskim, a już w 1253 roku powstała słynna
Sorbona. Dzisiaj w mieście jest 13 uniwersytetów i wiele innych szkół wyższych. Od trzech
stuleci Paryż jest kulturalną stolicą Europy. Corocznie odwiedza to miasto ok. 20 mln
turystów. Blisko połowa z nich traﬁa do Luwru – największego muzeum na świecie. Około
7 mln osób wjeżdża windami na Wieżę Eifﬂa, a ponad 5 mln gości ma Centrum Kultury
Georgesa Pompidou.
Ciekawostka
Dla uświetnienia odbywającej się w Paryżu w 1899 roku wystawy światowej zbudowano
wysoką na 300 m stalową wieżę. Jej ciężar szacuje się na 7 tys. ton. Była to wówczas
najwyższa budowla na świecie. Twórcą jej był inżynier Gustave A. Eiffel. Wieża wsparta na
czterech potężnych nogach stanowiła wielkie osiągnięcie techniczne. Jednak wielu
wybitnych ludzi określało ją jako „barbarzyńską masę” przytłaczającą wspaniałe
historyczne budowle Paryża. Z czasem stała się ona symbolem miasta i dzisiaj należy do
najpopularniejszych budowli świata. Obliczono, że gdyby stopiono ażurową konstrukcję
wieży, na powierzchni jej kwadratowej podstawy o boku długości 123 m powstałaby
warstwa stali o grubości zaledwie 6 cm.

W Paryżu mają swoje siedziby organizacje międzynarodowe, m.in.: UNESCO,
Międzynarodowe Biuro Czasu, Międzynarodowe Biuro Miar i Wag, Europejska Agencja
Kosmiczna, OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), Agencja Energii
Jądrowej. Paryż jest siedzibą blisko 200 ﬁlii wielkich międzynarodowych koncernów. Co
roku odbywa się w tym mieście kilkaset imprez: kongresów, wystaw, imprez sportowych
i kulturalnych.
Centrum Paryża, rozciągające się wzdłuż Sekwany między krańcem Wyspy św. Ludwika
a Wieżą Eifﬂa, jest wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Tu
znajdują się arcydzieła francuskiej architektury, kultury i sztuki:
katedra Notre Dame zbudowana na przełomie XII i XIII wieku, jedna z największych
świątyń we Francji o długości 130 m i wysokości 69 m z olbrzymią rozetą o średnicy
9,6 m;
Luwr – stary pałac królów Francji pochodzący z XII wieku, następnie rozbudowywany;
obecnie znajduje się w nim wielkie muzeum ze wspaniałymi zbiorami m.in. malarstwa
(Mona Lisa Leonarda da Vinci) i rzeźby (Wenus z Milo);
budowle wokół placu de la Concorde (plac Zgody);
Pałac Inwalidów (Hotel des Invalides) zbudowany na polecenie Ludwika XIV jako
schronisko dla weteranów; dzisiaj jest tam muzeum, a w 1840 roku w krypcie złożone
zostały prochy Napoleona I, sprowadzone z wyspy Św. Heleny;
aleja Pól Elizejskich (Champs Elysees) – główna arteria Paryża biegnąca od Placu Zgody
do Placu Gwiazdy, na którym wznosi się Łuk Triumfalny upamiętniający zwycięstwa
armii napoleońskiej;
Wieża Eifﬂa (czytaj w ciekawostce powyżej).
Ciekawostka
Klasyﬁkacja miast światowych opiera się na kilku miernikach, które uznaje się za ważne
społecznie i gospodarczo. Należą do nich:
organizowanie igrzysk olimpijskich lub wyrażenie chęci ich organizacji,
zlokalizowanie w mieście biur największych światowych banków i korporacji
przemysłowych;
lokalizacja giełdy ﬁnansowej;
liczba pasażerów na lotniskach międzynarodowych;
liczba koncertów zespołu The Rolling Stones – ten założony w 1963 roku angielski
zespół rockowy odwiedził Paryż 14 razy i wystąpił w nim na 28 koncertach.

Ćwiczenie 3
Odczytaj na wykresie i oblicz, o ile procent wzrosła liczba ludności w Paryżu w ciągu
ostatnich 150 lat.


o około 400%



o ponad 600%



o prawie 300%



o około 500%

Źródło: Edward Dudek, Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.
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Podsumowanie
Europa jest jednym z bardziej zurbanizowanych kontynentów – ponad 73% ludności
mieszka w miastach.
Proces urbanizacji przyczynił się do szybkiego rozwoju miast; w 2015 roku było
w Europie 55 miast liczących więcej niż 1 mln mieszkańców.
W Europie Zachodniej powstały liczne miasta, które silnie oddziałują na rozwój
gospodarki regionalnej i kontynentalnej.
Dwa miasta europejskie – Paryż i Londyn – są metropoliami o zasięgu światowym;
światowe metropolie są miejscem skupiającym rynki ﬁnansowe, zarządzają gospodarką
światową, wpływają na wielkość produkcji przemysłowej, wymianę handlową
i przepływ usług na świecie.
Praca domowa
Polecenie 2.1
Wyjaśnij terminy: proces urbanizacji, metropolia światowa.

Polecenie 2.2
W tabeli uszeregowano 10 największych pod względem liczby ludności miast Europy. Wskaż
je na mapie. Spróbuj określić, jakie główne funkcje pełni każde z tych miast.
Największe aglomeracje miejskie w Europie (2015 r.)
Miasta liczące
powyżej 10 mln
mieszkańców

Miasta liczące
od 5 do 10 mln
mieszkańców

Miasta liczące
od 3 do 5 mln
mieszkańców

Moskwa 12,0

Londyn 9,3

Petersburg 4,9

Madryt 6,9

Berlin 3,5

Barcelona 5,8

Ateny 3,5

Paryż 11,1

Rzym 3,3
Stambuł 12,3 – w części europejskiej ok. 8 mln
Mediolan 3,0

Polecenie 2.3
Wymień miasta w Europie należące do sieci metropolii światowych. Podaj 3 najważniejsze
według ciebie funkcje przez nie pełnione.

Polecenie 2.4
*Wybierz jeden obiekt zabytkowy znajdujący się w Paryżu i przedstaw jego charakterystykę.
Wykorzystaj zdjęcia i różnorodne źródła informacji.
Polecenie 2.5
*Na podstawie różnych źródeł informacji wskaż, jakie korzyści oraz jakie zjawiska
negatywne związane są z procesem urbanizacji i powstawaniem wielomilionowych miast.

Zobacz także
kl.2, 2.6. Zróżnicowanie poziomu urbanizacji w Polsce

Dowiedz się więcej
Galeria zdjęć z Paryża

Słowniczek
metropolia
duża aglomeracja miejska rozwinięta wokół jednego głównego ośrodka, licząca więcej niż
1 mln mieszkańców, spełniająca wiele funkcji administracyjnych, reprezentacyjnych,
usługowych i innych, mająca rangę regionalną, kontynentalną lub światową

Zadania

Ćwiczenie 4
Wskaż korzyści istniejące w dobrze rozwiniętej przestrzeni miejskiej.


łatwy dostęp do wielu usług



wielkopowierzchniowe gospodarstwa ekologiczne ze zdrową żywnością



agroturystyka



duże zasoby wykwaliﬁkowanej siły roboczej



niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej



dogodna komunikacja z innymi obszarami

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Który z wymienionych mierników jest najczęściej stosowany do określania poziomu
urbanizacji?


rozpowszechnienie się wśród mieszkańców wsi obyczajów i zachowań miejskich



procent ludności miejskiej przemieszczającej się co roku do miast na danym obszarze



liczba ludności miejskiej w stosunku do ogółu mieszkańców na danym obszarze



liczba miast powyżej 100 tys. mieszkańców na danym obszarze

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Podane nazwy części Europy ułóż w kolejności od najsilniej do najsłabiej zurbanizowanej.
Europa Wschodnia



Europa Zachodnia



Europa Północna



Europa Południowa



Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Każde z wymienionych miast zakwaliﬁkuj do odpowiedniego rodzaju metropolii.
metropolia światowa
Bruksela

Londyn

Warszawa
metropolia kontynentalna

Praga

Barcelona

Budapeszt

metropolia regionalna

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Paryż

Moskwa
Madryt

Ćwiczenie 8
Nazwy europejskich stolic połącz z nazwami ich najbardziej znanych miejsc.
Akropol

Moskwa

Pola Elizejskie

Rzym

Koloseum

Paryż

Plac Czerwony

Ateny

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Kraje alpejskie – wpływ środowiska
przyrodniczego na gospodarkę
Alpy to najwyższy łańcuch górski w Europie. Leży on w południowej części kontynentu,
w granicach 7 państw. Austria, Szwajcaria, Francja i Włochy to kraje najczęściej kojarzone
z Alpami. Ponadto góry te znajdują się też w Niemczech, Słowenii i Liechtensteinie. Czy
wiesz, że środowisko przyrodnicze gór wysokich w wielkim stopniu wpłynęło na rodzaj
działalności gospodarczej, jaką człowiek rozwinął w krajach alpejskich?

Źródło: F30 (h p://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 2.5.

Już wiesz
że w środowisku przyrodniczym obszarów górskich występują wyraziste związki
między jego elementami;
że współzależności elementów przyrodniczych na obszarze wysokich gór
wytworzyły specyﬁczny typ krajobrazu nazwanego wysokogórskim lub alpejskim;
że środowisko przyrodnicze ma wpływ na sposoby gospodarowania na danym
obszarze.
Nauczysz się
określać położenie geograﬁczne i polityczne państw europejskich;
podawać przykłady zależności między elementami środowiska przyrodniczego na
obszarze gór wysokich;

wykazywać wpływ środowiska przyrodniczego obszarów górskich na rozwój
wybranych dziedzin gospodarki państw alpejskich.

1. Położenie geograﬁczne Alp i budowa
geologiczna
Alpy rozciągają się łukiem od Morza Liguryjskiego na południowym zachodzie po Wielką
Nizinę Węgierską na północnym wschodzie.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, Kevin MacLeod (h p://incompetech.com), Krzysztof Jaworski, Tomorrow Sp. z o.o.,
licencja: CC BY 3.0.

Animacja. Jako pierwsza pojawia się mapa hipsometryczna Europy bez nazw. Następnie
zostają nałożone nazwy własne wielkich form ukształtowania terenu – najpierw nizin,
potem wyżyn, następnie łańcuchów górskich. Na końcu zostają zaznaczone wybrane
punkty wysokościowe.

Długość wygiętego ku północy łuku Alp wynosi 1200 km, a szerokość od 150 km do 250 km.
Fałdowanie warstw skalnych i wypiętrzenie nastąpiło pod koniec okresu kredy w erze
mezozoicznej i w okresie paleogenu w erze kenozoicznej. Trzon Alp stanowią wypiętrzone
masywy zbudowane ze skał krystalicznych odpornych na wietrzenie: granitów, gnejsów

i łupków. Obrzeże masywu alpejskiego budują skały osadowe – wapienie i dolomity –
będące bardziej podatne na procesy wietrzenia. Budowa geologiczna oraz długotrwałe
procesy rzeźbotwórcze przyczyniły się do powstania charakterystycznego krajobrazu
wysokogórskiego – nazwanego alpejskim.

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.


Źródło: Michielverbeek (h p://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.

2. Państwa alpejskie – położenie geograﬁczne
i polityczne
Łańcuch alpejski znajduje się w granicach siedmiu państw – Włoch, Francji, Szwajcarii,
Liechtensteinu, Austrii, Niemiec i Słowenii. Nazwa państwa alpejskie odnosi się do trzech
z nich, gdyż Alpy zajmują tam dużą część kraju, a działalność gospodarcza w wielkim
stopniu dostosowała się do specyﬁcznych warunków obszarów górskich. Tymi państwami
są: Austria, Szwajcaria i Liechtenstein.
Podstawowe informacje o państwach alpejskich
Austria

Szwajcaria

Liechtenstein

Powierzchnia (km2)

83 879

41 285

160

Ludność (2015 r.)

8 mln 580 tys.

8 mln 256 tys.

37,3 tys.

Gęstość zaludnienia na 1 km2

102 osoby

199 osób

233 osoby

Stolica:
liczba mieszkańców (tys.)

Wiedeń
1795

Berno
129

Vaduz
5,4

Łączna powierzchnia tych trzech państw alpejskich wynosi 125,3 tys. km2, a zamieszkuje je
blisko 17 mln ludzi.
Ciekawostka
Długie alpejskie doliny zapewniające słodką wodę, opał, materiały budowlane, możliwość
zdobywania pożywienia od dawna były stosunkowo gęsto zaludnione. W miejscowości
Hallstatt leżącej na południowy wschód od Salzburga w Austrii znajduje się jedno
z najstarszych stanowisk archeologicznych w Europie świadczące o prehistorycznej
kulturze na tym obszarze.
Doliny alpejskie zapewniały bezpieczeństwo mieszkańcom. W średniowieczu wiele
społeczności zamieszkujących Alpy zdobyło niezależność polityczną. W 1291 roku
3 szwajcarskie kantony – Schwyz, Uri i Unterwalden – założyły Związek Wieczysty. Na
kongresie wiedeńskim w 1815 roku ustanowiono Federację Szwajcarską składającą się
wówczas z 22 kantonów, ogłaszając równocześnie jej wieczystą neutralność.
Państwa alpejskie nie mają dostępu do morza. Terytoria Austrii i Szwajcarii rozciągają się na
obszarze Alp oraz regionów obrzeżających ten łańcuch górski, przy czym Alpy w obu
krajach zajmują po ponad 60% powierzchni.
Szwajcaria posiada głównie Alpy Zachodnie, a ponadto niewielki fragment Alp
Wschodnich. Na północny zachód od Alp leży Wyżyna Szwajcarska, a na granicy z Francją

ciągną się góry Jura. Szwajcaria jest krajem górsko‐wyżynnym.
Austria posiada Alpy Wschodnie, które zajmują środkową i zachodnią część kraju. Na
północy – między doliną Dunaju a granicą z Republiką Czeską – rozciąga się wyżynny
Masyw Czeski. Na wschodzie Austrii położona jest niewielka nizinna Kotlina Wiedeńska.
Austria jest krajem z dominacją krajobrazów górskich.

Położenie i hipsometria państw alpejskich

Ćwiczenie 1
Odczytaj na mapie i wskaż miasto o współrzędnych geograﬁcznych 46°55’N; 7°25’E.


Vaduz – stolica Księstwa Liechtenstein



Wiedeń – stolica Republiki Austrii



Zurych – największe miasto Szwajcarii



Berno – stolica Konfederacji Szwajcarskiej

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Austria i Szwajcaria pod względem wielkości powierzchni zaliczają się do państw małych,
a Liechtenstein należy do najmniejszych państw na świecie. Szwajcaria od 1815 roku jest
państwem neutralnym. Austria ogłosiła wieczystą neutralność w 1955 roku. Neutralność
państwa oznacza, że nie angażuje się ono w żadne sojusze wojskowe. Austria jest w Unii
Europejskiej od 1995 roku.

Położenie polityczne wpływa na języki urzędowe w państwach alpejskich. Ludność
zamieszkująca Szwajcarię posługuje się czterema językami. Na północy kraju używa się
języka niemieckiego (ok. 64% ludności), w zachodniej części państwa mówi się po
francusku (ok. 19% ludności), a na południu w użyciu jest język włoski (ok. 8% ludności).
Starym językiem retoromańskim posługuje się 1% ludności. W Austrii i Liechtensteinie
językiem urzędowym jest niemiecki.
Pod względem narodowościowym Austria jest państwem prawie jednolitym, gdyż 91%
ludności stanowią Austriacy. W Szwajcarii 79% ogółu ludności stanowią Szwajcarzy, ale
stosunkowo liczne są mniejszości etniczne, np. Włosi ok. 4%, a ponadto Portugalczycy,
Niemcy, Turcy i inni.


Źródło: Quadell (h p://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.

3. Krajobraz alpejski
Alpy są młodym łańcuchem górskim składającym się z wielu pasm rozdzielonych długimi
i głębokimi dolinami odwadnianymi przez rzeki górskie. Różnorodność skał i czynników
niszczących i budujących wytworzyła charakterystyczny typ krajobrazu wysokogórskiego,
nazwanego krajobrazem alpejskim. Decydujące rysy rzeźby nadały Alpom kilkakrotne
zlodowacenia górskie w plejstocenie.

Rysunek poniżej przedstawia przekształcenie doliny górskiej od okresu mioceńskiego aż do
okresu po zlodowaceniach plejstoceńskich.

Przekształcenie form rzeźby w Alpach w wyniku działalności lodowców górskich (wg E. Martonne’a, zmienione)

Wysokie Taury w Alpach Wschodnich z najwyższym szczytem Austrii – Grossglockner, 3798 m n.p.m.

Zdjęcie powyżej przedstawia krajobraz alpejski, jaki występuje w najwyższych partiach Alp.
Do głównych cech tego krajobrazu należą: pionowe i bardzo strome ściany skalne, głęboko
wycięte, szerokie doliny, rzeki i strumienie o dużym spadku niosące wiele materiału
skalnego, liczne wodospady. Współczesnym elementem rzeźby alpejskiej występującym
w najwyższym piętrze gór są lodowce górskie wypływające z pól ﬁrnowych, które cały czas
kształtują rzeźbę gór.
Najwyższe szczyty alpejskie leżą w zachodniej, wyższej części gór. Są to: Mont Blanc
(4810 m n.p.m.), Monte Rosa (4634 m n.p.m.), Matterhorn (4478 m n.p.m.). W Alpach

Zachodnich bardzo wysoko leżą też przełęcze, od dawna wykorzystywane jako przejścia
drogowe – Przełęcz Świętego Bernarda (2449 m n.p.m.), Przełęcz Świętego Gotharda
(2108 m n.p.m.).
Alpy Wschodnie są niższe. Do wysokich szczytów należą: Piz Bernina (4049 m n.p.m.)
i Grossglockner (3797 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Austrii. Przełęcze są położone wyraźnie
niżej, np. Przełęcz Semmering (980 m n.p.m.), Przełęcz Brenner (1375 m n.p.m.).
Ważnym elementem krajobrazu alpejskiego są jeziora polodowcowe. Największe z nich
powstały u wylotów dolin w czasie maksymalnego zasięgu zlodowaceń górskich. Po
północnej stronie są to duże jeziora Genewskie i Bodeńskie, a po stronie południowej nieco
mniejsze – Garda, Lago Maggiore czy Como.
Na całym obszarze Alp występuje klimat górski, który jest jednak modyﬁkowany przez
rzeźbę powierzchni, wysokość nad poziomem morza oraz kierunek przebiegu długich
alpejskich grzbietów i dolin. Czynnikiem niezwykle ważnym, wpływającym na układ pięter
klimatyczno‐roślinnych jest równoleżnikowy przebieg głównej części łuku Alp. Sprawia
on, że różnice między naświetleniem południowych i północnych stoków są znaczne.

Piętra roślinne i granica wieloletniego śniegu w Alpach. Zauważ zróżnicowanie wysokości pięter roślinnych w zależności od
ekspozycji stoku

Charakterystyczne dla obszaru alpejskiego są lokalne wiatry o cyrkulacji górsko‐dolinnej,
powstające w wyniku różnicy temperatury między niższymi a wyższymi partiami dolin.
Częstym zjawiskiem jest ciepły wiatr, nazywany fenem (föhn), wiejący z południa,
tworzący się podobnie jak wiatr halny w Tatrach.
Ćwiczenie 2
Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.


Źródło: Rwers (h p://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 4.0.

4. Środowisko przyrodnicze – wpływ
na gospodarkę w państwach alpejskich
Zarówno w Austrii, jak i w Szwajcarii ważnym działem gospodarki jest rolnictwo. W obu
państwach użytki rolne stanowią po ok. 38% powierzchni kraju. Położenie większości
obszaru państwa na terenie górskim sprawia, że łąki i pastwiska zajmują największą część
tychże użytków rolnych – w Austrii 20,3%, w Szwajcarii 26,6%. To powoduje, że
w państwach alpejskich rozwinięty jest chów zwierząt, a tradycyjnymi produktami
przemysłu spożywczego są wysoko przetworzone wyroby: sery, koncentraty spożywcze,
czekolada.
Państwa alpejskie należą do państw świata o najwyższym udziale użytków rolnych
uprawianych w zgodzie z zasadami rolnictwa ekologicznego. W Austrii jest to aż 18,5%
(1. miejsce na świecie), a w Szwajcarii 10,8% (3. miejsce na świecie) powierzchni użytków
rolnych.
W obu tych państwach szczególną rolę odgrywają też tereny leśne. W Austrii zajmują 47%,
a w Szwajcarii 31% powierzchni kraju. Austria jest dużym europejskim wytwórcą tarcicy,
papieru i celulozy. Lasy spełniają też funkcje glebochronne i rekreacyjne.

Tranzytowe położenie państw alpejskich przynosi duże dochody dla gospodarki. Mimo
trudnych warunków naturalnych – strome stoki, duże wysokości, zmienna pogoda –
w Austrii i Szwajcarii została rozbudowana stosunkowo gęsta sieć transportu kolejowego
i drogowego. Na obszarach wysokogórskich zbudowano drogi, przerzucono mosty oraz
przebito tunele, które umożliwiają transport przez cały rok. Do najdłuższych tuneli
w Szwajcarii należą: Simplon (19,8 km) prowadzący do Włoch i tunel pod Przełęczą
Świętego Gotharda o długości 16,9 km. W Austrii przykładem może być tunel pod przełęczą
Arlberg o długości 14 km. Duże znaczenie na obszarze Austrii mają rurociągi przesyłające
ropę naftową i gaz z portów w Genui i Trieście do Niemiec.
Przemysł energetyczny obu państwach alpejskich wykorzystuje przede wszystkim energię
wód płynących. Tereny górskie umożliwiają budowę wielu elektrowni wodnych, a ponadto
w Austrii wykorzystuje się też przepływy dużej rzeki jaką jest Dunaj – zbudowano na niej aż
8 elektrowni wodnych.
Szwajcaria należy do dużych eksporterów energii elektrycznej – ma 5,4% udziałów
w ogólnoświatowym eksporcie, co daje jej 5. miejsce na świecie.
Ćwiczenie 3
Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Oba państwa alpejskie mają wysoko rozwinięty przemysł przetwórczy wymagający dużych
nakładów pracy i myśli technicznej. Jest to przemysł elektromaszynowy, precyzyjny,
chemiczny, a wytwory tych gałęzi są przeznaczone głównie na eksport. Szwajcaria 40%
energii elektrycznej wytwarza w nowoczesnych elektrowniach jądrowych. (Patrz diagram
powyżej.)
Bardzo ważny sektor gospodarki przynoszący olbrzymie zyski to usługi, zwłaszcza te
związane z turystyką. Tereny alpejskie stanowią wielką, całoroczną, przyrodniczą atrakcję
turystyczną. Oprócz tego w Austrii i Szwajcarii znajdują się liczne obiekty kulturowe
przyciągające turystów. W obu państwach rozbudowano infrastrukturę turystyczną dla
wielu grup turystów o różnych upodobaniach i potrzebach. Poza Alpami znaczącymi
centrami turystycznymi są Wiedeń, Salzburg i Graz w Austrii oraz Genewa, Lozanna
i Bazylea w Szwajcarii.
W 2014 roku Austrię odwiedziło 25,2 mln turystów, a Szwajcarię 9,2 mln turystów. Różnica
ta wynika m.in. stąd, że Szwajcaria jest krajem droższym, nastawionym na bardziej
zamożnych turystów. Z kolei Austria leży bliżej Europy Środkowej i Wschodniej, skąd
przybywa coraz więcej gości, w tym Polaków.
Zyski z turystyki są ważną pozycją w budżecie państw alpejskich, ale wielkie znaczenie mają
usługi ﬁnansowe, ubezpieczeniowe oraz obsługa wielu organizacji międzynarodowych
o światowym i europejskim zasięgu. Najwięcej z nich ulokowało się w Genewie, która jest
siedzibą m.in. Europejskiego Biura ONZ, Światowej Organizacji Zdrowia, Międzynarodowej
Organizacji Pracy, Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. W Genewie znajduje się też
Międzynarodowe Centrum Badań Nuklearnych (CERN). Zurych i Bazylea są siedzibami

licznych ﬁrm mających swe ﬁlie w Europie. Oba te miasta stanowią ważne metropolie
o zasięgu co najmniej regionalnym. W Austrii podobną rolę spełnia Wiedeń. Jest to ważna
europejska metropolia mająca od XVII wieku duże znaczenie polityczne, kulturalne
i handlowe.
Austria i Szwajcaria należą do państw o bardzo wysokim poziomie rozwoju gospodarczego.
W obu tych państwach w usługach pracuje po ok. 70% zatrudnionych. Tamtejsze
gospodarki muszą dostosowywać się do warunków środowiska przyrodniczego, ale
ważnymi czynnikami, które wpływają na dobrobyt w tych krajach, są: wykształcone
i pracowite społeczeństwo, odpowiednia polityka imigracyjna, neutralność na arenie
międzynarodowej. W przypadku Szwajcarii neutralność uchroniła to państwo przed
niszczącymi skutkami dwóch wojen światowych.
Ćwiczenie 4
Wskaż stwierdzenia prawdziwe i fałszywe dotyczące cech gospodarki Austrii i Szwajcarii.
Prawda

Fałsz

W obu państwach alpejskich
więcej niż 50% energii
elektrycznej wytwarzanej
jest w elektrowniach
wodnych.





Oba państwa alpejskie
uzyskują duże dochody
z usług transportowych,
wykorzystując tranzytowe
położenie w Europie.





Austria i Szwajcaria są
państwami o bardzo
wysokim poziomie rozwoju
gospodarczego; najlepiej
rozwiniętym sektorem
gospodarki są usługi i w tym
dziale jest też najwyższe
zatrudnienie.





Austria i Szwajcaria są
państwami neutralnymi.
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Podsumowanie
Republika Austrii, Konfederacja Szwajcarii oraz Księstwo Lichtenstein są państwami
alpejskimi bez dostępu do morza. Alpy zajmują większą część powierzchni tych państw.
Warunki naturalne wpływają na rozwój gospodarki – zaznacza się to szczególnie
w rolnictwie, leśnictwie, rozwoju energetyki wodnej, transporcie i rozwoju turystyki
górskiej.
Położenie tranzytowe państw alpejskich zostało wykorzystane – rozbudowano systemy
transportu kolejowego i drogowego mimo trudnych warunków terenowych.
Austria i Szwajcaria są państwami o bardzo wysokim poziomie rozwoju gospodarczego.
Do dziedzin gospodarki, które są podstawą obecnego rozwoju tych państw, należą:
w Austrii – różnorodny przemysł i usługi turystyczne;
w Szwajcarii – wyspecjalizowany przemysł, usługi ﬁnansowe i turystyczne.
W obu krajach dobrze rozwinięte jest też rolnictwo, a zwłaszcza hodowla zwierząt.
Do czynników pozaprzyrodniczych, które wpływają na rozwój gospodarczy państw
alpejskich, należą: historia, sytuacja społeczna, polityczna neutralność, przynależność
do OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), a ponadto Austrii do Unii
Europejskiej.

Praca domowa
Polecenie 1.1
Uzasadnij stwierdzenie, że Austria i Szwajcaria są państwami alpejskimi.
Polecenie 1.2
Wskaż na mapie hipsometrycznej główne miasta Austrii i Szwajcarii. Opisz, gdzie je
zlokalizowano.
Polecenie 1.3
Podaj przykłady wpływu środowiska przyrodniczego Austrii i Szwajcarii na gospodarkę
w tych państwach.
Polecenie 1.4
Wyjaśnij termin przemysł turystyczny.
Polecenie 1.5
*Na podstawie różnych źródeł przedstaw krótki opis Księstwa Liechtenstein.

Słowniczek
fen (niem. föhn)
silny, ciepły wiatr górski wiejący w Alpach z południa; tworzy się podobnie do naszego
halnego, tj. przed południową barierą gór gromadzi się powietrze, które po osiągnięciu
odpowiednio wysokiego ciśnienia przedostaje się na drugą stronę grzbietu i spływa po
stokach z dużą prędkością

Zadania
Ćwiczenie 5
Uzupełnij puste miejsca.
Alpy są

łańcuchem górskim w Europie. Łuk alpejski wygięty ku
rozciąga się od Morza

do przełomu Dunaju na Nizinie

. Alpy mają ok.
Najwyższy szczyt Alp

km długości i ok. 200 km szerokości.
o wysokości

m n.p.m. leży w Alpach

Zachodnich.
Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Każde z wymienionych państw zakwaliﬁkuj do odpowiedniej kategorii.
Państwa, których większą część zajmują Alpy.
Liechtenstein
Austria
Państwa, których niewielką część zajmują Alpy.

Szwajcaria

Niemcy

Słowenia

Włochy

Francja

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Korzystając z mapy politycznej Europy, wskaż zestaw państw, z którymi Austria graniczy od
północy.


ze Słowenią i Włochami



z Niemcami i Republiką Czeską



ze Szwajcarią i Francją



ze Słowacją i Węgrami

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Wskaż zdania prawdziwe i fałszywe.
Prawda

Fałsz

Alpy są młodymi górami
fałdowymi powstałymi
w kredzie i paleogenie
w czasie ruchów
górotwórczych nazywanych
od nich alpejskimi
(fałdowanie alpejskie).





Najwyższym szczytem
w Alpach jest Mont Blanc
(4810 m n.p.m.) leżący
w Alpach Zachodnich.





Granice pięter klimatycznoroślinnych na stokach
o ekspozycji północnej leżą
wyżej niż na stokach
o ekspozycji południowej.





Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Wskaż główne gałęzie gospodarki Austrii i Szwajcarii.


przemysł drzewno-papierniczy



turystyka



transport morski



uprawa zbóż



hydroenergetyka



hodowla zwierząt

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10
Wskaż, który rodzaj użytków rolnych zajmuje w państwach alpejskich największą
powierzchnię.


grunty sztucznie nawadniane



sady



łąki i pastwiska



grunty orne

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Europa Południowa – cechy środowiska
przyrodniczego
Wokół północnych wybrzeży Morza Śródziemnego rozciąga się region Europy
Południowej, który składa się z trzech górzysto‐wyżynnych półwyspów oraz licznych
wysp śródziemnomorskich. Region ten różni się zdecydowanie warunkami
przyrodniczymi od pozostałych obszarów Europy. Tylko tu nie ma klimatycznej zimy,
okres wegetacyjny jest niezwykle długi, a szata roślinna całkowicie odmienna. Tu też
zdarzają się katastrofalne w skutkach trzęsienia ziemi.

Źródło: Rwers (h ps://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 4.0.

Już wiesz
jak odczytać treść mapy hipsometrycznej;
jak wykorzystać mapę hipsometryczną i mapy tematyczne do charakterystyki cech
środowiska przyrodniczego w danym regionie;
czym odróżnia się klimat podzwrotnikowy od innych typów klimatu w Europie.
Nauczysz się
określać położenie geograﬁczne wielkich półwyspów i wysp należących do Europy
Południowej;
dostrzegać odrębność klimatyczno‐roślinną Europy Południowej;
rozpoznawać krajobraz śródziemnomorski i wskazywać główne jego składniki;

wyjaśniać znaczenie terminów: zjawiska sejsmiczne, obszar sejsmiczny, trzęsienie
ziemi.

1. Europa Południowa – położenie geograﬁczne
i ukształtowanie powierzchni


Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

Wody Morza Śródziemnego oblewają południowe wybrzeża Europy. Znajdują się tam 3 duże
półwyspy: Iberyjski, Apeniński, Bałkański. Wraz z dużymi wyspami – Korsyką, Sardynią,
Sycylią, Kretą – oraz grupami wysp – Balearami, Cykladami i Sporadami – tworzą one
megaregion Europy Południowej.
Na zachodzie leży Półwysep Iberyjski (Pirenejski). Jego zachodnie brzegi oblewane są
przez wody Oceanu Atlantyckiego, a wybrzeże wschodnie – przez Morze Śródziemne. Na
południu od Afryki oddziela go wąska, mająca 14–44 km szerokości Cieśnina Gibraltarska.
Na północy lądową granicę półwyspu stanowią młode góry fałdowe – Pireneje.
We wnętrzu półwyspu rozciąga się rozległy płaskowyż o średniej wysokości od 600 m do
850 m, nazywany Mesetą Iberyjską (meseta po hiszpańsku oznacza 'płaskowyż', 'wyżynę').
Na południowym wschodzie mesetę zamykają młode Góry Betyckie z najwyższym poza
Alpami szczytem w Europie – Mulhacen (3479 m n.p.m.).
W środkowej części Europy Południowej leży Półwysep Apeniński, którego długość wynosi
ok. 1000 km, a szerokość waha się od 125 km do 220 km. Wnętrze półwyspu zajmują młode
góry fałdowe – Apeniny. Najwyższym szczytem jest Corno Grande (2914 m n.p.m.) leżący

w Apeninach Środkowych. W sąsiedztwie tego półwyspu leżą 3 największe wyspy na Morzu
Śródziemnym – na południu Sycylia, a na zachodzie Sardynia i Korsyka.
Na wschodzie regionu leży Półwysep Bałkański, który jest silnie zrośnięty z lądem. Jego
północną granicę wyznacza linia biegnąca od Półwyspu Istria nad Morzem Adriatyckim
poprzez doliny Sawy i Dunaju do Morza Czarnego.
Wnętrze półwyspu jest górzyste. W części zachodniej znajdują się młode fałdowe Góry
Dynarskie, których przedłużeniem na południu są góry Pindos. W części wschodniej leżą
Bałkany, nazywane też Starą Płaniną, oraz łańcuch Rodopów. Najwyższym szczytem
Półwyspu Bałkańskiego jest Musała osiągająca 2925 m n.p.m. Leży ona w zrębowych górach
Riła, w sąsiedztwie Rodopów.
Wschodnie wybrzeża Morza Adriatyckiego mają charakterystyczny wygląd ze względu na
liczne wyspy ułożone równolegle do pasm Gór Dynarskich. Jest to wybrzeże dalmatyńskie,
które powstało przez zatopienie silnie rozczłonkowanych dolin górskich. Ponad wodę
wystają jedynie kulminacje gór.
W południowej części Półwyspu Bałkańskiego w Morze Jońskie wysuwa się drugorzędny,
górzysty Półwysep Peloponez osiągający na południu wysokość 2404 m n.p.m.
Ćwiczenie 1
Przeczytaj opis położenia geograﬁcznego jednego z półwyspów należących do Europy
Południowej. Wykorzystaj mapę i wskaż półwysep, którego ten opis dotyczy.
„Od południowego zachodu oblewają półwysep wody mórz: Liguryjskiego i Tyrreńskiego, a od
północnego wschodu – wody Morza Adriatyckiego”.


Półwysep Peloponez



Półwysep Apeniński



Półwysep Iberyjski



Półwysep Bałkański

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Na którym z półwyspów Europy Południowej leży punkt o współrzędnych geograﬁcznych
40°N; 5°W? Wykorzystaj mapę hipsometryczną.


na Półwyspie Apenińskim



na Półwyspie Peloponez



na Półwyspie Iberyjskim



na Półwyspie Bałkańskim

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.


Źródło: ^ozo^ (h ps://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY 3.0.

2. Wpływ klimatu na roślinność i wody w Europie
Południowej
Znasz już cechy klimatu podzwrotnikowego wilgotnego, czyli śródziemnomorskiego,
który występuje w Europie Południowej (lekcja nr 2). Twoim zadaniem na dzisiejszej lekcji
jest analiza danych ze stacji klimatycznej Rzym i ustalenie, jakie cechy klimatu wpływają na
szatę roślinną i sieć wodną (hydrograﬁę) w Europie Południowej.
Roczny przebieg średnich temperatur miesięcznych i sum opadów na stacji Rzym

Miesiące

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

X

Średnia
temperatura
powietrza [°C]

6,9

7,9

10,7

13,9

18,1

22,1

24,7

24,6

21,6

16,5

1

Średnie sumy
opadów
atmosferycznych
[mm]

78

89

78

77

64

47

14

22

68

129

1

półrocze zimowe

półrocze letnie

Ćwiczenie 3
Odczytaj, w których miesiącach średnia temperatura powietrza na stacji Rzym przekracza
20°C.


od kwietnia do września



od czerwca do września



od czerwca do października



od maja do października

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Oszacuj średnią temperaturę powietrza w półroczu letnim na stacji Rzym.


około 14°C



około 17°C



około 21°C



około 25°C

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

p
z

Ćwiczenie 5
Korzystając z danych w tabeli 1., wskaż, w którym zestawie prawidłowo określono typ
pogody w czasie klimatycznego lata w Rzymie.


Lato jest gorące i wilgotne.



Lato jest chłodne i suche.



Lato jest chłodne i wilgotne.



Lato jest gorące i suche.

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Korzystając z danych w tabeli 1., wskaż, w którym zestawie prawidłowo określono typ
pogody w czasie klimatycznej zimy w Rzymie.


Zima jest mroźna i sucha.



Zima jest ciepła i sucha.



Zima jest mroźna i deszczowa.



Zima jest ciepła i deszczowa.

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Podsumujmy wiadomości o klimacie w Europie Południowej.
Na obszarze tym praktycznie nie występuje klimatyczna zima, a klimatyczne lato trwa ok.
6 miesięcy. Roczny przebieg opadów jest bardzo charakterystyczny – lato jest bardzo suche,
a w okresie chłodniejszym występują dość wysokie opady. Istotną cechą klimatu
śródziemnomorskiego jest bardzo wysoka temperatura powietrza latem w ciągu dnia.
W lipcu czy sierpniu może ona osiągnąć 45°C, a we wnętrzu Półwyspu Iberyjskiego nawet
50°C. Pomiędzy latem a zimą występuje krótki okres przejściowy („jesień”) przypadający na
październik, kiedy to pojawiają się już większe opady, a temperatury utrzymują się jeszcze
na względnie wysokim poziomie.
Dwa czynniki sprzyjające rozwojowi roślin – ciepło i odpowiednia ilość wilgoci –
generalnie nie występują w tym samym czasie. Wpłynęło to na rozwój specyﬁcznych
gatunków roślin przystosowanych do śródziemnomorskich warunków klimatycznych.
Jednak występująca dzisiaj w Europie Południowej szata roślinna została bardzo silnie

zmieniona przez oddziaływanie ludzi. Wybrzeża Morza Śródziemnego od dawna były gęsto
zaludnione. Naturalną roślinność wypalano, by uzyskać tereny uprawne i pastwiska.
Wycinano także lasy, gdyż drewno było cennym surowcem. W efekcie dzisiaj typową
roślinnością są w tym regionie wiecznie zielone zarośla krzewiaste, zwane makią.
Gdzieniegdzie wśród splątanych krzewów pojawiają się drzewa sięgające do 10 m. W upalne
dni rośliny tworzące makię wydzielają olejki aromatyczne, nasycając powietrze
intensywnym zapachem. Zarośla składają się z dębu ostrolistnego, mirtu, oleandru,
pistacji i lauru, czyli wawrzynu. Rośliny przystosowały się do letniego, wydłużonego okresu
suchego. Wiele gatunków ma doskonale rozwinięte systemy korzeniowe sięgające głęboko
w podłoże. Inne gatunki rosną szybko na początku półrocza letniego, gdy w glebie jest dużo
wilgoci. Liście wielu roślin doskonale przystosowały się do klimatu. Są one twarde, długie,
srebrzyste, często pokryte warstwą ochronną tak, aby tracić jak najmniej wody przez
parowanie. Roślinność tę określa się jako zimozieloną i twardolistną. Ponadto człowiek
wprowadził nad Morze Śródziemne obce gatunki roślin – agawy, opuncje, eukaliptusa.
Z kolei na stokach górskich zaznacza się piętrowy układ roślinności.
Stany wód w rzekach Europy Południowej są nieregularne, co wiąże się z rocznym
przebiegiem opadów w tym regionie. Najwyższe wodostany występują w półroczu
zimowym, a najniższe latem. Mniejsze rzeki niekiedy latem wysychają.


Źródło: Laura Morelli (h ps://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.

3. Europa Południowa – obszar sejsmiczny; czynne
wulkany
Obszar Morza Śródziemnego i tereny wokół niego są nawiedzane przez trzęsienia ziemi.
Są to więc tereny sejsmiczne. Trzęsienia ziemi wywołane są przemieszczaniem się mas
skalnych w obrębie skorupy ziemskiej. Punkt leżący na powierzchni Ziemi nad ogniskiem
trzęsienia nazywa się epicentrum i do niego najszybciej docierają fale sejsmiczne.
W epicentrum trzęsienie ziemi jest też najsilniej odczuwalne i powoduje największe szkody.
Energia wyzwalana podczas trzęsienia ziemi jest ogromna, a skutkiem są zmiany rzeźby
powierzchni. Powstają pęknięcia, uskoki, przesunięcia, oberwania i obsunięcia skał. Tereny
zabudowane są niszczone, pękają ściany budynków, nawierzchnia dróg i ulic. W wielu
tragicznych trzęsieniach ziemi na tym obszarze zginęły tysiące ludzi.

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

W Europie Południowej występują czynne wulkany. Opisy wybuchów wulkanów znane są
od starożytności. Najsłynniejszym czynnym wulkanem jest Wezuwiusz, który leży koło
Neapolu na Półwyspie Apenińskim. Pozostałe znajdują się na wyspach Morza
Śródziemnego.
Erupcje wulkaniczne, tj. sposób wyrzucania gazów, popiołów lub lawy, mogą mieć różny
przebieg – od bardzo gwałtownych (eksplozywnych) po bardziej spokojne (efuzywne), gdy
lawa płynie po stoku i zastygając, wraz z popiołami i okruchami skalnymi tworzy kolejne
warstwy stożka wulkanicznego.
Ciekawostka

Przeczytaj dawny opis wybuchu Wezuwiusza, który nastąpił w 79 roku n.e.
„W Kampanii nastąpiło wydarzenie wzbudzające dziwienie i grozę. Pod koniec lata
(79 roku) (...) ogromny ogień wybuchł z ziemi. Góra Wezuwiusz, która położona jest koło
Neapolis niedaleko brzegu morskiego, kryje w sobie niewyczerpane źródło ognia.
Wierzchołek góry był niegdyś płaski, a ogień wybuchł właśnie z niego, jako że tylko tam
wypłynęły języki ognia, reszta góry (...) pozostała nienaruszona. (...) z czasem wierzchołek
stał się wklęsły i w ten sposób cała góra upodobniła się do amﬁteatru. Kiedy się to
wszystko działo, z góry wydostały się nieopisane ilości popiołu, który pokrył morze
i ziemię i zapełnił powietrze. Popiół pogrzebał trzy całe miasta – Herkulanum, Pompeje
i Stabie.”
Kasjusz Dion, Historia rzymska. Kasjusz Dion – historyk rzymski i polityk; żył na przełomie
II i III wieku, jego Historia rzymska obejmuje dzieje od czasów mitycznych do roku
229 n.e.
Szacuje się, że wybuch wulkanu w 79 roku n.e. spowodował śmierć ok. 20 tys. ludzi. Popioły
wulkaniczne nagromadzone na powierzchni ziemi utworzyły porowatą skałę nazywaną
tufem wulkanicznym. Dzisiaj archeologowie odsłaniają zasypane miasta i udostępniają je do
zwiedzania.

Schematyczny przekrój wulkanu

Ćwiczenie 7
Połącz nazwy włoskich wulkanów z odpowiednimi opisami ich położenia.

Wezuwiusz

924 m n.p.m.
Wyspy Liparyjskie w południowowschodniej części Morza Tyrreńskiego

Stromboli

1277 m n.p.m.
południowo-zachodnie wybrzeże
Półwyspu Apenińskiego nad Zat.
Neapolitańską

Etna

195 m n.p.m.
Wyspy Liparyjskie w południowowschodniej części Morza Tyrreńskiego

Vulcano

3323 m n.p.m.
wschodnie wybrzeże wyspy Sycylii

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.


Źródło: TheWiz83 (h ps://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.

Podsumowanie
Europa Południowa to region nad Morzem Śródziemnym obejmujący 3 duże półwyspy
– Iberyjski, Apeniński i Bałkański – oraz śródziemnomorskie wyspy należące do naszego
kontynentu.
Na ukształtowanie powierzchni Europy Południowej składają się głównie łańcuchy
młodych gór fałdowych. W regionie tym występują trzęsienia ziemi i znajduje się też
kilka czynnych wulkanów.
W Europie Południowej panuje klimat podzwrotnikowy wilgotny, zwany też
śródziemnomorskim. Suche gorące lato (temperatura powietrza powyżej 15°C) trwa ok.
150 dni, okres chłodniejszy (temperatura powietrza powyżej 5°C) jest względnie ciepły
i deszczowy.
Roślinność tworzą wiecznie zielone zarośla dostosowane do letniej suszy. Dąb korkowy
i oliwka europejska są roślinnym wyznacznikiem zasięgu klimatu
śródziemnomorskiego.
Praca domowa
Polecenie 1.1
Wskaż na mapie hipsometrycznej region Europy Południowej. Spróbuj oszacować wielkość
powierzchni tego regionu (Portugalia i Hiszpania leżące na Półwyspie Iberyjskim mają łączną
powierzchnię 598 tys. km2).
Polecenie 1.2
Wykorzystaj mapę hipsometryczną i wskaż, na którym z półwyspów Europy Południowej
leżą:
1. łańcuchy górskie: Góry Betyckie, Góry Dynarskie, Stara Płanina, Pindos, Góry
Iberyjskie;
2. rzeki: Tag, Duero, Ebro, Tyber, Marica, Wardar, Arno;
3. szczyty górskie: Olimp, Musała, Mulhacen, Corno Grande.

Polecenie 1.3
Wyjaśnij znaczenie terminów geograﬁcznych: Morze Śródziemne, makia, wulkan, trzęsienie

ziemi.
Polecenie 1.4
Podaj 2 przykłady dostosowania się roślinności w regionie śródziemnomorskim do klimatu
na tym obszarze.
Polecenie 1.5
Uporządkuj zebrane materiały do lekcji – Wycieczka po Europie.

Zobacz także
kl.1, 4.4. Jakie procesy wywołują zjawiska wulkaniczne i trzęsienia ziemi?

Zadania
Ćwiczenie 8
Wskaż półwysep oraz łańcuch górski, gdzie leży najwyższy szczyt Europy Południowej.


Półwysep Bałkański, Góry Dynarskie



Półwysep Iberyjski, Góry Betyckie



Półwysep Iberyjski, Pireneje



Półwysep Apeniński, Apeniny

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Ułóż wyspy śródziemnomorskie w kolejności, w jakiej występują na mapie, tj. od wyspy
leżącej najdalej na zachód do wyspy leżącej najdalej na wschód?.
Sycylia



Majorka



Sardynia



Kreta



Źródło: Edward Dudek, Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10
Spośród wymienionych składników pogody wybierz typowe dla odpowiednich okresów roku
w klimacie śródziemnomorskim.
klimat śródziemnomorski – półrocze letnie
deszcz

klimat śródziemnomorski – półrocze zimowe

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

susza

upał

Ćwiczenie 11
Wskaż rośliny składające się na makię.


brzoza



oleander



świerk



trzcina wodna



laur



mirt

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 12
Wskaż miasto, które leży u stóp wulkanu Wezuwiusz (1277 m n.p.m.).


Ateny



Rzym



Neapol



Palermo

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Europa Południowa – kultura śródziemnomorska,
turystyka
W starożytności na wybrzeżach Morza Śródziemnego powstały społeczności, które
z czasem wytworzyły wysoce rozwinięte kultury. Dzisiaj walory tych kultur uznajemy za
niezwykle ważne dla cywilizacji europejskiej. Dziedzictwo starożytnej Grecji, kultura
cesarstwa rzymskiego, religia chrześcijańska stały się podwalinami kulturowej
wspólnoty naszego kontynentu – Europy.

Źródło: Ville Mie nen (h p://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY 2.0.

Już wiesz
że w Europie Południowej występują warunki środowiska przyrodniczego
sprzyjające osadnictwu;
że w Europie Południowej powstały wielkie kultury, których dokonania w istotny
sposób wpłynęły na rozwój cywilizacji w Europie;
że źródłem informacji o rozmieszczeniu zjawisk i obiektów są mapy
ogólnogeograﬁczne i mapy tematyczne.
Nauczysz się
wykazywać, jak czynniki przyrodnicze wpłynęły w starożytności na powstanie
i rozwój wielu społeczeństw w basenie Morza Śródziemnego;
wskazywać na mapie tematycznej najwybitniejsze walory przyrodnicze i kulturowe
Europy Południowej;

wykazywać rolę i znaczenie turystyki;
wykorzystywać źródła informacji do opisu wybranych walorów turystycznych
w Europie Południowej.

1. Europa Południowa – tereny wczesnego
osadnictwa
Za początki powstania cywilizacji europejskiej uznaje się przeniesienie osiągnięć starszej
cywilizacji azjatyckiej na tereny młodszych kolonii położonych na wyspach leżących we
wschodniej części Morza Śródziemnego. Prawdopodobnie 6 tys. lat p.n.e. do wschodnich
obszarów Europy Południowej zaczęli napływać osadnicy z Azji Mniejszej. Półwysep Azji
Mniejszej jest oddzielony od Europy cieśninami Bosfor i Dardanele, które w najwęższym
miejscu mają ok. 1 km szerokości. Wśród napływających ludów byli zapewne pasterze
i rolnicy z terenów Żyznego Półksiężyca, tj. miejsca, gdzie wcześniej udomowiono wiele
roślin i zwierząt.
Ciekawostka
Żyzny Półksiężyc to wyżynny obszar o łukowatym kształcie na pograniczu Afryki i Azji
rozciągający się od doliny dolnego Nilu (Egipt) poprzez wschodnie wybrzeża Morza
Śródziemnego aż po dolinę środkowego Tygrysu i Eufratu (Mezopotamia). Ponad 8 tys. lat
temu właśnie na tych terenach zapoczątkowano procesy produkcji żywności opartej na
uprawie roślin i hodowli zwierząt. Do najważniejszych czynników, które sprzyjały
procesom udomowienia roślin i zwierząt (domestyﬁkacji), należą:
dość duży obszar o ciepłym klimacie śródziemnomorskim;
duże zróżnicowanie gatunkowe ze znacznym udziałem roślin jednorocznych;
wielkie zróżnicowanie ukształtowania powierzchni przyczyniające się do
różnorodności naturalnych ekosystemów;
duża różnorodność zwierząt, które mogły być udomowione.
Grupy łowców i zbieraczy dostrzegły, że istnieją sposoby pozyskiwania żywności poprzez
coroczną uprawę roślin, które wcześniej rosły tylko dziko. Jako pierwsze udomowiono 8
gatunków roślin nazywanych założycielskimi. Należały do nich:
zboża – pszenica samopsza, pszenica płaskurka i jęczmień;
rośliny motylkowe – soczewica, groch zwyczajny, ciecierzyca pospolita i wyka;
roślina włóknista – len.

Nieco później udomowiono 4 gatunki zwierząt: owcę, kozę, świnię i krowę.
Do skutków rozwoju rolnictwa należą:
wzrost efektywności produkcji żywności;
różnorodne innowacje techniczne;
rozwój sposobów wymiany żywności (rozwój handlu);
osiadły tryb życia człowieka, co przyczyniło się do powstania wsi, a następnie miast,
oraz stały wzrost liczby ludności na danym terenie.
W ciągu kilku wieków tereny Europy Południowej zostały dość gęsto zaludnione. Sprzyjał
temu łagodny klimat, dostęp do wody pitnej oraz możliwości żeglowania po spokojnych
wodach Morza Śródziemnego leżącego między brzegami trzech kontynentów – Europy,
Azji i Afryki – zaliczanych później do tzw. Starego Świata. Działalność ludzi spowodowała
zmiany w naturalnych formacjach roślinnych regionu śródziemnomorskiego. Przyczynił się
do tego m.in. nadmierny wypas kóz i owiec na stokach oraz wycinanie lasów. Drewno było
cennym surowcem, a niektóre gatunki drzew, np. cedr libański, nadawały się szczególnie
do budowy statków. Roślinność naturalna nie mogła się odrodzić i z czasem pojawiły się
suche, twardolistne zarośla typu makia.
Trzy uprawy stały się niezwykle ważne w regionie – pszenica uprawiana na terenach
płaskich oraz oliwki i winorośl rosnące na stokach i w dolinach górskich. Człowiek
zachował także użyteczne, dziko rosnące drzewa, np. kasztan jadalny i dąb korkowy.

Obszar Żyznego Półksiężyca obejmuje miejsca udomowienia wybranych roślin i zwierząt przed szóstym tysiącleciem p.n.e.


Źródło: Rwers (h p://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 4.0.

2. Europa południowa – wielkie kultury basenu
Morza Śródziemnego
Za najstarszą kulturę w basenie Morza Śródziemnego uważa się kulturę minojską na
Krecie. Zachowane dokumenty wskazują, że w XVII wieku p.n.e. mieszkańcy Krety panowali
nad całym znanym sobie obszarem morskim, tworząc pierwsze w świecie morskie
imperium. Do zniszczenia państwa przyczynił się prawdopodobnie wybuch wulkanu na
wyspie Thira (Santorini). Trzęsienie ziemi wywołane wybuchem oraz potężna fala morska
typu tsunami zniszczyły stolicę państwa – Knossos.
Historia starożytnej Grecji obejmuje okres ponad tysiąca lat. Jej pierwszy etap to
prawdopodobnie upadek Troi w 1184 roku p.n.e., który miałby ułatwić rozwój państwa
greckiego. Wykopaliska świadczą, że historia wojny trojańskiej, opisana przez Homera
w Iliadzie, oparta była na rzeczywistych wydarzeniach. Od VIII do IV wiku p.n.e. trwał Złoty
Wiek greckich miast–państw. Początek tej epoki wyznaczają pierwsze igrzyska olimpijskie,
które odbyły się w 776 roku p.n.e. Miasta greckie prowadziły wówczas intensywną
kolonizację, podbijając wybrzeża Morza Śródziemnego i zakładając tam nowe kolonie. Do
tych najbardziej znanych miast–kolonii należały: Naksos, Messyna i Syrakuzy na Sycylii,
Massilia (obecnie Marsylia), Napolis (Neapol).

Od III wieku p.n.e. rozpoczyna się ekspansja starożytnego Rzymu na tereny zajęte przez
Grecję i miasta–kolonie greckie. Za końcowy etap uznaje się zdobycie Syrakuz – miasta
bronionego m.in. przez Archimedesa w 212 roku p.n.e.
Ciekawostka
„Otóż Archimedes przeciw tej okrętowej akcji rozmieścił na murach różnej wielkości
miotacze pocisków. W okręty stojące z dala ciskał bardzo ciężkimi głazami, w bliższe
celowo mniejszymi, ale za to z tym większą częstością. Wreszcie, żeby jego strona mogła
zasypywać przeciwnika pociskami sama nie narażona na rany, porobił w murze od dołu
do góry gęsto rozmieszczone otwory rozwartości około łokcia i przez te dziury
atakowano napastnika z ukrycia częścią strzałami, częścią pociskami z małych
skorpionów”. (Źródło: , s. 213‐214.)
W kolejnych wiekach następuje zjawisko przenikania się kultury greckiej i rzymskiej.
Jednak tradycja hellenistyczna (grecka) trwała jeszcze długo po upadku państwa.
Wyrocznia delﬁcka w Grecji działała aż do 267 roku n.e., kiedy padła oﬁarą barbarzyńców.
Igrzyska olimpijskie odbywały się co 4 lata aż do 392 roku n.e. Akademia Ateńska nauczała
aż do 529 roku n.e., kiedy zamknął ją Justynian. Bibliotekę w Aleksandrii, uszkodzoną
podczas oblężenia miasta przez Juliusza Cezara w 47/48 roku p.n.e., zamknięto dopiero
w 641 roku n.e. po utworzeniu muzułmańskiego kalifatu.
Starożytną Grecję tworzyły odrębne miasta, które rozszerzały swoje wpływy wzdłuż
żeglownych szlaków Morza Śródziemnego. Starożytny Rzym od początku był zwartym
państwem, który rozszerzał granice dzięki podbojom terytorialnym dokonywanym przez
swoje legiony. Według historyków Cesarstwo Rzymskie trwało od 753 roku p.n.e., to jest od
założenia Rzymu (wiecznego miasta), do 1453 roku n.e., gdy Turcy zdobyli Konstantynopol
(dzisiejszy Stambuł). W szczytowym okresie wpływy Rzymu objęły całą Europę Południową
i duże obszary Europy Zachodniej. Linia graniczna biegła od Muru Hadriana w Wielkiej
Brytanii po deltę Dunaju nad Morzem Czarnym.
Wiele wytworów nauki i najszerzej rozumianej kultury greckiej oraz rzymskiej uległo
zagładzie. Część została zachowana w tradycji chrześcijańskiej i Bizancjum
(Konstantynopola). Niektóre odkryto ponownie w czasach renesansu, a nawet czasach
późniejszych. Należy jednak przyjąć, że to, co przetrwało, uznaje się za istotny składnik
kultury i cywilizacji europejskiej.
Ciekawostka
Już w starożytności doceniano, a także próbowano sklasyﬁkować ówczesne „walory
turystyczne”. Takim najstarszym znanym zestawieniem jest lista „cudów świata”
pochodząca z epigramu Antypata z Sydonu, który w II wieku p.n.e. uznał wyjątkowość
siedmiu obiektów. Były to: mury Babilonu, chryzelefantynowy posąg Zeusa w Olimpii
dłuta Fidiasza, wiszące ogrody Semiramidy w Babilonie, Kolos – posąg Heliosa, greckiego
boga słońca – na wyspie Rodos, piramidy egipskie, grobowiec Króla Mauzolosa

w Halikarnasie i świątynia Artemidy w Efezie. Później dodawano lub zastępowano „cuda”
i obecnie na powyższej liście zamiast murów Babilonu umieszcza się aleksandryjską
latarnię morską na wyspie Faros. Warto zauważyć, że pięć spośród siedmiu cudów to
arcydzieła architektury greckiej, ale tylko dwa z nich leżą w Europie.
Polecenie 1
Wskaż, które z siedmiu cudów starożytnego świata przetrwały do naszych czasów.
Wyszukaj w źródłach informacji wiadomości, ciekawostki i mity o wybranym przez ciebie
„cudzie świata” z listy UNESCO i przedstaw krótkie opracowanie tematu.


Źródło: NASA (h p://commons.wikimedia.org), public domain.

3. Europa Południowa – walory turystyczne
O atrakcyjności turystycznej Europy Południowej decydują głównie następujące czynniki:
ciepły klimat śródziemnomorski sprzyjający wypoczynkowi nad wodą;
skupienie niezwykłych walorów kulturowych związanych z historią naszego
kontynentu;
duże zróżnicowanie rzeźby terenu i ciekawa szata roślinna.

Europa Południowa jest regionem, do którego corocznie napływa największa liczba
turystów odwiedzających nasz kontynent. W tabeli zestawiono państwa Europy
Południowej z liczbą turystów i wysokością wpływów z turystyki.
Liczba turystów w wybranych państwach Europy Południowej i wpływy z turystyki w 2014 roku
Państwo

Liczna
turystów
[mln]

Wpływy
z turystyki
[dolary USA]

Średnie wpływy od
1 turysty
[USD]

Albania\*

2,9

1 mld 473 mln

516

Bośnia
i Hercegowina

0,5

707 mln

1319

Bułgaria

7,3

4 mld 134 mln

565

Chorwacja

11,6

9 mld 866 mln

849

Czarnogóra

1,4

906 mln

671

Grecja

22,0

17 mld 793 mln

808

Hiszpania

65,0

65 mld 187 mln

1003

Macedonia

0,4

295 mln

694

Malta

1,7

1 mld 517 mln

897

Portugalia

9,3

13 mld 808 mln

1481

Serbia

1,0

1 mld 139 mln

1107

Słowenia

2,4

2 mld 719 mln

1128

Turcja\*\*

39,8

29 mld 552 mln

742

Włochy

48,6

45 mld 545 mln

938

\* dane z 2013 roku
\*\* łącznie z częścią azjatycką Źródło: Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO),
mkt.unwto.org
Wpływy z turystyki stanowią istotną pozycję w budżecie każdego z państw Europy
Południowej, a zwłaszcza tych mniejszych – Chorwacji, Malty, Słowenii. Tabela pokazuje, że
najwięcej turystów przyjeżdża do państw dużych, które posiadają najcenniejsze walory
kulturowe i wypoczynkowe. O aktywności turystycznej jakiegoś obszaru nie decydują same
walory turystyczne, ale także sposób i jakość obsługi turystów czy infrastruktura
turystyczna, na którą składają się baza transportowa, noclegowa, gastronomiczna. Istotną
rolę odgrywa także reklama oraz dostosowanie oferty turystycznej do wieku, zainteresowań
i możliwości ﬁnansowych turystów.

Polecenie 2
Przeanalizuj dane z tabeli i odczytaj, w których państwach Europy Południowej przeciętny
turysta wydaje najwięcej pieniędzy, a w których najmniej. Spróbuj wyjaśnić przyczyny takiego
stanu rzeczy. Czy decydująca jest tylko atrakcyjność turystyczna danego kraju, czy też wpływ
mają inne czynniki, jak np. ceny, jakość obsługi, dostępność dla turystów itp.?

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

Mapa przedstawia wybrane miasta, ośrodki, zabytki lub inne obiekty, które objęto
szczególną ochroną i wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego
i Przyrodniczego UNESCO. Mapa nie oddaje jednak całego bogactwa kulturowego regionu
Europy Południowej. Nie znalazło się tam wiele mniejszych obiektów, takich jak: wyspa
Capri, tereny krasowe na Półwyspie Bałkańskim, Skała Gibraltaru – Słupy Herkulesa. Każda
miejscowość zaznaczona na powyższej mapie ma długą i bogatą historię.
Dzisiaj kilka miast leżących w tym regionie ze względu na ich znaczenie turystyczne
nazywa się wielkimi ośrodkami europejskiej kultury. Są to: Ateny, Rzym, Florencja,
Wenecja, Madryt, Barcelona, Stambuł. Europa Południowa jest najczęściej odwiedzanym
przez turystów regionem na świecie. Przynosi on ok. 20% światowego dochodu z obsługi
ruchu turystycznego.



Źródło: Tilemahos E himiadis (h p://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 2.0.

Podsumowanie
Około 6 tys. lat p.n.e. do wysp leżących na Morzu Egejskim dotarli pierwsi
przedstawiciele starszych cywilizacji leżących w Azji Mniejszej.
Basen Morza Śródziemnego stał się kolebką wielkich cywilizacji świata starożytnego.
Tu powstała i rozwinęła się kultura helleńska (starożytnej Grecji) i kultura cesarstwa
rzymskiego. Tu także uformowała się religia chrześcijańska, która w VII wieku n.e.
zaczęła dominować w Europie.
Europa Południowa jest regionem przyciągającym corocznie ponad 220 mln turystów.
Do najważniejszych walorów tego obszaru należą stabilny, ciepły klimat sprzyjający
wypoczynkowi nad wodą oraz skupienie wielkiej ilości walorów kulturowych
związanych z historią naszego kontynentu. Znaczenie ma też dobrze rozwinięta
infrastruktura turystyczna.
Wielkimi ośrodkami turystycznymi Europy Południowej są: Ateny, Rzym, Florencja,
Wenecja, Madryt, Barcelona, Stambuł.
Praca domowa

Polecenie 3.1
Wymień składniki środowiska przyrodniczego Europy Południowej, które sprzyjają
osadnictwu w tym regionie.
Polecenie 3.2
Wyjaśnij terminy: kultura, cywilizacja, turystyka.
Polecenie 3.3
W Europie Południowej jest wiele obiektów i miejscowości często odwiedzanych przez
turystów. Wybierz jeden obiekt – może to być miasto, budowla, ruiny, obiekt przyrodniczy
czy inny – i przedstaw jego walory. Co i dlaczego jest magnesem przyciągającym doń
turystów? Wykorzystaj informacje z różnych źródeł.
Polecenie 3.4
Na mapie politycznej Europy wskaż i odczytaj nazwy współczesnych państw leżących
w Europie Południowej.

Podział Europy na państwa i terytoria zależne

Zadania
Ćwiczenie 1
Z którego kontynentu napłynęli do Europy Południowej pierwsi rolnicy i hodowcy?


z Antarktydy



z Australii



Ameryki



z Azji

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Wskaż rośliny udomowione jako pierwsze w basenie Morza Śródziemnego.


owies



soczewica



jęczmień



groch



żyto



ryż



pszenica



len



buraki cukrowe



trzcina cukrowa

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Wskaż łącznie trzy kultury/religie, które w największym stopniu wpłynęły na dzisiejszą
cywilizację europejską.


religia muzułmańska



religia judaistyczna



kultura starożytnego Rzymu



kultura starożytnej Grecji



kultura starożytnego Babilonu



religia chrześcijańska



religia buddyjska



kultura starożytnego Egiptu

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Do wymienionych nazw miast dopasuj odpowiednie nazwy obiektów.
bazylika i plac św. Marka

Madryt

katedra Santa Maria del Fiore

Stambuł

cieśnina Bosfor

Rzym

historyczne siedem wzgórz

Wenecja

muzeum Prado

Florencja

ruiny świątyni Partenon

Ateny

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Uzupełnij hasła, kierując się podpowiedziami.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1. Państwo leżące m.in. na Płw. Peloponez i wyspach Morza Egejskiego.
2. Proces selekcji oraz zmian cech genetycznych dzikich roślin i zwierząt mający na celu
zwiększenie walorów użytkowych tych organizmów.
3. Miasto we Włoszech nad rzeką Arno – wielkie centrum turystyczne.
4. Jedna z dwóch cieśnin oddzielających Płw. Azji Mniejszej od Europy.
5. Warowne wzgórze w miastach greckich (np. w Atenach) – miejsce kultu religijnego.
6. Największy „mechanik” starożytności (a także matematyk, ﬁlozof i przyrodnik), broniący
Syrakuz przed wojskami rzymskimi.
7. Tu znajdował się pomnik Zeusa zaliczany do siedmiu cudów świata starożytnego.
8. Roślina motylkowa – jedna z najwcześniej udomowionych roślin.
9. „Żyzny…” – jeden z najstarszych obszarów, na którym udomowiono pierwsze rośliny

i zwierzęta.
10. Miasto greckie na Sycylii zdobyte w 212 roku p.n.e. przez Rzymian.
11. Cieśnina łącząca Morze Marmara z Morzem Egejskim, znana też pod nazwą Hellespont.
12. Roślina włóknista – jedna z najstarszych udomowionych roślin.
13. Drzewo uprawne – wg mitu dar bogini Ateny dla Ateńczyków.
14. Jeden z siedmiu cudów świata starożytnego wzniesiony na wyspie Rodos.
15. Miasto – wielkie centrum turystyczne – przecięte 150 kanałami, nad którymi znajduje
się 400 mostów.
16. Miasto–państwo w starożytnej Grecji będące dziś stolicą nowożytnego kraju o tej
samej nazwie.
Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Wycieczka po Europie
Z własnego doświadczenia wiesz, że ludzie często odbywają podróże poza miejsce stałego
zamieszkania, aby zobaczyć coś innego, coś, czego nie znajdują w swoim otoczeniu. Inni
wyjeżdżają, aby zregenerować siły, a są też tacy, którzy wykorzystują wcześniej nabyte
umiejętności i specjalistyczny sprzęt w czasie podróży czy wędrówki. Wszyscy tu opisani
ludzie to turyści. Istnieje wiele deﬁnicji terminu turystyka, ale jeden element łączy je

wszystkie – zawsze jest to podróż poza miejsce zamieszkania bez motywu zarobkowego.

Źródło: Carlos Delgado (h p://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.

Już wiesz
że wielkie regiony ﬁzycznogeograﬁczne różnią się cechami środowiska
przyrodniczego;
że mapy geograﬁczne są doskonałymi źródłami informacji;
że warto odbywać podróże w celu poznania cech środowiska przyrodniczego
danego obszaru oraz poznania ludzi i ich kultury.
Nauczysz się
wymieniać ogólne zasady umożliwiające przygotowanie planu wycieczki po
wybranym obszarze w Europie;
wykorzystywać źródła informacji – mapy, przewodniki, Internet – by opracować
trasę wycieczki po wybranym obszarze w Europie;
selekcjonować informacje o wybranym obszarze turystycznym;

opisywać możliwości prezentowania zebranych danych o wybranym obszarze
Europy.

1. Migracje turystyczne w Europie
Od początku lat 60. XX wieku zaznacza się stały wzrost liczby podróży turystycznych
odbywanych w celach wypoczynkowych, poznawczych, rozrywkowych, sportowych
i innych. Podróże te, nazywane migracjami turystycznymi, obejmują cały świat, a Europa
jest kontynentem, na który przypada ponad 50% ogólnej liczby turystów zagranicznych.
Światowa Organizacja Turystyki (United Nations World Tourism Organisations UNWTO)
podaje, że w 2014 roku na świecie było 1 mld 133 mln turystów zagranicznych, z czego do
państw europejskich przyjechało 582 mln osób. Trzeba też pamiętać o turystach
krajowych, których liczbę w 2014 roku UNTWO oszacowało na 5‐6 mld.
Usługi turystyczne stały się bardzo ważną częścią światowej gospodarki. Ruch turystyczny
stale rośnie, co wynika z kilku czynników:
wzrostu stopnia zamożności społeczeństwa;
zwiększania się ilości czasu wolnego – coraz więcej ludzi w wieku poprodukcyjnym;
ułatwień w przepływie osób między państwami;
rozwoju transportu, w tym tanich linii lotniczych;
rozwoju Internetu – ułatwienie zdobywania informacji o miejscach, w które chce się
pojechać, rezerwacji i zakupu biletów, noclegów, a także wycieczek, wczasów i innych
imprez turystycznych.
Szacuje się że 75% wszystkich turystów na świecie pochodzi z dwudziestu najbogatszych
państw świata.

2. Motywy podróży turystycznych
Turyści kierują się różnorodnymi motywami, wybierając cel podróży. Jeżeli do jakiegoś
obszaru docierają turyści, to znaczy, że znajdują się tam walory turystyczne. Dzieli się je na:
walory wypoczynkowe – umożliwiają regenerację sił ﬁzycznych i psychicznych;
walory krajoznawcze – obiekty przyrodnicze lub wytworzone przez człowieka (np.
zabytki) atrakcyjne dla turystów;

walory specjalistyczne – umożliwiają uprawianie takich form turystyki, które wymagają
odpowiedniego sprzętu lub przygotowania, np. kajakarstwo, wspinaczka wysokogórska,
wędkarstwo.
Ważnym czynnikiem wpływającym na moment wyboru czasu podróży turystycznej jest pora
roku. Na kontynencie europejskim wyraźnie zaznacza się sezonowość wyjazdów
turystycznych – od 50% do 60% podróży następuje w lecie.
Do innych czynników należą: atrakcyjność turystyczna danego obszaru, infrastruktura
turystyczna, moda wpływająca na wybór celu podróży, cena za usługi turystyczne, tradycja.
Współcześnie wybrane obiekty lub obszary ze względu na swoje znaczenie i walory
umieszcza się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.
Jeśli dane państwo chce umieścić na liście jakiś obiekt znajdujący się na jego obszarze, to
musi złożyć odpowiedni wniosek i uzasadnić go, a komisja UNESCO wówczas
przeprowadzi weryﬁkację i albo zaakceptuje wniosek, albo nie. Obiekty umieszczone na
liście UNESCO muszą mieć wyjątkową wartość kulturową, przyrodniczą czy historyczną.
Podlegają one szczególnej ochronie prawa międzynarodowego. Są też zazwyczaj częściej
odwiedzane przez turystów niż obiekty spoza listy.
Ciekawostka
W Europie państwem, do którego napływa najwięcej turystów, jest Francja – 83,7 mln
w 2014 roku. Z kolei Hiszpania osiąga najwyższe wpływy z turystyki – 65,2 mld USD (patrz
też tabela 1 w lekcji 13). Polska z roku na rok przyciąga coraz więcej turystów
zagranicznych, którzy zostawiają u nas coraz więcej pieniędzy – w 2014 roku nasz kraj
odwiedziło 16 mln turystów, którzy łącznie wydali równowartość 10,9 mld dolarów USA.

3. Przygotowanie programu wycieczki po Europie
Poniższe rady będą pomocne w ułożeniu programu kilkudniowej wycieczki po Europie.
Przygotowanie podziel na kilka etapów.
Etap I – ustal główny cel swojej podróży, wskaż środek transportu, z którego chcesz
korzystać, oraz termin podróży.
Etap II – zbieraj informacje o głównym celu podróży oraz o trasie; uporządkuj je według
najważniejszych zagadnień:
informacje dotyczące walorów turystycznych, do których chcesz dotrzeć, które chcesz
poznać i sfotografować;
wstępny kosztorys podróży z uwzględnieniem różnych wariantów ﬁnansowych;
bezpieczeństwo podczas podróży oraz kondycja ﬁzyczna;
podstawowe wyposażenie użyteczne na trasie (m.in. apteczka);

postępowanie w sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku zgubienia dokumentów lub
pieniędzy;
adresy, telefony, miejsca, w których można uzyskać pomoc.
Opracuj wstępny program wycieczki.
Wyznacz dokładnie porę roku, w której podróż będzie się odbywała; znasz już klimat
Europy i możesz przewidzieć typ pogody na trasie; pamiętaj, że dostępność wielu
walorów turystycznych – szczególnie przyrodniczych – jest związana z porami roku.
Ustal listę uczestników wycieczki oraz zakres ich obowiązków.
Zbierz szczegółowe informacje praktyczne o cenach środków transportu, żywności,
noclegów, biletów wstępu itp.; dowiedz się o zniżkach dla grup bądź osób
uprawnionych (uczniów, studentów) oraz o tym, jaki rodzaj dokumentu upoważnia do
tej zniżki i jakie są sposoby zapłaty za usługi.
W programie wycieczki uwzględnij dni wolne od pracy w miejscach swego pobytu (z
okazji świąt, rocznic czy imprez lokalnych).
Ustal wstępną kolejność zwiedzania obiektów – początkowy oraz końcowy punkt trasy
są naprawdę newralgiczne.
Zasięgnij informacji praktycznych od osób, które przebywały na podobnej trasie (fora
i komentarze internetowe, bezpośrednie rozmowy z tymi osobami).
Etap III – ustal dokładny plan pobytu w wybranym obszarze; opracuj szczegółowy program
na każdy dzień pobytu; zaplanuj, jakie obiekty będziesz zwiedzać, gdzie będziesz
odpoczywać, jaką dokumentację chcesz sporządzić (fotografowanie, ﬁlmowanie, zbieranie
okazów).
Planując trasę, korzystaj z różnorodnych map tematycznych, nie tylko typowo
turystycznych.
Etap IV – jesteś na trasie i realizujesz swój program wycieczki; pamiętaj o bezpieczeństwie
w każdej sytuacji.
Etap V – po zakończeniu wycieczki uporządkuj dokumentację: opisz materiały archiwalne,
zapisz daty, imiona (nazwiska), adresy, telefony itp. Zastanów się, które punkty programu
udało się zrealizować, a co nie zostało w pełni osiągnięte.

4. Europa jako obszar turystyczny
Wiesz, że Europa jest kontynentem najczęściej odwiedzanym przez turystów. Planując
podróż turystyczną po Europie, warto poznać ustalenia prawne związane
z przemieszczaniem się osób po terytorium naszego kontynentu.

Od 1 maja 2004 roku Rzeczpospolita Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii
Europejskiej, do której należy obecnie 28 państw.
Na obszarze 22 państw Unii Europejskiej obowiązuje Układ z Schengen, który znosi
kontrolę graniczną dla obywateli Unii. Państwa należące do UE, ale nieobjęte
ustaleniami z Schengen to: Bułgaria, Chorwacja, Cypr i Rumunia, a także Wielka
Brytania i Irlandia. Państwa nienależące do Unii, ale objęte strefą Schengen to: Islandia,
Norwegia i Szwajcaria, a także Andora, Liechtenstein, Monako, San Marino i Watykan.
W 19 państwach Unii Europejskiej środkiem płatniczym jest wspólna waluta – euro,
które dzieli się na 100 jednostek zwanych centami. Euro zostało wprowadzone do
obiegu 1 stycznia 2002 roku w dwunastu państwach: Francji, Belgii, Holandii,
Luksemburgu, Niemczech, Włoszech, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Irlandii, Austrii
i Finlandii. W późniejszych latach do strefy euro przystępowały kolejne kraje: w 2007
Słowenia, w 2008 Cypr i Malta, w 2009 Słowacja, w 2011 Estonia, w 2014 Łotwa, w 2015
Litwa. Waluta euro używana jest też w kilku małych krajach nienależących do Unii
Europejskiej – Andorze, Monako, San Marino, Watykanie. W pozostałych państwach
europejskich obowiązują waluty narodowe, dlatego planując tam wyjazd, musisz to
uwzględnić.
Do ważnych przepisów wspólnotowych Unii Europejskiej należą prawa obywatelskie.
Każdy obywatel Unii ma prawo swobodnego poruszania się i przebywania na
terytorium każdego państwa członkowskiego. Przebywając w państwie nienależącym
do UE, obywatel Unii korzysta z opieki dyplomatycznej i konsularnej każdego z państw
Unii, jeżeli Polska nie jest w nim reprezentowana.
W czasie podróży korzystaj ze swoich uprawnień i zawsze dbaj o bezpieczeństwo
wszystkich uczestników wycieczki, ale także stosuj się do przepisów obowiązujących
na danym obszarze.
W całej Unii Europejskiej numer telefonu 112 umożliwia wezwanie pomocy lekarskiej
lub innego rodzaju pomocy związanej z wypadkiem.
Warto umieścić w swoim telefonie komórkowym lub wpisać do dokumentów podróży
numer telefonu oznaczony literami ICE (In Case of Emergency – 'w razie
niebezpieczeństwa'). Numer ten umożliwia kontakt z wybraną przez ciebie osobą,
która może na przykład poinformować lekarza o twojej grupie krwi, na co chorujesz,
jakie bierzesz lekarstwa itp.

Podsumowanie
Europa jest kontynentem najchętniej odwiedzanym przez turystów (ponad 50% całego
ruchu turystycznego na świecie). Przyczyniają się do tego liczne walory krajoznawcze
i wypoczynkowe, które zachęcają do uprawiania różnych form turystyki.

Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi turystyki w Europie są: wprowadzenie ruchu
bezwizowego na obszarze państw Unii Europejskiej i niektórych krajów spoza UE oraz
wspólna waluta obowiązująca w większości państw UE.
Planując podróż turystyczną, zawsze opracowuj szczegółowy program wycieczki.
Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i stosuj się do przepisów obowiązujących na danym
obszarze.
Praca domowa
Polecenie 1.1
Przygotuj mul medialną prezentację atrakcji turystycznych, jakie czekają na uczestników
twojej wycieczki po Europie. Może to być pokaz zdjęć i ﬁlmów z odpowiednim
komentarzem.
Polecenie 1.2
Przedstaw pisemny program wycieczki po wybranym obszarze w Europie. Uwzględnij
różnorodne źródła informacji. Możesz skorzystać z tabeli 1.
PLAN …-DNIOWEJ WYCIECZKI PO EUROPIE
PRZEBIEG WYCIECZKI
podróżowanie, poznawanie odwiedzanych
DATA

GODZINA

MIEJSCOWOŚĆ

miejsc, aktywne i bierne formy
wypoczynku, wyżywienie
i zakwaterowanie

Dowiedz się więcej
Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO

Zadania
Ćwiczenie 1
Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Jaki odsetek turystów zagranicznych z całego świata przyjeżdża do Europy?


prawie 40%



prawie 50%



ponad 50%



ponad 60%

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Każdy z wymienionych walorów turystycznych zakwaliﬁkuj do odpowiedniej kategorii.
walory krajoznawcze
park linowy

wiejski skansen

nadmorska plaża
walory wypoczynkowe

górska panorama
ściana wspinaczkowa
miejsce piknikowe
gotycki kościół

walory specjalistyczne

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Wskaż nazwy państw należących do Układu z Schengen, który znosi kontrole graniczne dla
obywateli Unii Europejskiej.


Grecja



Republika Czeska



Federacja Rosyjska



Norwegia



Ukraina



Francja



Słowacja



Polska



Bułgaria



Rumunia



Niemcy



Litwa



Serbia



Białoruś



Szwajcaria

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Wskaż nazwy państw, w których obowiązuje wspólna waluta euro.


Szwajcaria



Wielka Brytania



Szwecja



Federacja Rosyjska



Słowenia



Słowacja



Niemcy



Austria



Polska



Finlandia



Irlandia



Ukraina



Białoruś



Republika Czeska



Francja



Litwa

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Europa – przyroda – człowiek – gospodarka.
Podsumowanie
Europa, mimo że tworzy z Azją jeden blok kontynentalny, od wieków uznawana jest za

odrębny ląd. Powierzchnia naszego kontynentu wynosi jedynie 10,5 mln km2, a więc jest
4 razy mniejsza od Azji, 3 razy od Afryki i 2 razy od każdej z Ameryk – Północnej
i Południowej.
Warunki naturalne w Europie są niezwykle różnorodne. Połączenie form ukształtowania
powierzchni, klimatu, gleb, świata organicznego stworzyło przychylne środowisko
naturalne, które przyczyniło się do wczesnego zasiedlenia tego lądu, jego gospodarczego
wykorzystania i stworzenia cywilizacji nazywanej europejską.

Ukształtowanie powierzchni Europy sprzyjało jej zasiedlaniu

1. Położenie Europy. Charakterystyczne cechy
rzeźby powierzchni
Europa leży na półkuli północnej, w większości w umiarkowanych szerokościach
geograﬁcznych. Podstawą wydzielenia Europy jako odrębnego kontynentu z bloku Eurazji
jest odrębność historyczno‐kulturowa oraz specyﬁczny rozwój społeczno‐gospodarczy.

Granica dzieląca Europę i Azję ma charakter umowny.
Europa dzieli się na 4 wielkie regiony ﬁzycznogeograﬁczne (krajobrazowe): Europę
Północną, Europę Wschodnią, Europę Zachodnią i Europę Południową.
W Europie Północnej, Zachodniej i Południowej występuje duże zróżnicowanie form
ukształtowania powierzchni. Tereny nizinne sąsiadują ze starymi masywami i młodymi
górami. Przebieg form jest zbliżony do równoleżnikowego. W Europie Wschodniej dominują
rozległe, równinne niziny.

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

2. Zróżnicowanie typów klimatu w Europie
Europa mimo niewielkiej powierzchni leży w trzech strefach klimatycznych:
okołobiegunowej, umiarkowanej i podzwrotnikowej. Największy obszar zajmuje klimat strefy
umiarkowanej. Prawie całą Europę Zachodnią i większą część Europy Północnej obejmuje
klimat umiarkowany morski (oceaniczny). W Europie Wschodniej, poza północnymi
skrawkami, występuje klimat umiarkowany lądowy (kontynentalny). Północne krańce
Europy oraz wyspy na Oceanie Arktycznym są objęte klimatem okołobiegunowym
subpolarnym i polarnym. W Europie Południowej występuje klimat podzwrotnikowy,
nazywany śródziemnomorskim.

Typy klimatu występujące w Europie

3. Wody powierzchniowe w Europie
Klimat Europy i zróżnicowane ukształtowanie powierzchni umożliwiły powstanie gęstej
sieci rzecznej. Rzeki Europy Wschodniej są długie, płyną na nizinach i tworzą dość duże
dorzecza (Wołga ma 3688 km długości i 1,4 mln km2 powierzchni dorzecza). W Europie
Północnej, Europie Zachodniej i Europie Południowej rzeki są krótsze i tworzą mniejsze
dorzecza. Wyjątkiem jest Dunaj – druga co do długości rzeka w Europie. Rzeki uchodzące
do Oceanu Atlantyckiego i mórz otwartych mają przeważnie ujścia lejkowate (estuaria),
rzeki wpływające do mórz śródziemnych lub zbiorników bezodpływowych tworzą zwykle
delty.
W Europie Północnej na obszarach ostatniego zlodowacenia występują duże pojezierza.
W górach leżą liczne jeziora górskie.

Układ sieci wodnej na tle ukształtowania powierzchni w poszczególnych wielkich regionach Europy

4. Zróżnicowanie ludnościowe i kulturowe
współczesnej Europy
Ludność Europy jest zróżnicowana etnicznie, językowo i religijnie. Większość języków
używanych w Europie należy do rodziny indoeuropejskiej. Współcześnie największy zasięg
mają 3 grupy językowe: germańska, romańska i słowiańska.
W Europie dominują chrześcijanie. Jednak są oni podzieleni na kilka odłamów. Najliczniejsi
to wyznawcy Kościoła rzymskokatolickiego, prawosławni i protestanci.
W Europie mieszka obecnie 742 mln ludzi (2013 r.), ale udział ludności Europy w ogólnej
liczbie ludności świata systematycznie maleje. Struktura wieku jest niekorzystna – udział
ludności w wieku do 14 lat jest niewielki, a w wieku powyżej 65 lat stosunkowo wysoki. To
wynik niskiego przyrostu naturalnego i wydłużenia średniej długości życia.
Za podstawę cywilizacji europejskiej uznaje się elementy kultury starożytnej Grecji
i cesarstwa rzymskiego oraz tradycję chrześcijańską.

Zasięg głównych rodzin językowych w Europie

5. Przegląd państw na mapie politycznej Europy
Współczesny podział polityczny Europy na państwa niepodległe i terytoria zależne wynika
z ustaleń podjętych po II wojnie światowej oraz przemian społeczno‐politycznych, jakie
nastąpiły w latach 70. i 90. XX wieku oraz na początku XXI wieku. Europa jest kontynentem
najbardziej podzielonym politycznie. Największym państwem pod względem wielkości
i powierzchni jest Federacja Rosyjska. Za duże państwa w Europie uznaje się m.in.: Ukrainę,
Francję, Hiszpanię, Szwecję, Niemcy, a także Polskę. Nasz kraj zarówno pod względem
powierzchni, jak i liczby ludności zajmuje w Europie miejsce pod koniec pierwszej
dziesiątki.

Podział Europy na państwa i terytoria zależne

6. Europa Północna – państwa skandynawskie
Europa Północna to region o powierzchni ok. 1,6 mln km2 obejmujący Półwysep
Skandynawski wraz z jego nasadą oraz wyspy i archipelagi wysp na Oceanie Arktycznym
i Oceanie Atlantyckim. Region ten wyróżnia się charakterystycznymi cechami środowiska
przyrodniczego wynikającymi z położenia geograﬁcznego, ukształtowania powierzchni,
oddziaływania oceanu i przeszłości geologicznej. Elementy środowiska przyrodniczego
wpływają na gospodarkę państw skandynawskich – Finlandii, Szwecji, Norwegii, Danii
i Islandii. Dania geograﬁcznie należy do regionu Europy Zachodniej, ale kraj ten ma silne
związki historyczne, kulturowe i gospodarcze ze Skandynawią. Wszystkie państwa regionu
osiągnęły bardzo wysoki poziom rozwoju gospodarczego. Wykorzystywane są różnorodne
zasoby naturalne – morze (ryby, transport), surowce mineralne (ropa, gaz, rudy metali), lasy
(drewno), górskie rzeki (hydroenergetyka). Na bazie tych zasobów rozwinął się przemysł
przetwórczy oraz usługi.
Region Europy Północnej jest słabo zaludniony – na obszarze 1,6 mln2 km mieszka ok. 25 mln
ludzi.

Ukształtowanie powierzchni Europy Północnej

7. Europa Zachodnia – cechy środowiska
przyrodniczego
Region Europy Zachodniej składa się z trzech równoleżnikowo ułożonych pasów
o zróżnicowanych formach ukształtowania powierzchni. Są to: pas Niżu
Środkowoeuropejskiego, pas starych gór i masywów, pas młodych gór fałdowych – Alp
i Karpat wraz z przedgórskimi zapadliskami. Do Europy Zachodniej należy również leżący
na szelﬁe atlantyckim archipelag Wysp Brytyjskich. W całej Europie Zachodniej występuje
klimat umiarkowany ciepły morski przechodzący ku wschodowi w klimat umiarkowany
ciepły przejściowy. Warunki środowiska przyrodniczego w Europie Zachodniej sprzyjają
osadnictwu. Jest to najgęściej zaludniony obszar w Europie.

Podział Europy Zachodniej na główne obszary ﬁzycznogeograﬁczne (prowincje)

8. Rolnictwo Francji
Francja jest trzecim co do wielkości państwem w Europie. Zróżnicowane warunki
naturalne wpływają na regionalizację produkcji rolnej. We Francji blisko 53% powierzchni
państwa jest użytkowana rolniczo. Francuskie rolnictwo ma charakter intensywny
i wysokotowarowy. Oznacza to różnorodność upraw i chów wielu gatunków zwierząt,
uzyskiwanie wysokich plonów i pozyskiwanie dużych ilości produktów z hodowli zwierząt
oraz przeznaczanie ich na sprzedaż. Pod względem produkcji rolnej Francja zajmuje
czołowe miejsce w Europie i na świecie.

Użytkowanie ziemi, główne uprawy i hodowle we Francji

9. Przemysł w Europie Zachodniej
Na przełomie XVIII i XIX wieku w Europie Zachodniej na obszarach występowania bogatych
złóż węgla kamiennego i rud żelaza rozpoczęły się procesy uprzemysłowienia
(industrializacji). Działalność przemysłowa rozwijała się skokowo. Co pewien czas
pojawiały się innowacje technologiczne, zmiany w procesach produkcyjnych. Wówczas
powstawały całkowicie nowe wytwory przemysłu. Takie zmiany nazywa się rewolucjami

przemysłowymi. Pod koniec XX wieku gospodarczo rozwinięte państwa Europy Zachodniej
przeszły od gospodarki przemysłowej do gospodarki opartej na wiedzy. W starych okręgach
przemysłowych, w których dominował przemysł ciężki, przeprowadzono restrukturyzację.
Rozwinięto nowe gałęzie przemysłu bądź wykorzystano dawne obiekty techniczne dla
innych celów, np. wypoczynkowych lub rekreacyjnych. Przemysł Europy Zachodniej
przestawił swój kierunek rozwoju na technologie wysokozaawansowane (high‐tech).

Struktura zatrudnienia w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech w latach 1970 i 2013

10. Procesy urbanizacji w Europie Zachodniej.
Paryż – światowa metropolia
Europa wyróżnia się wysokim stopniem urbanizacji. W miastach mieszka ponad 73% ogółu
ludności. W 2015 roku było w Europie 55 miast liczących więcej niż 1 mln mieszkańców.
Największe skupienie ludności i aglomeracji miejskich występuje w Europie Zachodniej.
Leżą tam dwie światowe metropolie: Paryż i Londyn. Są one miastami skupiającymi rynki
ﬁnansowe, które zarządzają globalną gospodarką. Wpływają one na wymianę handlową
i przepływ usług na świecie.

Gęstość zaludnienia i największe miasta w Europie

11. Kraje alpejskie – wpływ środowiska
przyrodniczego na gospodarkę
Austria, Szwajcaria i Liechtenstein są państwami alpejskimi. Występowanie w tych
państwach wysokich gór wymusiło konieczność dostosowania działalności gospodarczej do
cech środowiska przyrodniczego. Warunki środowiska wpłynęły na sposoby rolniczego
wykorzystania ziemi. Przyczyniły się do szczególnego rozwoju niektórych rodzajów
przemysłu oraz usług turystycznych. Austria i Szwajcaria wykorzystują swoje tranzytowe
położenie i czerpią korzyści z silnie rozbudowanego transportu drogowego i kolejowego.
Stabilność społeczna i polityczna neutralność wpływają na szeroki rozwój różnego rodzaju
usług – szczególnie ﬁnansowych i ubezpieczeniowych. Państwa alpejskie osiągnęły bardzo
wysoki poziom rozwoju gospodarczego.

Położenie i hipsometria państw alpejskich

12. Europa Południowa – cechy środowiska
przyrodniczego
Europa Południowa to region obejmujący 3 wielkie półwyspy: Iberyjski, Apeniński
i Bałkański, które leżą w otoczeniu Morza Śródziemnego, oraz europejskie wyspy tego
morza. Europa Południowa różni się zdecydowanie od pozostałych regionów Europy.
W ukształtowaniu powierzchni dominują młode łańcuchy górskie i duże obszary wyżynne.
Jest to obszar sejsmiczny z czynnymi wulkanami. Cały region obejmuje klimat
podzwrotnikowy śródziemnomorski. Roślinność naturalną tworzą wiecznie zielone zarośla
– tzw. makia – dostosowane do długiego okresu letniej suszy.


Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

13. Europa Południowa – kultura
śródziemnomorska, turystyka
W obszarze Morza Śródziemnego powstały społeczności, które z czasem wytworzyły
wysoką kulturę i stały się podwalinami kultury europejskiej. Nad Morzem Egejskim
rozwinęła się kultura helleńska starożytnej Grecji. Na Półwyspie Apenińskim powstała
kultura cesarstwa rzymskiego. Na wschodnich wybrzeżach Morza Śródziemnego (w Azji)
uformowała się religia chrześcijańska, która rozprzestrzeniła się najpierw na Europę
Południową, a potem na resztę kontynentu, gdzie od VII wieku n.e. zaczęła dominować.
Basen Morza Śródziemnego jest regionem przyciągającym największą liczbę turystów
w Europie. Głównym walorem turystycznym tego obszaru jest ciepły, stabilny klimat
sprzyjający wypoczynkowi. Wielką atrakcją turystyczną są liczne obiekty kulturowe
związane z historią naszego kontynentu.

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

14. Wycieczka po Europie
Europa jest kontynentem o różnorodnych walorach umożliwiających uprawianie wielu
form turystyki. Do Europy dociera ponad 50% wszystkich turystów na świecie. Czynnikami
sprzyjającymi ruchowi turystycznemu w Europie są ułatwienia związane z ruchem
bezwizowym na obszarze państw Unii Europejskiej i niektórych spoza niej, a także wspólna
waluta euro obowiązująca w większości krajów Unii.
Planując podróż turystyczną po Europie, korzystaj z różnorodnych źródeł informacji.
W każdej sytuacji w czasie podróży przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Turyści w Wenecji

15. Zadania
Pamiętam i rozumiem
1. Podaj wielkość powierzchni Europy.
2. Określ, które miejsce pod względem powierzchni Europa zajmuje wśród kontynentów
na Ziemi.
3. Wymień 3 grupy językowe, które są najsilniej rozprzestrzenione w Europie.
4. Wymień 3 cechy wysokogórskiego krajobrazu alpejskiego.
5. Podaj 3 elementy kultury śródziemnomorskiej, które kształtowały cywilizację
europejską.
6. Wymień 2 miasta w Europie Południowej znane już w starożytności, a dzisiaj będące
wielkimi centrami turystycznymi.
7. Wymień 2 największe pod względem powierzchni państwa w Europie.
8. Wymień nazwy 2 państw o największej liczbie ludności w Europie.
9. Wymień 7 cudów świata starożytnego. Które z nich znajdowały się w Europie?
10. Wyjaśnij przyczyny zróżnicowania cech środowiska przyrodniczego między regionem
Europy Północnej a regionem Europy Południowej.
11. Wyjaśnij, co oznacza termin wzrost kontynentalizmu klimatu. Posłuż się przykładami
z Europy Zachodniej i Europy Wschodniej.
12. Wyjaśnij termin rolnictwo towarowe. Przedstaw czynniki, które umożliwiają rozwój
rolnictwa towarowego.
13. Wyjaśnij, dlaczego nazwą państwa skandynawskie obejmuje się 5 państw, skoro tylko 2
z nich – Norwegia i Szwecja – leżą na Półwyspie Skandynawskim.
14. Poniżej wymieniono nazwy obiektów geograﬁcznych leżących w Europie. Należą one
do kategorii – najwyższy, największy, najdłuższy, skrajny, jedyny itp. Do każdego obiektu
podaj krótkie wyjaśnienie oraz wskaż, w którym z regionów Europy on leży.
Mont Blanc, Wołga, Dunaj, Wezuwiusz, Ładoga, Płw. Skandynawski, Wielka Brytania,
Ural, Moskwa, Londyn, Paryż, Nizina Nadkaspijska, Federacja Rosyjska.

Czytam i interpretuję
1. Odczytaj na mapie hipsometrycznej Europy nazwy skrajnych przylądków i ich
współrzędne geograﬁczne. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że wszystkie punkty
leżące w Europie mają szerokość geograﬁczną północną?
2. Posłuż się mapą hipsometryczną Europy i dokonaj charakterystyki ukształtowania
powierzchni w wybranym regionie Europy.

3. Wykorzystaj mapy tematyczne i określ, jakie czynniki klimatyczne wpływają na
zróżnicowanie typów klimatu w Europie.
4. Wykaż, posługując się mapą hipsometryczną, mapami klimatycznymi i mapą rolnictwa,
że rozmieszczenie upraw we Francji zależy od ukształtowania powierzchni i typu
klimatu.
5. Odczytaj na mapie politycznej Europy nazwy państw, które w całości lub w większej
części leżą w Europie Południowej.
6. Odszukaj na mapie politycznej Europy państwa: Węgry, Słowację, Republikę Czeską,
Austrię, Szwajcarię, Macedonię, Białoruś, Mołdawię, Kosowo. Nazwij wspólną cechę
związaną z położeniem tych państw.
7. Odczytaj na mapie politycznej Europy nazwy 3 państw, które leżą na 2 kontynentach –
w Europie i w Azji.
8. Wyjaśnij, dlaczego największa część światowego ruchu turystycznego przypada na
Europę.
9. Wyjaśnij, dlaczego większość turystów, będąc już w Europie, kieruje się na południe
kontynentu. Posłuż się mapami tematycznymi oraz poniższą mapą.

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

Rozwiązuję problemy
1. Posługując się różnymi mapami tematycznymi, porównaj sieć wodną w Europie
Zachodniej z siecią wodną w Europie Wschodniej. Wyjaśnij, jakie czynniki wpływają na
wielkie różnice w długości rzek, wielkości dorzeczy, sposobie zasilania rzek w wodę
i typie ujść.
2. Wykaż, jak państwo, którego terytorium znajduje się na obszarze wysokich gór,
dostosowuje swoją gospodarkę do cech środowiska przyrodniczego. Posłuż się wiedzą
z lekcji o państwach alpejskich.
3. Na mapie Europy odszukaj 4 punkty o podanych niżej współrzędnych geograﬁcznych:
1. punkt X – 59°N, 23°E,
2. punkt Y – 52°N, 1°E,
3. punkt W – 57°N, 38°E,

4. punkt Z – 45°N, 12°E.
Wszystkie 4 punkty leżą na wysokości 70 m n.p.m. Określ, w którym z nich:
4. średnia roczna temperatura powietrza jest najwyższa.
5. suma opadu rocznego jest najwyższa.
6. lato klimatyczne trwa najdłużej.
Korzystając z map klimatycznych Europy, sprawdź i zweryﬁkuj swoje odpowiedzi.
Przeprowadź podobne wnioskowanie, biorąc pod uwagę 4 stolice europejskie:
Helsinki, Paryż, Kijów, Ateny.
7. Europa Zachodnia wyróżnia się na tle pozostałych wielkich regionów naszego
kontynentu:
1. największą liczbą ludności,
2. najwyższą średnią gęstością zaludnienia na 1 km2,
3. najwyższym poziomem urbanizacji.
Wyjaśnij, jakie czynniki o tym zadecydowały.
8. Na podstawie danych z tabeli przedstaw, jak zmieni się liczba ludności w Europie i na
świecie (na innych kontynentach) w ciągu najbliższych 25 lat.
Prognozowane zmiany liczby ludności na świecie do 2040 roku
2015

2030

Świat

7 mld 347 mln

8 mld 321 mln

Europa

738 mln

741 mln

732 mln

4 mld 393

4 mld 868

5 mld 061

mln

mln

mln

Afryka

1 mld 186 mln

1 mld 562 mln

1 mld 870 mln

Ameryka Północna (USA
i Kanada)

345 mln

399 mln

425 mln

Ameryka Południowa i Środkowa

646 mln

702 mln

735 mln

Australia i Oceania

39 mln

47 mln

51 mln

Azja

2040
8 mld 874
mln

Źródło: GEOHIVE, Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012, GUS, Warszawa 2012

Test sprawdzający do działu I. Europa – przyroda –
człowiek – gospodarka
Test sprawdzający

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Klucz testu
Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Azja – kontynent kontrastów
Azja jest kontynentem wielkich geograﬁcznych kontrastów. Termin kontrast
wywodzi się z języka włoskiego i oznacza 'ostro uwydatniające się różnice, sprzeczności
i przeciwieństwa'. W Azji występuje wiele obszarów i cech środowiska przyrodniczego,
które są wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju, niepowtarzalne – zestawione razem
tworzą właśnie kontrasty.

Źródło: Dukeabruzzi (h p://commons.wikimedia.org), Patrick Kelley (h p://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 4.0.

Już wiesz
że Azja jest największym pod względem powierzchni kontynentem na świecie;
że mapy tematyczne umożliwiają opis i porównanie środowiska przyrodniczego Azji.
Nauczysz się
wykazywać na podstawie map tematycznych, że Azja jest kontynentem wielkich
geograﬁcznych kontrastów;
podawać przykłady geograﬁcznych kontrastów w Azji;
przedstawiać współzależności występujące w środowisku przyrodniczym w Azji.

1. Położenie geograﬁczne Azji
Azja to największy kontynent na Ziemi. Jego powierzchnia wynosi 44,5 mln km2. Zwarty
obszar lądowy leży w całości na półkuli północnej i rozciąga się od równika aż do wysokich,
okołobiegunowych szerokości geograﬁcznych północnych. Na półkuli południowej

położonych jest wiele azjatyckich wysp, m.in. duża część Archipelagu Malajskiego. Azja leży
też prawie w całości na półkuli wschodniej – jedynym obszarem Azji znajdującym się na
półkuli zachodniej jest Półwysep Czukocki.
Azja i Europa stanowią zwarty blok lądu i często obejmuje się je wspólną nazwą Eurazja. Już
wiesz, że granica między tymi kontynentami ma charakter umowny. Europa często jest
nazywana wielkim półwyspem leżącym na zachodzie Azji. Na południowy zachód od Azji, za
Przesmykiem Sueskim i Morzem Czerwonym, znajduje się Afryka. Od Ameryki Północnej
Azję oddziela Cieśnina Beringa o szerokości ok. 85 km. Położenie geograﬁczne Azji
przedstawia mapa.


Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

Polecenie 1
Korzystając z mapy hipsometrycznej Azji, rozwiąż zadania.

Ćwiczenie 1
Który z 4 krańcowych punktów Azji ma współrzędne geograﬁczne 77°43' szerokości
geograﬁcznej północnej i 104°45' długości geograﬁcznej wschodniej?



Przylądek Baba



Przylądek Czeluskin



Przylądek Dieżniewa



Przylądek Piai

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Azja ma dobrze rozwiniętą linię brzegową. Największa liczba zatok, wysp, półwyspów i mórz
przybrzeżnych występuje na wybrzeżu…



zachodnim.



północnym.



wschodnim.



południowym.

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Odczytaj współrzędne geograﬁczne krańcowych punktów Azji na północy i na południu.
Oblicz rozciągłość południkową Azji.



8450,0 km



8543,1 km



8527,3 km



8493,6 km

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Który z 4 wymienionych półwyspów Azji leży na półkuli zachodniej?



Półwysep Arabski



Półwysep Czukocki



Półwysep Kamczatka



Półwysep Azja Mniejsza

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

2. Ukształtowanie powierzchni Azji

Polecenie 2
Uważnie przeczytaj dane w tabeli, a następnie popatrz na mapę hipsometryczną Azji.
Udział wielkich form powierzchni Ziemi w ogólnej powierzchni Azji
Depresje

Niziny

Wyżyny

Góry

Poniżej

0–200

200–500

500–2000

2000–5000

>5000

poziomu morza

m n.p.m.

m n.p.m.

m n.p.m.

m n.p.m.

m n.p.m.

1,2%

23,2%

23,7%

38,9%

10,1%

2,9%

Ukształtowanie powierzchni Azji charakteryzuje się wielkim zróżnicowaniem
wysokości i rozległości form terenu.
W Azji dominują obszary wyżynne i górskie. Zajmują one 3/4 powierzchni kontynentu.
Azja jest najwyższym z zamieszkałych kontynentów. Średnia wysokość lądu wynosi
990 m n.p.m.
Polecenie 3
W tabeli 2 zestawiono wielkie kontrasty w ukształtowaniu powierzchni Azji. Odszukaj na
mapie hipsometrycznej Azji nazwy wszystkich wymienionych tam obiektów.
Wskazówka
Pamiętaj, że mapa jest wielkim zbiorem informacji i w klasie trzeciej należy z niej często
korzystać.
Wielkie kontrasty w ukształtowaniu powierzchni Azji

Najwyższy łańcuch górski na Ziemi –
Himalaje; najwyższy punkt – Mount
Everest ma 8850 m n.p.m. Na oznaczenie
nazwy tego szczytu stosuje się też nazwy
Czomolungma i Sagarmatha
Wielki rozległy obszar wyżynny
w środkowej części Azji utworzony przez
Tybet – najwyższą wyżynę na świecie (4–
6 tys. m n.p.m.), Wyżynę Mongolską
przechodzącą na północy w Wyżynę
Środkowosyberyjską
Pasy równoleżnikowo ułożonych młodych
gór fałdowych otaczających tereny wyżynne
biegnące w południowo‐zachodniej
i środkowej Azji. Tylko na tym kontynencie
występują szczyty powyżej 8 tys. m n.p.m.,
10 z nich znajduje się w Himalajach,
a 4 w Karakorum

Najgłębsza depresja znajduje się
w rowie Morza Martwego i sięga do ok.
403 m p.p.m. (w zależności od poziomu
wody)
Rozległe obszary nizinne: Nizina
Zachodniosyberyjska oraz Nizina
Turańska w Azji Centralnej. Wielkie
znaczenie mają niziny uformowane
przez rzeki. Należą do nich: Nizina
Mezopotamska, Nizina Indusu, Nizina
Gangesu i Nizina Chińska

Duża liczba starych łańcuchów
górskich leżących
w północno‐wschodniej części Azji, np.
Sajany, Góry Czerskiego, Ałtaj

Ćwiczenie 5
Która z wielkich form rzeźby terenu ma największy udział w ogólnej powierzchni Azji?
Wykorzystaj dane z tabeli 1.



wyżyny



depresje



góry



niziny

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.


Źródło: Luca Galuzzi (h p://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 2.5.

3. Wielkie kontrasty klimatyczne Azji
Czynnikiem decydującym o występowaniu w Azji wszystkich stref klimatycznych jest
położenie geograﬁczne. Lokalnymi czynnikami geograﬁcznymi wpływającymi na
zróżnicowanie odmian klimatu w każdej ze stref są:
znaczna wysokość kontynentu;
równoleżnikowy przebieg większości wysokich łańcuchów górskich;
znaczne oddalenie od oceanu obszarów leżących we wnętrzu Azji;
monsunowa cyrkulacja mas powietrza w południowej i południowo‐wschodniej Azji
zmieniająca dwa razy w roku kierunek ich napływu – od października do marca
monsun wieje znad lądu w kierunku oceanu, a od kwietnia do września znad oceanu
w kierunku lądu.

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

Wielkie kontrasty klimatyczne w Azji
Na południowych krańcach Azji

Północne wybrzeże Azji leżące za kołem

i wyspach w pobliżu równika

podbiegunowym północnym obejmuje

występuje klimat równikowy wybitnie
wilgotny, w którym średnia roczna

klimat polarny, w którym klimatyczna
zima trwa 9‐10 miesięcy, średnia roczna

temperatura powietrza wynosi 26–

temperatura wynosi od –10°C do –15°C,

27°C, a średnie opady roczne sięgają

a średnie opady roczne to tylko ok. 200

2000‐2500 mm

mm

W Azji Południowo‐Wschodniej
i w Azji Południowej występuje klimat
zwrotnikowy monsunowy, w którym
latem padają obﬁte deszcze: średnia
roczna suma opadów wynosi ok.
1700 mm

W Azji Południowo‐Zachodniej
i w kotlinach leżących we wnętrzu Azji
występuje klimat zwrotnikowy suchy,
w którym średni roczny opad nie
przekracza 150 mm

W kotlinie Daszt‐e Lut leżącej na
Wyżynie Irańskiej pomiar satelitarny

Najniższą temperaturę powietrza na

wykazał najwyższą temperaturę

w syberyjskiej wsi O jmiakon na
północnym wschodzie Azji, było to –71,2°C

powietrza wynoszącą 70,7°C
Najwyższe opady atmosferyczne
występują na południowych stokach
Himalajów, np. w indyjskiej stacji
Czerapundżi średnia roczna suma
opadów wynosi ok. 11 500 mm

obszarze zamieszkanym zanotowano

Najniższe średnie opady wieloletnie
notuje się w niektórych kotlinach
leżących we wnętrzu Azji – może to być
mniej niż 20 mm rocznie

Ćwiczenie 6
Wskaż, skąd wieje monsun letni w Azji Południowej i cechy ﬁzyczne napływających mas
powietrza.



znad oceanu – powietrze wilgotne i ciepłe



znad lądu – powietrze suche i chłodne



znad lądu – powietrze wilgotne i ciepłe



znad oceanu – powietrze suche i chłodne

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.


Źródło: Dukeabruzzi (h p://commons.wikimedia.org), Patrick Kelley (h p://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 4.0.

4. Kontrasty Azji – sieć wód powierzchniowych
Rzeźba terenu oraz główne cechy klimatu Azji kształtują sieć wód powierzchniowych tego
kontynentu.

Zlewiska oceanów i obszary bezodpływowe w Azji

Obszar Azji obejmuje zlewiska wszystkich czterech oceanów. We wnętrzu lądu znajduje się
największy obszar bezodpływowy na Ziemi odcięty od oceanów przez bariery górskie.
Rzeki z tego obszaru spływają do Morza (Jeziora) Kaspijskiego i innych mniejszych jezior
bezodpływowych, a także zanikają w trakcie swojego biegu, np. w piaskach pustyni.
W poszczególnych regionach Azji zaznacza się duże zróżnicowanie przepływu wody
w rzekach związane z nierównomiernym rozmieszczeniem opadów i rocznym przebiegiem
temperatury powietrza. Rzeki mające swe dorzecza w zasięgu klimatu monsunowego
różnią się zdecydowanie od rzek płynących w pozostałych regionach. Jako przykład może
posłużyć najdłuższa rzeka Azji – Jangcy (6380 km), której źródła znajdują się na Wyżynie
Tybetańskiej. Płynie ona ku wschodowi, odprowadzając wody do Oceanu Spokojnego.
Jangcy ma wysokie stany wody przez cały rok, ale zdecydowanie najwyższe są one wiosną
i latem. Górny odcinek jest wówczas zaopatrywany w wodę z topniejących śniegów
i lodowców górskich. Z kolei odcinek środkowy i dolny otrzymuje obﬁte opady przynoszone
przez letni monsun. Podobne zasilanie wodne występuje w wielu innych rzekach Azji
Południowo‐Wschodniej.
Rzeki Azji Północnej należą do zlewiska Oceanu Arktycznego. Wielkimi rzekami w tym
regionie są: Lena (4400 km długości), Ob (3650 km), Jenisej (3490 km). Ich dorzecza
rozciągają się w zasięgu klimatu kontynentalnego chłodnego i polarnego. To powoduje, że
przez 6‐7 miesięcy są one zlodzone, a najwyższe stany wód mają wiosną i latem, gdy topnieją
śniegi i lody w obszarze źródłowym.
Przeciwieństwem tych rzek jest sieć wodna we wnętrzu Azji na obszarze bezodpływowym.
Występują tu rzeki okresowe. Wiele z nich uchodzi do bezodpływowych jezior, bagien lub
ginie w piaskach pustynnych.

Ciekawostka
W Azji znajduje się największa delta na Ziemi. Została ona utworzona z osadów
składanych przez Ganges i Brahmaputrę przy ujściu do Zatoki Bengalskiej. Powierzchnię
delty szacuje się na 100 tys. km2.
W Azji występują liczne jeziora. Największym z nich jest Morze Kaspijskie będące
pozostałością dawnego morza. Dzisiaj to zbiornik bezodpływowy z wodą słoną. Jedynym
dużym jeziorem odpływowym Azji jest Bajkał leżący w dorzeczu Jeniseju. To najgłębsze
jezioro na świecie. Jego głębokość wynosi 1620 m. Leży ono w rowie tektonicznym i jest
także największym zbiornikiem wody słodkiej na Ziemi.
Polecenie 4
Jezioro Bajkał to najgłębsza na świecie kryptodepresja, czyli obszar lądowy leżący poniżej
poziomu morza, ale zalany wodami jeziora. Oblicz głębokość kryptodepresji Jeziora Bajkał, jeśli
wiadomo, że lustro wody znajduje się tam na wysokości 455 m n.p.m., a głębokość jeziora
wynosi 1620 m.
Niegdyś wielkim zbiornikiem wodnym było Jezioro Aralskie. Jednak od kilkudziesięciu lat
stopniowo wysycha ze względu na położenie w klimacie suchym oraz rabunkową
działalność człowieka, który pobiera zbyt dużo wody z rzek zasilających jezioro.
Innym dużym i ciekawym jeziorem bezodpływowym jest Bałchasz – na wschodzie posiada
on wodę słoną, a na zachodzie słodką, do czego przyczynia się uchodząca tam duża rzeka
Ili.
Ciekawostka
Na pograniczu Izraela i Jordanii w rowie tektonicznym znajduje się bezodpływowe
jezioro nazywane Morzem Martwym. Nazwa jeziora oddaje jego cechę związaną z wielkim
zasoleniem wynoszącym dla wód powierzchniowych od 22% do 25%, co uniemożliwia
występowanie jakichkolwiek form życia. Średnie zasolenie wód morskich sięga 3,5%.
Wielkie kontrasty w azjatyckiej sieci wód powierzchniowych
Morze Kaspijskie – największy na świecie śródlądowy
zbiornik z wodą słoną; Nizina Nadkaspijska i wybrzeża

Bajkał – najgłębsze jezioro na
Ziemi; największy zbiornik

Morza Kaspijskiego to największy obszar depresji na

słodkiej wody; najgłębsza

świecie

kryptodepresja

Rzeki o wysokich stanach wody przez cały rok w Azji
Południowej i Południowo‐Wschodniej

Rzeki o zmiennych stanach
wody płynące okresowo lub
zanikające w Azji Środowej


Źródło: Chen Hualin (h p://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.

5. Kontrasty Azji – strefy roślinne
Położenie geograﬁczne Azji oraz typy i odmiany klimatu wpływają na rozmieszczenie
bardzo odmiennych stref roślinności na największym lądzie świata. W północnej części
kontynentu występują pasy roślinności nawiązujące do stref klimatycznych. Wybrzeża
Oceanu Arktycznego zajmuje tundra arktyczna – obszar niskiej, płożącej się roślinności
krzewinkowej z nielicznymi gatunkami drzew karłowatych, jak brzoza czy wierzba. Na
południe od tej strefy rozciąga się tajga – największy zwarty obszar lasów iglastych na
świecie. Pas tajgi ciągnie się od gór Ural aż po wybrzeża Oceanu Spokojnego i ma szerokość
od 1000 km do 2500 km. Lasy tajgi składają się z nielicznych gatunków drzew, takich jak
sosna, świerk, modrzew i jodła. Na południe od tajgi rozciągają się kolejne pas roślinne.
O typie roślinności na tym obszarze decyduje roczny przebieg opadów i ich wysokość
w kolejnych miesiącach. Nad Oceanem Spokojnym w morskim typie klimatu
umiarkowanego występują lasy mieszane i liściaste. Natomiast z dala od oceanu w klimacie
umiarkowanym lądowym znajdują się stepy o bardzo zróżnicowanych gatunkach traw.
W kotlinach Azji Środkowej występują chłodne pustynie i półpustynie; w Azji
Południowo‐Zachodniej są to już pustynie gorące. Na Półwyspie Azji Mniejszej pojawia się
roślinność śródziemnomorska. W szerokościach podzwrotnikowych rosną lasy liściaste,
a na obszarach objętych klimatem monsunowym lasy tracące liście w porze suchej, tzw. lasy
monsunowe. W Azji Południowo‐Wschodniej na wybrzeżach Półwyspu Indochińskiego,

Półwyspu Malajskiego oraz wyspach Archipelagu Malajskiego występują wilgotne lasy
równikowe – niezwykle zróżnicowana formacja roślinna reprezentowana przez
kilkadziesiąt tysięcy gatunków roślin o całorocznym okresie wegetacji. Obszary górskie
i wysoko położone wyżyny mają wyraźnie zaznaczoną piętrowość roślinności.
Wielkie kontrasty Azji – strefy roślinne
Wiecznie zielone, wielopiętrowe
i wielogatunkowe lasy równikowe
w Azji Południowo‐Wschodniej

Tundra syberyjska z niską roślinnością
krzewinkową w Azji Północnej

Obszary półpustynne i pustynne

Obszary monsunowe w Azji Południowej

w Azji Środkowej i we wnętrzu Azji
Południowo‐Zachodniej – prawie
pozbawione szaty roślinnej

i Wschodniej z wysokimi opadami w wiosennej
i letniej porze roku z różnorodną roślinnością

Tajga syberyjska – największy na
Ziemi obszar lasów iglastych; małe
zróżnicowanie gatunkowe drzew

Duże obszary wilgotnych lasów równikowych –
niezwykle zróżnicowana i bogata gatunkowo
formacja roślinna

dostosowującą się do zmiennych opadów

Ciekawostka
Wieloletnia zmarzlina na północy Azji to obszar trwale zamarzniętego gruntu o grubości
od kilku do kilkuset metrów. Lód gruntowy utrzymuje się tam bez przerwy od ostatniego
zlodowacenia. Powierzchniowa warstwa wieloletniej zmarzliny rozmarza latem na
głębokość od 0,5 m do 5 m. Nieprzepuszczalna warstwa niżej zmarzniętego gruntu
powoduje powstanie bagnistych terenów. Wyrastają na nich poprzechylane w różne
strony ze względu na grząskie, niestatyczne podłoże drzewa tajgi, tworząc tzw. „tańczący
(lub pijany) las”. Występują też liczne problemy dla budownictwa, m.in. trzeba budować
domy na długich, wpuszczanych głeboko w ziemię, palach, by uchronić je przed
wtapianiem się w rozmarzający grunt.
Ćwiczenie 7
Posługując się mapami tematycznymi (np. z atlasu geograﬁcznego), odczytaj, jaka formacja
roślinna występuje w streﬁe klimatu umiarkowanego kontynentalnego chłodnego.



roślinność półpustynna



tundra



tajga



lasy mieszane

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.


Źródło: Aidenvironment (h p://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 2.0.

Podsumowanie
Azja jest największym kontynentem na Ziemi; zajmuje 30% ogólnej powierzchni lądów.
Wraz z wysuniętą ku zachodowi Europą tworzy jeden zwarty ląd – Eurazję.
W ukształtowaniu powierzchni Azji ok. 75% powierzchni zajmują wyżyny i góry; średnia
wysokość tego kontynentu wynosi 990 m n.p.m. W Azji znajduje się najwyższy szczyt
Ziemi – Mount Everest (Czomolungma, Sagarmatha), 8850 m n.p.m. – i najniżej
położona depresja Morza Martwego – 403 m p.p.m.
Położenie geograﬁczne Azji, rozciągającej się od równika do wysokich szerokości
geograﬁcznych, przyczyniło się do występowania wszystkich stref klimatycznych, a to
znów wraz z innymi cechami środowiska przyrodniczego wpływa na wielkie
zróżnicowanie sieci rzek i jezior oraz szaty roślinnej.
W Azji występuje specyﬁczna odmiana klimatu astrefowego – klimat zwrotnikowy
monsunowy wyróżniający się sezonową zmiennością napływu mas powietrza: latem
znad oceanu w kierunku lądu napływają masy wilgotne i ciepłe, zimą ku oceanowi
płyną masy suche i chłodne.
Praca domowa

Polecenie 5.1
Korzystając z mapy hipsometrycznej świata, opisz położenie geograﬁczne Azji na kuli
ziemskiej.
Polecenie 5.2
Na przykładzie wybranej azjatyckiej rzeki wykaż związki między typem klimatu
a zmiennością stanów wody w jej dorzeczu w ciągu roku.
Polecenie 5.3
Wykorzystaj różne źródła informacji i opisz wybraną strefę roślinności w Azji.
Polecenie 5.4
Podaj kilka przykładów kontrastów geograﬁcznych występujących w Azji.

Słowniczek
kryptodepresja
obszar lądu położony poniżej poziomu morza i zalany wodami jeziora; najgłębsza
kryptodepresja na świecie znajduje się na dnie Jeziora Bajkał, sięga ona 1165 m p.p.m.

Zadania

Ćwiczenie 8
Wskaż półkule, na których leży zwarty ląd Azji (bez wysp).



półkula wschodnia



półkula południowa



półkula północna



półkula zachodnia

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Różnica między najwyżej a najniżej położonym punktem w Azji wynosi…



9253 m.



8405 m.



9135 m.



8843 m.

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10
Do wymienionych nazw obszarów Azji dopasuj nazwę odpowiedniego klimatu.
klimat śródziemnomorski

Półwysep Azja Mniejsza

klimat górski

Himalaje

klimat równikowy

Archipelag Malajski

klimat polarny

Wybrzeża Oceanu Arktycznego

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 11
Wskaż zbiorniki wodne, do których uchodzą azjatyckie rzeki.



Ocean Spokojny



Ocean Arktyczny



Morze Kaspijskie



Morze Śródziemne



Morze Bałtyckie



Ocean Indyjski

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 12
Korzystając z mapy hipsometrycznej Azji oraz z map tematycznych, wskaż nazwę rzeki, do
której odnosi się opis:
Rzeka jest zasilana w ciągu roku przez wody z topniejących śniegów i lodowców oraz deszcze
monsunowe, ma wysokie stany wody przez cały rok, w dolnym biegu składa osady, budując
nizinę.



Jenisej



Jangcy



Lena



Tygrys

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 13
Do nazw wymienionych obszarów Azji dopasuj nazwę odpowiedniej formacji roślinnej.
pustynia

Archipelag Malajski

las równikowy

Półwysep Arabski

makia

Wybrzeża Oceanu Arktycznego

tundra

Półwysep Azja Mniejsza

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Azja – najstarsze cywilizacje. Ludność Azji
Badania antropologiczne wskazują, że pierwsi ludzie dotarli do Azji z Afryki. Liczne
stanowiska archeologiczne pozwalają przypuszczać, że ok. 100 tys. lat temu człowiek
rozumny (homo sapiens) zamieszkiwał już całą Azję.
Na niektórych obszarach warunki środowiska przyrodniczego sprzyjały przejściu

z koczowniczego do osiadłego trybu życia i wówczas pojawiło się rolnictwo, czyli
pozyskiwanie żywności w kontrolowany sposób. Na tych obszarach w IV i III tysiącleciu
przed naszą erą zaczęły powstawać pierwsze cywilizacje Azji.

Źródło: Los Angeles County Museum of Art (h p://commons.wikimedia.org), public domain.

Już wiesz
że w Azji występują obszary o silnie zróżnicowanych cechach środowiska
przyrodniczego;
że cechy środowiska przyrodniczego wpływają na sposoby gospodarowania,
rozmieszczenia ludności i gęstość zaludnienia;
że na Ziemi występują 3 główne odmiany (rasy) człowieka.
Nauczysz się
wskazywać na mapie obszary, w których kształtowały się najstarsze cywilizacje
azjatyckie;
omawiać współczesne rozmieszczenie ludności w Azji;

wyjaśniać, posługując się mapami geograﬁcznymi i historycznymi, przyczyny
zróżnicowania gęstości zaludnienia w Azji;
wymieniać główne religie i ich współczesny zasięg w Azji.

1. Pierwotne obszary udomowienia roślin
i zwierząt w Azji
W południowo‐zachodniej Azji ok. 8,5 tys. lat temu pierwotni łowcy‐zbieracze rozpoczęli
pierwszą rewolucję rolniczą, której skutki są odczuwalne do dzisiaj. Tu, na obszarze
nazwanym Żyznym Półksiężycem, obejmującym dolinę dolnego Nilu, wschodnie wybrzeża
Morza Śródziemnego oraz dorzecze Eufratu i Tygrysu, rozpoczęły się procesy
udomowienia roślin i zwierząt. Do dzisiaj w pełni nie wyjaśniono przyczyn rozwoju
rolnictwa. Należy jednak przyjąć, że zapewne miały one charakter egzystencjalny,
środowiskowy i kulturowy.
Prawdopodobne przyczyny i skutki rozwoju rolnictwa
Przyczyny pojawienia się rolnictwa

Skutki rozwoju rolnictwa

Zmiany klimatu – ok. 10 tys. lat temu

Innowacje techniczne – wzrost

nastąpił schyłek epoki lodowcowej

efektywności produkcji rolniczej

Skupienie wielu gatunków roślin, głównie
dzikich gatunków zbóż, na obszarze
Żyznego Półksiężyca

Rozwój sposobów wymiany żywności –
rozwój handlu

Spadek ilości dostępnej żywności

Wytworzenie się różnorodnych form

w środowisku naturalnym i potrzeba

aktywności ludzkiej – świadoma

uzyskiwania jej w sposób kontrolowany i na

i zaplanowana działalność rolnicza,

większą skalę

podział prac

Wzrost zapotrzebowania na żywność,

Osiadły tryb życia – rozwój osiedli

wzrost liczby ludności

wiejskich, początki miast

Na obszarze Żyznego Półksiężyca udomowiono ok. 70 gatunków roślin, które zostały
później rozpowszechnione na całym świecie. Najważniejszymi z nich są zboża, rośliny
strączkowe oraz wiele gatunków drzew owocowych. Spośród zwierząt udomowiono kozę,
owcę, krowę i świnię.
Drugim obszarem, na którym nastąpiły niezależne procesy udomowienia roślin i zwierząt,
była Nizina Chińska. W tym regionie ok. 7,5 tys. lat temu udomowiono proso, sorgo, soję,
herbatę, trzcinę cukrową, brzoskwinię i pomarańczę. Hodowano tu także jedwabniki,
świnie i bawoły.

Nieco później rolnictwo zaczęło się rozwijać w dolinie Indusu i na Półwyspie Indyjskim oraz
w Azji Południowo‐Wschodniej. Z kolei Nizina Turańska w Azji Środkowej prawdopodobnie
była obszarem udomowienia konia i wielbłąda.

Obszary udomowienia ważniejszych roślin żywieniowych i uprawnych oraz zwierząt w Azji

Mapa pokazuje, że najbardziej sprzyjającymi terenami dla pierwotnego osadnictwa były
obszary leżące w streﬁe klimatu podzwrotnikowego z dobrymi glebami i z dostępem do
wody. Rozwój rolnictwa przyczynił się do wielu innowacji, ale najważniejszy był stały
wzrost liczby ludności. To bowiem zapoczątkowało powstanie cywilizacji i pierwszych
państw.



Niziny rzeczne w Azji w streﬁe klimatu podzwrotnikowego były atrakcyjnymi terenami
do wczesnego osadnictwa

2. Najstarsze cywilizacje w Azji
Termin cywilizacja wywodzi się z łaciny – słowo civilitas oznacza 'poczucie bycia
obywatelem'. Cywilizacja to stan kultury materialnej, technicznej i duchowej, jaki osiągnęło
dane społeczeństwo w pewnym momencie swoich dziejów. Do elementów odróżniających

jedną cywilizację od innej należą: język, historia, religia, obyczaje, instytucje społeczne. Te
elementy tworzą wspólnotę ludzi zamieszkujących dany obszar.
Najstarsze cywilizacje Azji powstały w IV i III tysiącleciu p.n.e. na nizinnych obszarach nad
dużymi rzekami w klimacie podzwrotnikowym. Najstarszą jest cywilizacja Sumerów, która
powstała na Nizinie Mezopotamskiej nad Eufratem i Tygrysem – wielkimi rzekami w Azji
Południowo‐Zachodniej. W III tysiącleciu p.n.e. państwo sumeryjskie osiągnęło szczyt
rozwoju, obejmując całą ówczesną Mezopotamię. Do wielkich osiągnięć tej cywilizacji
należy pismo klinowe, opracowanie sześćdziesiętnego systemu liczenia, który jest do dzisiaj
zachowany w miarach czasu i kątów; wynalezienie koła i zastosowanie go jako koła
garncarskiego oraz części wozu. Upadek tej cywilizacji datuje się na II tysiąclecie p.n.e.
W środkowym i dolnym biegu Indusu w latach 2500‐1750 p.n.e. powstała cywilizacja
harappańska, nazywana też cywilizacją doliny Indusu. Tereny te zamieszkiwały
prawdopodobnie ludy drawidyjskie, które wytworzyły dobrze rozwiniętą cywilizację
miejską, o czym świadczy powstanie 70 miast – dwa najbardziej znane z nich to Harappa
i Mohendżo Daro. Miasta budowano według jednego wzorca urbanistycznego – ulice
przecinały się pod kątem prostym. Domy budowano z wypalonej cegły, planując ścisłe
przeznaczenie każdego budynku. Miasta posiadały niezwykle wydajne systemy
kanalizacyjne. Po tej cywilizacji zachowały się liczne zabytki piśmiennictwa – niektórych
z nich do dziś nie odczytano.
Na Nizinie Chińskiej w dorzeczu Huang He w IV tysiącleciu p.n.e. zaczęła się kształtować
cywilizacja chińska. Badania archeologiczne wskazują, że między IV a I tysiącleciem p.n.e.
cywilizacja ta rozszerzała swój zasięg na coraz większy obszar Azji Wschodniej. W Chinach
udomowiono dwa gatunki prosa odpornego na suszę, które uprawiano na północy,
natomiast na południu kraju rozwinięto uprawę ryżu. Udomowiono też bawoła, jedwabniki,
a także kaczki i gęsi. Około 500 roku p.n.e. potraﬁono już wytapiać i obrabiać żelazo.
W 221 roku p.n.e. Chiny zostały zjednoczone. Do ważnych zmian, które przyczyniły się do
scalenia państwa, należało wówczas opracowanie i wprowadzenie systemu zapisu znaków,
który przekształcił się we współczesny alfabet chiński. Wspólny język oraz wspólne
elementy kultury umożliwiły przetrwanie państwa chińskiego do dziś.
Do ważnych chińskich wynalazków, które pojawiły się ok. 800–1000 lat wcześniej niż
w Europie, należą: wyrób papieru i prochu strzelniczego, kompas magnetyczny, ruchoma
czcionka umożliwiająca szybki druk, ster rufowy, piece hutnicze z miechami tłokowymi
umożliwiające wytop stali.
Do najbardziej znaczących budowli należy Wielki Mur Chiński wznoszony już od VII wieku
p.n.e. (wiele odgałęzień zbudowano później, tj. od XIV do XVII wieku n.e.). Długość Muru
wynosi ok. 6500 km. Innym znaczącym osiągnięciem jest Wielki Kanał o długości 1600 km,
łączący ze sobą rzeki Huang He i Jangcy.
Silne uformowane i ugruntowane państwo, jakim były Chiny, wywarło wielki wpływ na cały
obszar Azji Wschodniej i Południowo‐Wschodniej.


Źródło: Los Angeles County Museum of Art (h p://commons.wikimedia.org), public domain.

3. Ludność Azji i jej współczesne rozmieszczenie
Azję zamieszkuje obecnie 4 mld 393 mln ludzi, co stanowi blisko 60% ogółu ludności świata
(dane z 2015 roku). Wzrost liczby ludności w Azji przedstawia wykres.

Liczba ludności Azji latach 1960–2010 i prognoza na lata 2010–2030

Od połowy lat 50. XX wieku utrzymuje się w Azji stały, niezwykle wysoki bezwzględny
wzrost liczby ludności. W tym czasie w wielu państwach tego kontynentu nastąpiła
poprawa sytuacji zdrowotnej, wprowadzono szczepienia ochronne. Zwiększyła się też
wydajność pracy w rolnictwie dzięki wprowadzeniu mechanizacji, nawozów sztucznych,
nawodnień oraz uprawy nowych, wysoko wydajnych odmian ryżu i pszenicy. Falę wielkiego
wzrostu populacji ludzkiej nazywa się eksplozją demograﬁczną (ludnościową).
Wykres powyżej pokazuje, że od 1960 roku w każdym dziesięcioleciu przybywało w Azji od
450 mln do 550 mln ludzi. Taki wielki wzrost bezwzględnej liczby ludności nigdy nie
występował na żadnym innym kontynencie.
Mapa poniżej przedstawia współczesne rozmieszczenie ras ludzkich w Azji. Ludzie rasy
żółtej stanowią 55% ogółu ludności, zamieszkując regiony w północno‐wschodniej,
wschodniej i południowo‐wschodniej Azji.

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

Ludzie rasy białej stanowią 43% ogółu ludności i zamieszkują tereny Azji Południowej
i Południowo‐Zachodniej oraz obszary skolonizowane przez Europejczyków, leżące
w południowej Syberii. Ludność rasy czarnej stanowi ok. 1,5% ogółu ludności Azji
i zamieszkuje niewielkie obszary na Półwyspie Indyjskim, a także wyspy w Azji
Południowo‐Wschodniej. Każda z głównych ras dzieli się na liczne odmiany różniące się
cechami ﬁzycznymi.


Źródło: Andrzej Boczarowski, licencja: CC BY 3.0.

Ważną cechą ludności żyjącej w Azji jest wielka mozaika językowa i narodowościowa. Na
świecie używa się dzisiaj 5 tys. języków, z czego tysiąc w Azji. Do największych azjatyckich
grup językowych należą: chińsko‐tybetańska i indoeuropejska. Mniejszy zasięg mają grupy
językowe: malajsko‐polinezyjska, drawidyjska (Indie) i semicko‐chamicka (odmiany języka
arabskiego), a także japońska i koreańska.
Mapa poniżej przedstawia rozmieszczenie ludności w Azji. Łatwo dostrzeżesz, że na
kontynencie tym występują ogromne dysproporcje w rozmieszczeniu ludności i gęstości
zaludnienia. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest wielkie zróżnicowanie cech
azjatyckiego środowiska przyrodniczego. Obecnie w Azji znajdują się dwa największe
skupiska ludności na świecie. Są to:
region wschodnioazjatycki obejmujący Chiny Wschodnie, Półwysep Koreański, i Wyspy
Japońskie – na tym obszarze żyje 1,6 mld ludzi;
region południowoazjatycki obejmujący Półwysep Indyjski, ujście Gangesu
i Brahmaputry, Nizinę Indusu – na tym obszarze żyje 1,5 mld ludzi.

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

W tych dwóch regionach żyje 75% ludności Azji. Ponadto większe skupienia ludności
występują w Azji Południowo‐Wschodniej, np. na niektórych wyspach Archipelagu
Malajskiego (Jawa, Bali), na Filipinach, w Wietnamie czy Tajlandii – łącznie mieszka tam ok.
500 mln ludzi. Stosunkowo gęsto zaludnione są też niektóre obszary Azji
Południowo‐Zachodniej, np. Nizina Mezopotamska czy wybrzeża Morza Śródziemnego.
Ćwiczenie 1
Oblicz średnią gęstość zaludnienia w Azji w 2015 roku.
Liczba ludności Azji – 4 mld 393 mln; powierzchnia Azji – 44,5 mln km2 .
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91 osób/km2

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.


Źródło: Rwers (h p://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 4.0.

4. Struktura wyznaniowa ludności w Azji
Religia jest zjawiskiem społeczno‐kulturowym, a jej istotą są głoszone wartości. Składają się
na nią wierzenia, kult, obrzędy; niektóre religie mają silnie rozbudowane organizacje.
Religie poprzez systemy wartości wpływają na codzienne życie swoich wyznawców. W Azji
narodziły się największe monoteistyczne religie świata głoszące wiarę w jedynego Boga:
judaizm, chrześcijaństwo i islam. Te dwie ostatnie mają dzisiaj zasięg światowy, natomiast
wyznawcy judaizmu zamieszkują głównie Izrael; wielu też mieszka w innych państwach
świata. Do religii mających swych wyznawców głównie w Azji należą: islam, hinduizm,
buddyzm, konfucjanizm, taoizm, szintoizm (shinto). W kilku państwach tego kontynentu
występują duże grupy ludności deklarujące bezwyznaniowość. Są to: Chiny (ok. 40%), Korea
Północna (ok. 95%), Mongolia (ok. 50%), Kazachstan (ok. 30%).


Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Odczytaj z diagramu, które dwie religie mają obecnie najwięcej wyznawców w Azji.


buddyzm i hinduizm



islam i hinduizm



islam i buddyzm



judaizm i chrześcijaństwo

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Skorzystaj z mapy i odpowiedz na pytanie: Wyznawcy której religii dominują na Półwyspie
Indyjskim?


muzułmanie



chrześcijanie



hinduiści



buddyści

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.


Źródło: Berthold Werner (h p://commons.wikimedia.org), public domain.

Podsumowanie
Około 8 tys. lat przed naszą erą na nizinnych nadrzecznych obszarach w klimacie
podzwrotnikowym rozpoczęły się w Azji procesy kontrolowanej produkcji żywności –

była to pierwsza rewolucja rolnicza, której konsekwencją było przejście na osiadły tryb
życia prowadzący do powstania wsi i miast.
Najstarsze cywilizacje w Azji powstały w IV i III tysiącleciu przed naszą erą na obszarach
rozwoju rolnictwa na Nizinie Mezopotamskiej, na Nizinie Indusu i na Nizinie Chińskiej.
W Azji mieszka obecnie 4,4 mld ludzi co stanowi 60% ludności świata (dane
z 2015 roku). Najliczniejszą grupę stanowią ludzie rasy żółtej i ludzie rasy białej –
odpowiednio 55% i 43% ogółu mieszkańców.
Ludność Azji jest rozmieszczona bardzo nierównomiernie; w dwóch obszarach – Azji
Wschodniej i Azji Południowej – mieszka 75% ludności tego kontynentu.
W Azji powstały trzy wielkie religie monoteistyczne – chrześcijaństwo, islam, judaizm –
oraz wiele innych znaczących wyznań, np. hinduizm, buddyzm, taoizm, konfucjanizm,
szintoizm. Najwięcej wyznawców na tym kontynencie mają dziś islam i hinduizm.
Praca domowa
Polecenie 1.1
Odszukaj w źródłach informacje o tzw. pierwszej rewolucji rolniczej. Wyjaśnij, gdzie
rozpoczęto procesy udomowienia roślin i zwierząt i jakie były następstwa tego procesu dla
ludności.
Polecenie 1.2
Wskaż na mapie Azji pierwsze obszary, na których produkowano żywność w sposób
kontrolowany. Wykorzystaj mapy tematyczne i wskaż cechy środowiska przyrodniczego,
jakie występują obecnie na tych terenach.
Polecenie 1.3
Wykorzystaj mapę tematyczną i przedstaw współczesne rozmieszczenie ludności w Azji.
Polecenie 1.4
*Spośród wielkich religii, których wyznawcy żyją w Azji, wybierz jedną i na podstawie
różnych źródeł informacji przedstaw jej główne zasady.

Słowniczek
cywilizacja
stan kultury materialnej, technicznej i duchowej, jaki osiągnęło dane społeczeństwo
zamieszkujące określony obszar; główne elementy odróżniające jedną cywilizację od innej
to: język, historia, religia, obyczaje, twórczość artystyczna, instytucje społeczne

Zadania
Ćwiczenie 4
Wskaż nazwy rzek, w dolinach których miały miejsce początki azjatyckiego osadnictwa.
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Indus

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Do każdej z wymienionych cywilizacji przypisz jedno jej osiągnięcie.
cywilizacja sumeryjska

wyrób papieru

cywilizacja chińska

uporządkowany system budowy miast

cywilizacja doliny Indusu

wynalezienie koła

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Wskaż, w których dwóch regionach Azji zamieszkuje 75% ludności tego kontynentu i ok. 45%
ludności świata.


w regionie wschodnioazjatyckim i północnoazjatyckim



w regionie wschodnioazjatyckim i południowoazjatyckim



w regionie północnoazjatyckim i na wyspach Azji Południowo-Zachodniej



w regionie zachodnioazjatyckim i południowoazjatyckim

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Do nazwy każdego państwa/regionu dopasuj nazwę występującego tam rodzaju wyznania.
Skorzystaj z mapy tematycznej.
hinduizm

Bliski Wschód

katolicyzm

Tybet

buddyzm

Izrael

judaizm

Korea Północna

islam

Indie

bezwyznaniowość

Filipiny

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Chiny – najludniejszy kraj świata
Chiny to najludniejszy kraj świata i największy pod względem powierzchni w całości
leżący w Azji. Jako zorganizowane państwo Chiny istnieją od 221 roku p.n.e., kiedy to
zaczął się kształtować język chiński jednoczący ludy mieszkające na wschodzie Azji.
Historia, kultura i tradycja zachowują ciągłość aż do dnia dzisiejszego. A wszystko
zaczęło się prawie 8 tys. lat temu, gdy na Nizinie Chińskiej udomowiono pierwsze rośliny
i zwierzęta, a potem zaczęła tworzyć się cywilizacja chińska.

Źródło: Rwers (h p://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 4.0.

Już wiesz
że cywilizacja chińska należy do najstarszych na świecie;
że Chiny są najludniejszym krajem na świecie;
że Chiny są wielkim wytwórcą różnorodnych wyrobów, które eksportują do wielu
państw świata.
Nauczysz się
określać położenie geograﬁczne Chińskiej Republiki Ludowej w Azji;
porównywać dane statystyczne opisujące powierzchnię i liczbę ludności Chin
z danymi dotyczącymi innych państw;
charakteryzować rozmieszczenie ludności w Chinach;
wskazywać kierunki rozwoju gospodarczego Chin;
przedstawiać znaczenie Chin w gospodarce światowej.

1. Położenie geograﬁczne Chin i główne cechy
środowiska przyrodniczego
Chiny leżą w Azji Wschodniej i Azji Środkowej. Są trzecim pod względem wielkości obszaru
państwem na świecie po Federacji Rosyjskiej i Kanadzie. Mają 9 mln 573 tys. km

2

powierzchni, czyli są nieco mniejsze od Europy i nieco większe od Australii. Chiny zajmują

6,4% powierzchni lądów na Ziemi.
Chińska Republika Ludowa to oﬁcjalna nazwa dzisiejszego państwa, które powstało w 1949
roku po wyniszczającej wojnie domowej. To najludniejszy kraj świata liczący 1 mld 376 mln
mieszkańców, co stanowi 18,7% ogółu ludności na Ziemi (dane z 2015 roku).
Państwa o największej powierzchni na świecie
Państwo

Powierzchnia
(mln km2)

Udział w ogólnej
powierzchni lądów

Federacja Rosyjska

17,1

11,5%

Kanada

10,0

6,7%

Chińska Republika Ludowa

9,6

6,4%

Stany Zjednoczone Ameryki

9,5

6,3%

Brazylia

8,5

5,7%

Patrząc na mapę hipsometryczną Chin, widać duże zróżnicowanie ukształtowania wielkich
form powierzchni Ziemi. Wyraźnie zaznaczają się wielkie obszary gór i wyżyn na zachodzie
oraz w centrum, a także niziny na wschodzie. Mapa pokazuje znaczącą przewagę gór
i wyżyn – tereny położone powyżej 500 m n.p.m. zajmują 75% obszaru Chin.
Najwyżej wznoszą się leżące na południowym zachodzie kraju łańcuchy górskie Himalajów
i Karakorum. Są to najwyższe góry na Ziemi, jedyne ze szczytami sięgającymi powyżej
8 tys. m n.p.m. Mount Everest (8850 m n.p.m.) w Himalajach i K2/Czogori (8611 m n.p.m.)
w Karakorum to dwa najwyższe szczyty świata. Nieco niższe wysokości (5–6 tys. m n.p.m.)
osiąga sąsiednia, rozległa Wyżyna Tybetańska. Region Tybetu jest najwyżej położonym
płaskowyżem na Ziemi i z tego względu często nazywa się go dachem świata. We wnętrzu
Wyżyny Tybetańskiej biegną równoleżnikowo ułożone pasma górskie, które miejscami
przekraczają nawet wysokość 7 tys. m n.p.m. – Kunlun ze szczytem Muztag (7723 m n.p.m.).

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

Ciekawostka
Nazwa najwyższego szczytu na Ziemi związana jest z angielskim pułkownikiem George’m
Everestem, z którego inicjatywy w latach 1845–50 dokonywano systematycznych
pomiarów wysokości w Himalajach. W 1849 roku w indyjskim urzędzie pomiarów
obliczono, że góra o nazwie Peak XV ma 8848 m n.p.m. i jest najwyższym szczytem na
świecie. Najnowsze pomiary satelitarne wskazują, że Mt. Everest jest o 2 m wyższy.
Mount Everest, nazywany też Czomolungmą albo Sagarmathą, został po raz pierwszy
zdobyty 29 maja 1953 roku przez dwóch członków brytyjskiej wyprawy: Nowozelandczyka
Edmunda Hillarego oraz Nepalczyka Norgaya Tenzinga z plemienia Szerpów (tragarzy
i pomocników w zdobywaniu himalajskich szczytów).
W Tybecie mają swe źródła wielkie chińskie rzeki płynące w kierunku wschodnim –
Huang He i Jangcy, a także inne wielkie rzeki płynące w kierunku
południowo‐wschodnim: Mekong, Irawadi, Brahmaputra.
Na północ od Tybetu rozciągają się duże wewnętrzne kotliny. Dwie największe z nich:
Kotlina Kaszgarska i Kotlina Dżungarska są rozdzielone kolejnym pasmem wysokich gór –
Tienszan. Są to obszary suche i półsuche, na których występują pustynie i półpustynie.
W dnach kotlin, będących obszarem bezodpływowym, kończą swój bieg rzeki wypływające
z okolicznych gór. Największą z nich jest Tarym.
W północno‐wschodnich Chinach leżą przylegające do Tybetu obszary wyżynne – Wyżyna
Mongolska z pustynią Gobi oraz Wyżyna Lessowa będąca największym obszarem lessowym
na świecie. Grubość pokładów lessu dochodzi tam do 250 m. To właśnie od żółtego pyłu
lessowego wywodzi się nazwa Huang He oznaczająca Żółtą Rzekę.
Na północnym wschodzie Chin leży Nizina Mandżurska, a na południe od niej, w dolnym

biegu Huang He i Jangcy, znana z rozwoju pierwszych cywilizacji – Nizina Chińska.
Na południe od rzeki Jangcy leżą niezbyt wysokie, nieznacznie tylko przekraczające
2 tys. m n.p.m. Góry Południowochińskie.
Na mapie hipsometrycznej Chin powyżej zaznaczono izohiety 1000 mm/rok i 400 mm/rok
oddzielające obszary z bardzo wysokimi i bardzo niskimi opadami atmosferycznymi. Na
południowo‐wschodnich wybrzeżach Chin zaznacza się wpływ monsunu letniego, który
przynosi intensywne opady. Natomiast we wnętrzu kraju opady są niskie ze względu na
odległość od oceanu, a także barierę gór zatrzymującą napływ wilgotnego powietrza.
Ćwiczenie 1
Wykorzystaj mapę hipsometryczną Chin i wskaż, które stwierdzenia są prawdziwe, a które
fałszywe.
Prawda

Fałsz

Chiny są największym
państwem, którego
terytorium w całości leży
w Azji.





Wyżyna Tybetańska leży
w zachodniej części Chin.





Nizina Chińska jest obszarem
między wielkimi rzekami –
Huang He i Jangcy.





Nizina Mandżurska leży
w Chinach PołudniowoZachodnich.





Huang He (Żółta Rzeka)
i Jangcy (Niebieska Rzeka)
uchodzą do Morza Żółtego.





Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.



Źródło: Peter Vigier (h p://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.

2. Ludność Chin
Chiny od wielu lat są państwem o największej liczbie ludności na świecie. Pod koniec lat
30. XX wieku liczba ludności Chin osiągnęła 500 mln. W 1981 roku Chiny stały się
pierwszym państwem z liczbą ludności przekraczającą miliard. Obecnie liczą one 1 mld
376 mln, tj. 18,7% ludności świata (2015 r.).
Ludność Chin jest rozmieszczona bardzo nierównomiernie, a głównym czynnikiem o tym
decydującym są zróżnicowane warunki środowiska przyrodniczego. Aż 95% ogółu ludności
zamieszkuje wschodnią część Chin. Największa gęstość zaludnienia występuje na Nizinie
Chińskiej – średnio jest to ok. 800 osób na 1 km2. Duża gęstość zaludnienia występuje
również w pasie wybrzeża, gdzie często przekracza 200 osób na 1 km2. W środkowej części
Chin zaczynają się góry i wyżyny, co skutkuje gwałtownym spadkiem gęstości zaludnienia
w kierunku zachodnim. Rozległe obszary Tybetu i suchych kotlin pozostają bardzo słabo
zaludnione ze względu na trudne warunki terenowe i klimatyczne.

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

Ciekawostka
Na zmiany liczby ludności Chin wpływ miały też czynniki społeczne. Pod koniec lat 80.
XX wieku władze komunistyczne zainicjowały program, którego celem było zmniejszenie
tempa przyrostu naturalnego ludności. Hasło programu brzmiało: „Rodzina z jednym
dzieckiem – szczęście twoje i szczęście Chin”. Program przyczynił się m.in. do
wyraźnego ograniczenia wzrostu liczby ludności pod koniec lat 90. Zachwiana została
jednak równowaga płci chińskiego społeczeństwa, ponieważ w rocznikach młodszych
wyraźnie przeważa płeć męska.
W ostatnich latach nastąpił wielki wzrost liczby ludności miejskiej. Obecnie w Chinach
jest ok. 80 miast liczących więcej niż 1 mln mieszkańców. Dwa z nich liczą więcej niż 15 mln
mieszkańców – są to mega miasta:
Pekin (Beijing) – 19,5 mln, stolica państwa;
Szanghaj – 23,0 mln, wielki port morski przy ujściu rzeki Jangcy.
W 14 innych miastach mieszka od 5 mln do 15 mln ludzi. Niektóre z nich wraz z mniejszymi
ośrodkami tworzą jeszcze bardziej zaludnione aglomeracje. Wielkie miasta Chin leżą
głównie w pasie wybrzeża, na Nizinie Mandżurskiej i na Nizinie Chińskiej oraz w dolinach
trzech wielkich rzek: Huang He, Jangcy i Xijang.
Zmiany liczby ludności oraz wzrost liczby ludności miejskiej w Chinach w latach 1980‐2030
pokazuje wykres.

Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Oblicz, ile procent ogółu ludności Azji stanowiła ludność Chin w 2015 roku.
Liczba ludności Azji – 4 mld 393 mln, liczba ludności Chin – 1 mld 376 mln.


27,2%



38,3%



41,2%



31,3%

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
W którym z 4 wymienionych regionów Chin występuje największa średnia wartość gęstości
zaludnienia?


na Wyżynie Tybetańskiej



w Kotlinie Kaszgarskiej



na Nizinie Chińskiej



na Nizinie Mandżurskiej

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Największą grupą narodowościową są Chińczycy narodowości Han stanowiący 92% ogółu
ludności. W Chinach żyje też 55 innych narodów, z których 18 liczy więcej niż 1 mln osób.
Najliczniejsi są Czuangowie (15,7 mln), Mandżurowie (10,1 mln) oraz Tybetańczycy (4,7 mln),
którzy w latach 1912–1950 mieli swoje własne niepodległe państwo.


Źródło: Rwers (h p://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 4.0.

3. Chiny – kierunki rozwoju gospodarczego
Krótka historia rozwoju współczesnych Chin
W 1949 roku po zwycięstwie w wojnie domowej władzę w Chinach przejęli komuniści.
Rozbudowano wówczas przemysł ciężki i przeprowadzono kolektywizację wsi. Po
początkowych osiągnięciach rządząca Chińską Republiką Ludową partia komunistyczna
zaczęła wprowadzać niespotykane w innych państwach koncepcje rozwoju
społeczno‐gospodarczego. M.in. w latach 1958–1961 zainicjowano politykę „wielkiego
skoku”, której celem było przyspieszenie rozwoju rolnictwa i przemysłu. W całym kraju
utworzono komuny rolnicze, które oprócz produkcji rolnej miały realizować zadania
przemysłowe. „Wielki skok” zakończył się całkowitą dezorganizacją produkcji rolnej, co
doprowadziło do klęski głodu i śmierci milionów ludzi. Innym tragicznym działaniem była
„rewolucja kulturalna” w latach 1965‐1969. W tym okresie zawieszono zajęcia w szkołach
i na wyższych uczelniach, nastąpiły masowe przesiedlenia ludności miast do pracy na wsi.
Doprowadziło to do katastrofy gospodarczej i opóźniło rozwój państwa.
Dopiero w 1978 roku pojawiły się pierwsze pozytywne zmiany, gdyż rozpoczął się okres tzw.
„otwartych drzwi”. Władze zezwoliły na inwestycje zagraniczne i korzystanie z technologii
opracowanych w wysoko rozwiniętych państwach. Zlikwidowano komuny ludowe,
a rodziny żyjące na wsi otrzymały działkę rolną w piętnastoletnią dzierżawę. Na obszarach
przemysłowych utworzono specjalne strefy ekonomiczne z gospodarką rynkową.
W 1997 roku Chiny odzyskały Hongkong od Wielkiej Brytanii, a w 1999 roku Makau od
Portugalii. Utworzono w nich specjalne regiony ekonomiczne, w których przez 50 lat
będzie utrzymywany dotychczasowy system gospodarczy.
Chiny są dziś najsilniej rozwijającym się państwem na świecie. Do elementów
sprzyjających rozwojowi należą:
otwarcie gospodarki na inwestycje zagraniczne – Chiny to największy na świecie rynek
wewnętrzny;
długookresowe inwestowanie w ludzi;
przemiany zachodzące na wsi – Chiny muszą wyżywić blisko 20% ludności świata,
mając jedynie 10% areału rolniczego i tylko 6% zasobów wody;
rozbudowa infrastruktury przemysłowo‐technicznej;
rozwój usług, a szczególnie systemu ﬁnansowego.
Ważnym działem chińskiej gospodarki narodowej jest rolnictwo, gdyż zatrudnia ono 33,6%
ogółu pracujących; na wsi mieszka 44,4% ogółu ludności Chin (2015 r.)
Diagram i mapa poniżej posłużą do charakterystyki rolnictwa w Chinach.

Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.0.

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

Polecenie 1
Czytając poniższy opis cech rolnictwa w Chinach, sprawdzaj informacje na mapie
hipsometrycznej i na mapach tematycznych.
Rolnictwo w Chinach jest uzależnione od warunków środowiska przyrodniczego. Jest
ono doskonale rozwinięte i ma wielowiekową tradycję w Chinach Wschodnich

i Chinach Północno‐Wschodnich, natomiast tereny w Chinach Zachodnich są
w niewielkim stopniu użytkowane rolniczo.
Uprawy na obszarze Chin Wschodnich wykazują strefowość związaną z warunkami
klimatycznymi i ukształtowaniem powierzchni, zróżnicowaniem gleb oraz możliwością
nawodnienia gruntów.
Na południe od rzeki Jangcy dominują uprawy wymagające wyższej temperatury
powietrza i wyższych opadów – ryż i trzcina cukrowa. Na terenach wyżej położonych
uprawia się herbatę i bawełnę. Warunki naturalne w tym regionie umożliwiają
uzyskanie od dwóch do trzech zbiorów w ciągu roku.
W dorzeczu Huang He dominuje uprawa zbóż niewymagających nawodnienia:
pszenicy i kukurydzy. Ważnymi uprawami są też inne zboża, w tym proso
turkiestańskie i sorgo.
Na Nizinie Mandżurskiej uprawia się głównie soję i ziemniaki.
W rolnictwie chińskim dominuje uprawa roślin żywieniowych – zajmują one ok. 70%
całej powierzchni zasiewów.
Chów zwierząt ma nieco mniejsze znaczenie niż uprawa roślin. Najbardziej
rozpowszechniona jest hodowla trzody chlewnej. Chiny posiadają aż 50% światowego
pogłowia. Ponadto hoduje się drób, bydło, owce, kozy, a także wielbłądy wypasane na
naturalnych pastwiskach w Chinach Zachodnich.
Duże znaczenie dla wyżywienia ludności ma rybołówstwo morskie i rybactwo
śródlądowe.
W Chinach występują złoża różnorodnych surowców mineralnych. Do najważniejszych
należą surowce energetyczne oraz rudy metali kolorowych. Obszary wydobycia, tak jak
i wielkie aglomeracje miejsko‐przemysłowe, znajdują się we wschodniej części kraju.
Udział Chin w światowej produkcji wybranych towarów przemysłowych (2013 r.)
Wielkość

Udział w produkcji

Miejsce na

produkcji

światowej

świecie

3 mld 680 mln t

46,5%

I

ropa naftowa

208,1 mln t

4,7%

V

stal surowa

779,0 mln t

48,5%

I

aluminium

22,1 mln t

46,8%

I

samochody

18,1 mln szt.

27,5%

I

rowery\*

63,7 mln szt.

48,1%

I

Towary przemysłowe
węgiel kamienny
i brunatny

\*2008 r.
Źródła: British Geological Survey, World Mineral Production 2009‐2013; International
Organization of Motor Vehicle Manufacturers; Rocznik Statystyki Międzynarodowej GUS
2012

Ćwiczenie 4
Przyjrzyj się mapom tematycznym, a następnie wskaż zestaw, w którym umieszczono nazwy
roślin uprawianych na południu Chin.


pszenica, żyto, proso



ryż, herbata, trzcina cukrowa



kukurydza, sorgo, owies



soja, ziemniaki, jęczmień

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

4. Zmiany znaczenia Chin w gospodarce światowej
W 1978 roku zapoczątkowano w Chinach nową politykę gospodarczą. W pierwszym okresie
w południowej prowincji Guangdong utworzono cztery specjalne strefy eksportowe.
W kolejnych latach otwierano coraz więcej stref ekonomicznych i technologicznych,
wolnocłowych, w których stosowano ułatwienia dla inwestycji zagranicznych oraz
lokowano nowoczesne gałęzie przemysłu. Specjalne strefy rozwoju powstawały głównie
w prowincjach leżących na wybrzeżu, od wyspy Hajnan na południu po półwysep Szantung
na północy. Od 1990 roku zaznaczył się gwałtowny wzrost inwestycji zagranicznych
właśnie w specjalnych strefach ekonomicznych. Przykładem może być specjalna strefa
ekonomiczna Shenzhen otwarta w 1978 roku. W 1982 roku miasto to liczyło 128,6 tys.
mieszkańców, a obecnie jest to jedno z największych chińskich miast, w którym mieszka
9 mln ludzi.
Utworzenie stref ekonomicznych, technologicznych, wolnocłowych silnie oddziałuje na
rozwój gospodarczy w skali regionalnej i ma znaczenie dla gospodarki całego państwa. Kraj
o ogromnych zasobach surowcowych i liczbie ludności przekraczającej 1,3 mld stał się
wielkim światowym producentem dzięki gigantycznemu doinwestowaniu kapitałem
zagranicznym i zastosowaniu nowoczesnych technologii. Miało to jednak niekorzystny
wpływ na stan środowiska naturalnego.
Ciekawostka
Rozwój przemysłu w Chinach powoduje wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną.
Jedna z największych inwestycji w tej dziedzinie to budowa na rzece Jangcy Zapory
Trzech Przełomów. Tama o wysokości 185 m i długości 2,3 km spiętrza wody w zbiorniku

o długości 630 km i średniej szerokości 1,3 km. Całkowita moc elektrowni wynosi
22 500 MW, co czyni ją największą elektrownią wodną na świecie. Ekolodzy uważają tę
inwestycję za niekorzystną, wskazując na ogromne koszty budowy, konieczność
przesiedlenia 1,3 mln ludzi oraz ogromne zmiany w krajobrazie wokół zbiornika
wodnego.
W 2001 roku Chiny zostały przyjęte do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Spowodowało
to zmiany w chińskim systemie bankowym i umożliwiło wejście na tamtejszy rynek
zagranicznym bankom i instytucjom ﬁnansowym. Dynamiczny rozwój przemysłu
i budownictwa widoczny jest w wielkości dochodu narodowego (PKB) wytwarzanego przez
ten dział gospodarki.
Struktura chińskiego produktu krajowego bru o wg rodzajów działalności w 2013 roku
Rolnictwo

Przemysł

Usługi

10,0%

43,9%

46,1%

Źródło: https://ja.wikipedia.org/wiki/
Wielkie znaczenie dla gospodarki Chin ma handel zagraniczny. Najwyższe obroty handlowe
zarówno w eksporcie, jak i imporcie mają Chiny z czterema państwami wysoko
rozwiniętymi: Japonią, Stanami Zjednoczonymi, Koreą Południową i Niemcami. Znacząca
jest też wymiana handlowa z Hongkongiem, który ma status chińskiego specjalnego okręgu
administracyjnego. Chiny od wielu lat mają dodatnie saldo obrotów w handlu zagranicznym,
co oznacza przewagę eksportu nad importem.
Ostatnie lata przyniosły też wielki rozwój infrastruktury transportowej. Olbrzymie
znaczenie mają porty morskie – spośród 10 największych portów na świecie aż 8

znajduje się w Chinach [http://www.geohive.com charts ec_ports.aspx].

W tabelach 4 i 5 umieszczono dane statystyczne świadczące o tym, jak Chiny silnie się
rozwinęły w ostatnich latach.
Udział produktu krajowego bru o wybranych państw w produkcie światowym w latach 1995
i 2014
Państwo

1995 r.

2014 r.

Chiny

2,5%

13,4%

Japonia

17,6%

6,0%

Stany Zjednoczone Ameryki

24,6%

22,5%

Źródła: Rocznik Statystyki Międzynarodowej, GUS 2012;
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Produkt krajowy bru o (PKB) na 1 mieszkańca wybranych państw w latach 1995 i 2014
Państwo

1995 r.

2014 r.

Chiny

635 USD

12 880 USD

Państwo

1995 r.

2014 r.

Japonia

41 790 USD

37 400 USD

Stany Zjednoczone Ameryki

27 606 USD

54 597 USD

Źródła: Rocznik Statystyki Międzynarodowej, GUS 2012;
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
W ciągu blisko 20 lat nastąpił ponad 5‐krotny wzrost udziału Chin w wielkości światowego
dochodu brutto, a PKB na 1 mieszkańca wzrósł 20‐krotnie. Chiny stały się drugim
globalnym mocarstwem gospodarczym. Dane w tabelach ukazują także, jak szybki jest
wzrost gospodarczy Chin. W związku z tym trzeba pamiętać, że ewentualne spowolnienie
chińskiej gospodarki może mieć bardzo niekorzystny wpływ na rynki ﬁnansowe i handlowe
całego świata.
Porównaj dane umieszczone w tabeli i oblicz, ile razy wzrosła w Chinach produkcja stali
surowej między rokiem 2000 a 2013.
Do zadania
Rok

Produkcja stali surowej

Udział w produkcji światowej

2000

127,2 mln t

15,0%

2013

779,0 mln t

48,5%

Ćwiczenie 5.1


około pięciokrotnie



około czterokrotnie



około sześciokrotnie



około trzykrotnie

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Na podstawie poniższych danych oblicz saldo handlu zagranicznego Chin w 2014 roku.
• wartość eksportu – 2 bln 343 mld USD,
• wartość importu – 1 bln 960 mld USD.


+4303 mld USD



–4303 mld USD



+383 mld USD



–383 mld USD

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.


Źródło: J. Patrick Fischer (h p://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.

Podsumowanie
Chińska Republika Ludowa jest trzecim pod względem powierzchni państwem na
świecie (9,6 mln km2) i najludniejszym krajem świata, zamieszkanym przez 1 mld

376 mln ludzi, co stanowi 18,7% ogółu mieszkańców Ziemi.
Warunki środowiska przyrodniczego są głównym czynnikiem wpływającym na
nierównomierne rozmieszczenie ludności. W Chinach Wschodnich na obszarze ok.
35% powierzchni kraju mieszka 95% ogółu ludności.
Rolnictwo chińskie jest uzależnione od warunków środowiska przyrodniczego. Uprawy
rozmieszczone są głównie we wschodniej i północno‐wschodniej części kraju, gdzie
wykazują strefowość związaną z klimatem, ukształtowaniem powierzchni, glebami oraz
możliwościami nawodnienia gruntów.
Chiny od lat należą do czołowych na świecie producentów wielu roślin uprawnych
(ryżu, pszenicy, herbaty, ziemniaków); przodują też w hodowli zwierząt (trzody
chlewnej, owiec, kóz).
Reformy gospodarcze zapoczątkowane w 1978 roku spowodowały szybki rozwój
gospodarczy kraju. Kluczowym czynnikiem było otwarcie się na inwestycje
zagraniczne poprzez utworzenie specjalnych stref ekonomicznych. Chiny są obecnie
drugą po USA światową potęgą gospodarczą.
Praca domowa
Polecenie 2.1
Wykorzystaj mapę:
hipsometryczną Azji i określ położenie geograﬁczne Chin,
polityczną Azji i określ położenie polityczne Chin.
Polecenie 2.2
Wyjaśnij przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia ludności w Chinach.
Polecenie 2.3
Na podstawie mapy tematycznej przedstaw rozmieszczenie głównych upraw na obszarze
Chin. Wyjaśnij, dlaczego w rolnictwie zaznacza się strefowość upraw.
Polecenie 2.4
Przedstaw obecną sytuację gospodarczą Chin. Wyjaśnij, jakie są przyczyny wielkiego
wzrostu gospodarczego Chin w ostatnich latach i jakie mogą być jego skutki.

Zadania
Ćwiczenie 7
Podane nazwy regionów Chin uporządkuj wg wysokości bezwzględnych – od najwyższych do
najniższych.
Góry Południowochińskie



Nizina Chińska



Wyżyna Tybetańska



Karakorum



Himalaje



Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Odczytaj na mapie hipsometrycznej nazwę miasta w Chinach o współrzędnych
geograﬁcznych 40°N i 116°E.


Szanghaj



Wuhan



Tiencin



Pekin

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Podane hasła przypisz do odpowiedniej części Chin.
Chiny Zachodnie
gęste zaludnienie
porty morskie
Chiny Wschodnie

klimat suchy

klimat wilgotny
uprawa ryżu

wielkie miasta
dominacja gór i wyżyn
słabe zaludnienie
Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10
Określ, jaki jest obecnie status polityczny Hongkongu.


niezależne państwo



specjalna strefa ekonomiczna w Chinach



posiadłość brytyjska



posiadłość portugalska

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 11
Wskaż, które z wymienionych działań społeczno-politycznych przyczyniły się do obecnego
szybkiego wzrostu gospodarczego w Chinach.


polityka wielkiego skoku



rewolucja kulturalna



polityka otwartych drzwi



utworzenie komun ludowych

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Japonia – cechy środowiska przyrodniczego.
Nowoczesna gospodarka
U wschodnich wybrzeży Azji na 4 dużych wyspach oraz prawie 4 tysiącach drobnych

wysepek leży Japonia. Państwo to ma powierzchnię 377,9 tys. km2, czyli jest nieco
większe od Polski. Mieszka tam 126,5 mln ludzi – ponad trzykrotnie więcej niż w naszym
kraju. Japonia jest trzecim mocarstwem gospodarczym na świecie. W jaki sposób ludzie
żyjący w wyspiarskim kraju dostosowali się do warunków środowiska przyrodniczego,
aby uzyskać możliwie największe korzyści?

Źródło: Morio (h p://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.

Już wiesz
że na Ziemi w miejscach stykania się płyt litosfery występują zjawiska sejsmiczne
i czynne wulkany;
jakie mogą być skutki trzęsień ziemi i zniszczeń spowodowanych wybuchami
podmorskich wulkanów;
jakie typy klimatu występują w Azji;
że czynniki społeczno‐kulturowe odgrywają istotną rolę w rozwoju państwa i jego
instytucji.
Nauczysz się
określać położenie Wysp Japońskich i odczytywać nazwy największych z nich;

wskazywać naturalne zagrożenia występujące w obszarze Azji Wschodniej
kształtujące cechy środowiska przyrodniczego Wysp Japońskich;
wymieniać sposoby dostosowania się ludzi do naturalnych zagrożeń (trzęsień ziemi,
tajfunów, fal tsunami) na obszarze Japonii;
wykazywać znaczenie czynników społecznych i kulturowych w tworzeniu
nowoczesnej gospodarki Japonii.

1. Środowisko przyrodnicze Japonii – zagrożenia
i ograniczenia dla osadnictwa oraz rozwoju
gospodarczego
Archipelag Wysp Japońskich ciągnie się łukiem o długości ok. 2,5 tys. km wzdłuż
wschodniego wybrzeża Azji, z północnego‐wschodu na południowy‐zachód. Jego trzon
stanowią 4 duże wyspy – Hokkaido, Honsiu, Kiusiu i Sikoku – oddzielone od Azji Morzem
Japońskim, a od zachodu oblewane wodami otwartego Oceanu Spokojnego. Na południu
znajduje się długi, złożony z drobnych wysepek archipelag Riukiu. Na dnie oceanu,
równolegle do wysp, biegną podmorskie rowy oceaniczne o głębokości od 6 km do 10 km:
Rów Japoński – 8412 m. p.p.m., Rów Izu‐Ogasawara – 9710 m. p.p.m.
Ciekawostka
Na północny wschód od wyspy Hokkaido rozciąga się archipelag Wysp Kurylskich, które
w większości należą dziś do Federacji Rosyjskiej. Jednak Japonia domaga się zwrotu
czterech z tych wysp leżących najbardziej na południu, co jest przyczyną sporu
międzynarodowego. Z tego powodu Japonia i Rosja do dziś nie podpisały traktatu
pokojowego po II wojnie światowej i w związku z tym formalnie nadal pozostają w stanie
wojny.
Wyspy Japońskie są wynurzonym grzbietem podmorskiego łańcucha górskiego, który
powstał w wyniku zderzenia się płyt litosfery. Cały ten obszar jest więc aktywny sejsmicznie
– występują w nim częste trzęsienia ziemi oraz znajdują się liczne czynne wulkany. Wiąże
się to z położeniem archipelagu w „Ognistym Pierścieniu Pacyﬁku”. W Japonii znajduje się
160 wulkanów, z których 46 przejawia stałą aktywność. Najsłynniejszym wulkanem jest Fudżi
o wysokości 3776 m n.p.m. będący jednocześnie najwyższym punktem w Japonii. Jego
stożek jest symbolem kraju.
W ukształtowaniu powierzchni Wysp Japońskich dominują tereny wyżynne i górzyste
zajmujące ok. 85% obszaru państwa. Pasma górskie sięgające 2–3 tys. m n.p.m. biegną

równolegle do osi głównych wysp. Aż 11 szczytów górskich przekracza 3 tys. m n.p.m.
Niziny leżą w pasie przybrzeżnym oraz w obniżeniach między pasmami górskimi.

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

Wielkim zagrożeniem dla ludzi są trzęsienia ziemi. W Japonii rocznie notuje się ok. 5 tys.
wstrząsów sejsmicznych. Do najtragiczniejszych należało trzęsienie ziemi z 1 września
1923 roku, które objęło równinę Kanto na wschodnim wybrzeżu wyspy Honsiu. Zginęło
wówczas prawie 100 tys. ludzi. W XXI wieku 11 marca 2011 roku podmorskie trzęsienie
ziemi o sile 9 stopni w skali Richtera spowodowało powstanie fali tsunami, która
uderzając z wielką siłą w północno‐wschodnią część wyspy Honsiu, zniszczyła wiele miast
i osiedli w regionie Tohoku. Zginęło wówczas 26 tys. ludzi, a straty materialne oszacowano
na 210 mld dolarów USA. Fale tsunami są szczególnie niebezpieczne w streﬁe wybrzeży. Na
oceanie mają one od 0,5 m do 2 m wysokości. Jednak w streﬁe wybrzeży na płytkich
wodach spiętrzają się i uderzają z ogromną siłą, zalewając, niszcząc i przemieszczając
obiekty znajdujące się w jej zasięgu.
Niezwykle zróżnicowanym elementem środowiska przyrodniczego Wysp Japońskich jest
klimat.
Decydują o tym:
położenie w umiarkowanych szerokościach geograﬁcznych i wielka rozciągłość
południkowa;
wyspiarskie położenie między Azją na zachodzie a Oceanem Spokojnym na wschodzie;
znaczne zróżnicowanie wysokości bezwzględnych na czterech dużych Wyspach
Japońskich;

oddziaływanie prądów morskich – zachodnie wybrzeża Japonii opływa prąd
Czuszimski będący odnogą ciepłego prądu Kuro Siwo, a wschodnie wybrzeża
Hokkaido i Honsiu są pod wpływem chłodnego prądu O ja Siwo.
W Japonii występuje monsunowa odmiana klimatu, która modyﬁkuje strefowe typy
klimatu. Północną część Wysp Japońskich od 38°N obejmuje klimat umiarkowany morski
z wyraźnie zaznaczonymi termicznymi porami roku. W środkowej części Japonii leżącej
między 31°N a 38°N występuje klimat podzwrotnikowy wilgotny, a na południe od 31°N –
klimat zwrotnikowy wilgotny. Część środkowa i północna Wysp Japońskich jest wyraźnie
cieplejsza latem. W części południowej przez cały rok jest ciepło i gorąco.
W całej Japonii występują wysokie opady – średnia roczna suma wynosi 1858 mm – co jest
związane z wyspiarskim położeniem kraju.
Wyspy Japońskie leżą na trasie tajfunów. Tajfuny – po chińsku: 'wielki wiatr' – powstają nad
Oceanem Spokojnym na zachód od Filipin i nad Morzem Południowochińskim w okresie
zmiany monsunów (letniego na zimowy). Prędkość wiatru dochodzi wówczas do 200 km/h.
Rocznie występuje średnio 20 tajfunów o huraganowej sile, które wywołują na morzu
potężne fale. Silny wiatr i obﬁte opady wyrządzają duże szkody, tak więc każde nadejście
tajfunu jest zapowiadane w środkach przekazu.
Na Wyspach Japońskich już ok. III tysiąclecia p.n.e. uprawiano ziemię. Od V wieku naszej
ery istnieje silne państwo, które wytworzyło specyﬁczną kulturę, sztukę i obyczaje. Do
połowy XIX wieku Japonia była ludnym krajem zamkniętym dla cudzoziemców.
Najważniejsze informacje dotyczące środowiska naturalnego Japonii:
Wyspy Japońskie to niezbyt duży archipelag leżący u wschodnich wybrzeży Azji.
Obszar wokół archipelagu i same wyspy są terenem sejsmicznym z czynnymi
wulkanami na lądzie i na dnie oceanu.
Wnętrze wysp zajmują wysokie góry i wyżyny, a niziny zajmują tylko 15% powierzchni
w streﬁe wybrzeży narażonych na uderzenie tsunami.
W okresie od lipca do października występują tajfuny – silne wiatry z obﬁtymi opadami.
Ważnym elementem środowiska naturalnego, który sprzyjał osadnictwu na Wyspach
Japońskich, była doskonale rozwinięta linia brzegowa.

Ćwiczenie 1
Uporządkuj nazwy cztery wielkie Wysp Japońskich w kolejności od wyspy leżącej najdalej na
północy do wyspy leżącej najdalej na południu.

Honsiu



Sikoku



Kiusiu



Hokkaido



Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Który z poniższych opisów położenia geograﬁcznego Wysp Japońskich jest prawidłowy?



Od południowego wschodu Wyspy Japońskie od Azji oddzielają wody Morza
Wschodniochińskiego, od zachodu oblewają je wody Oceanu Spokojnego.



Od zachodu Wyspy Japońskie od Azji oddzielają wody Morza Japońskiego, od
wschodu oblewają je wody Oceanu Spokojnego.



Od północnego wschodu Wyspy Japońskie od Azji oddziela Morze
Wschodniochińskie, od zachodu oblewają je wody Oceanu Spokojnego.

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Wyspy Japońskie są obszarem nawiedzanym przez naturalne żywioły. Które z wymienionych
naturalnych zagrożeń nie występuje na obszarze archipelagu Wysp Japońskich?



trzęsienie ziemi



letnia długotrwała susza



tajfun



fala tsunami

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.


Źródło: Σ64 (h ps://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.

2. Ludność Japonii – czynniki społeczne i kulturowe
tworzące nowoczesną gospodarkę
Warunki środowiska przyrodniczego oddziałują na sposoby gospodarowania ludzi na
danym obszarze. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób ludzie żyjący w kraju wyspiarskim,
górzystym, nawiedzanym przez naturalne żywioły utworzyli silne państwo będące od wielu
lat potęgą gospodarczą. Dzisiaj w Japonii mieszka 126,5 mln ludzi i stanowią oni jedenasty
co do liczby ludności naród na świecie.

Japonia położona na wyspach była i jest jednolita narodowościowo. Japończycy stanowią
98,5% ogółu ludności. Średnia gęstość zaludnienia jest dosyć duża i wynosi 335 osób na
1 km2. Dla porównania w Polsce są to 123 osoby na 1 km2. Rzeczywiste rozmieszczenie
ludności jest w Japonii bardzo nierównomierne. Wpływa na to głównie rzeźba terenu oraz
historyczne uwarunkowania związane z osadnictwem. Największe skupisko ludności,
zwane japońskim Megalopolis, rozciąga się w południowej części wyspy Honsiu, od Niziny
Kanto, na której leży Tokio – stolica kraju, aż po północną część wyspy Kiusiu. W tym pasie
znajduje się 10 spośród 12 japońskich miast liczących więcej niż 1 mln mieszkańców. Tworzą
one aglomeracje miejsko‐przemysłowe, w których żyje ok. 65 mln ludzi, a gęstość
zaludnienia przekracza w niektórych obszarach 1000 osób na km2. Rozmieszczenie miast
milionowych w Japonii i pas japońskiego Megalopolis, nazywanego także Tokaido Nikkon,
przedstawia mapa poniżej.

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

Ludność miejska od lat dominuje na obszarze Japonii. Według najnowszych danych
w miastach mieszka aż 93,5% Japończyków.
Przedstawiona poniżej piramida wieku pokazuje, że ludzie w wieku 0–19 lat stanowią
najmniej liczną grupę Japończyków. Na wykresie widzimy też, że wszystkie grupy starsze są
od niej liczniejsze. Udział ludności w wieku powyżej 60 lat jest wyższy niż 12% ogółu
społeczeństwa, co oznacza, że społeczeństwo Japonii weszło w fazę starości
demograﬁcznej i jest to ogólnie zjawisko niekorzystne. Po części wynika ono z faktu
wydłużenia średniej długości życia do 88,3 lat dla kobiet i 81,4 lat dla mężczyzn – są to jedne
z najwyższych wartości na świecie. Drugą przyczyną starzenia się japońskiego
społeczeństwa jest mała liczba urodzin wynikająca z pracoholicznego i konsumpcyjnego

stylu życia młodych Japończyków, który ogranicza chęci do tworzenia stałych związków,
zakładania rodzin i posiadania dzieci.

Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.0.

Japońskie miasta zmieniają swoje oblicza. Trzęsienia ziemi uniemożliwiały dawniej
wznoszenie wysokich budowli. Do 1961 roku obowiązywał zakaz wznoszenia budynków
wyższych niż 31 m. Nowe technologie oraz wysoki poziom techniki pozwalają obecnie na
wznoszenie budynków do 200 m wysokości. Spowodowało to powstanie wysokiej
zabudowy w centrach wielkich miast i nowo budowanych dzielnicach na ich obrzeżach.
Współczesna technika umożliwiła także budowę potężnych mostów oraz podmorskich
tuneli łączących wyspy.
Japonia po ogromnych stratach spowodowanych udziałem w II wojnie światowej szybko
odbudowała większość gałęzi swej gospodarki. Okres wielkiego rozwoju Japonii rozpoczęty
w latach 50. XX wieku nazywano „cudem gospodarczym”. Jednak gospodarka nie
rozwijałaby się tak szybko, gdyby nie tradycyjne postawy społeczeństwa japońskiego –
sumienność, zdyscyplinowanie, przywiązanie do miejsca pracy oraz połączony z nim
system dożywotniego zatrudnienia, a także wysokie kwaliﬁkacje zawodowe pracowników.
Wielką rolę odegrały także cechy dziedzictwa kulturowego Japonii – kult wiedzy
i przestrzeganie rycerskich tradycji kodeksu honorowego.

Ćwiczenie 4
Japonia jest państwem jednolitym narodowościowo. Ile procent ogółu ludności stanowią
Japończycy?
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Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.


Źródło: Morio (h p://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.

3. Gospodarka Japonii
Struktura zatrudnienia w Japonii jest podobna do tej w innych wysoko rozwiniętych
gospodarczo państwach świata. W rolnictwie japońskim pracuje tylko 2,9% ogółu
zatrudnionych, w przemyśle 26,2%, a w usługach 70,9%. Bezrobocie jest niskie i wynosi ok.
3,5% (dane z 2015 roku).

Na przykładzie Japonii doskonale widać wpływ czynników przyrodniczych
i pozaprzyrodniczych na rolnictwo. Dostosowuje się ono do warunków środowiska
przyrodniczego, ale gospodarka wysoko rozwiniętego państwa, a także czynniki
społeczno‐kulturowe przyczyniają się do wysokiego poziomu gospodarki rolnej.
Użytki rolne zajmują tylko 12,6% powierzchni kraju, a na 1 mieszkańca przypada zaledwie
0,04 ha gruntów ornych (na świecie na 1 mieszkańca przypada 0,72 ha, w Polsce 0,3 ha).
Mimo niewielkiej powierzchni użytków rolnych własna produkcja rolnicza zaspokaja ok.
80% potrzeb żywnościowych ludności Japonii.
Czynnikami intensyﬁkującymi rolnictwo są:
wysoki poziom mechanizacji wszelkich prac polowych;
stosowanie dużych dawek nawozów mineralnych;
masowe używanie środków ochrony roślin;
stosowanie wysokiej jakości materiału siewnego;
wysoki poziom wykształcenia rolników – ok. 1/3 pracujących w tym dziale gospodarki
ma co najmniej średnie wykształcenie.
Najważniejszą uprawą w Japonii jest ryż. Mimo że powierzchnia zasiewów jest niewielka, to
Japonia zajmuje 10. miejsce na świecie w zbiorach ryżu, gdyż plony z 1 ha należą do
najwyższych na świecie, np. 67,3 dt w 2013 roku przy średniej światowej na poziomie 45 dt.
Japońskie rolnictwo zajmuje też wysoką pozycję w produkcji herbaty (10. miejsce na
świecie), a także warzyw i owoców.
Wyspiarskie położenie Japonii umożliwia korzystanie z wód mórz i oceanów jako źródła
żywności. Rybołówstwo, gospodarka rybacka i uprawy morskie są doskonale rozwinięte.
Japonia zajmuje 6. miejsce na świecie w połowach ryb morskich, a każdy Japończyk
spożywa średnio 31,2 kg owoców morza rocznie.
Rolnictwo Japonii cechuje się wysoką intensywnością i produktywnością, jednak konieczny
jest import dużych ilości cukru, zbóż i mięsa wołowego.



Źródło: Ignis (h ps://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.

Japonia nie ma znaczących zasobów surowców mineralnych, a mimo to jest globalnym
mocarstwem gospodarczym – do 2008 roku zajmowała 2. miejsce na świecie pod
względem wielkości produktu krajowego brutto (obecnie zajmuje 3. miejsce na świecie po
USA i Chinach). W tabeli 1. przedstawiono udział Japonii w produkcji wybranych wyrobów
oraz zajmowane miejsce na świecie świadczące o wysokiej pozycji w gospodarce światowej.
Udział Japonii w światowej produkcji wybranych towarów przemysłowych (2013 r.)
Towary

Wielkość produkcji

Udział w świecie

Miejsce na świecie

energia elektryczna

963,0 TWh

4,3%

V

stal surowa

110 mln 595 tys. ton

6,9%

II

miedź raﬁnowana

1 mln 468 tys. ton

7,0%

III

aluminium wtórne\*

1 mln 061 tys. ton

11,9%

II

samochody osobowe

8 mln 189 tys. sztuk

12,5%

II

przemysłowe

\* 2010 r.
Źródła: British Geological Survey, World Mineral Production 2009‐2013;

International Organization of Motor Vehicle Manufacturers;
Rocznik Statystyki Międzynarodowej GUS 2012
Motorem rozwoju gospodarczego Japonii był przemysł ciężki. W latach 30. XX wieku
rozbudowano przemysł hutniczy, który do dzisiaj utrzymuje czołową pozycję w świecie. Po
krótkim okresie okupacji Japonii przez Stany Zjednoczone po II wojnie światowej
zrestrukturyzowano przemysł. Na wielką skalę wykorzystano zagraniczne technologie

i licencje, dążąc do zróżnicowania struktury przemysłu i zlikwidowania luki
technologicznej, jaka dzieliła przemysł japoński od amerykańskiego
i zachodnioeuropejskiego. Rozwój gospodarczy opierał się na najwyższej w świecie
wydajności pracy, rozwoju technologii materiało- i energooszczędnej oraz na wysokiej
komputeryzacji procesów technologicznych. Japoński model zmian w przemyśle
przewidywał przejście od gałęzi przemysłu pracochłonnego (włókienniczego) poprzez
przemysł kapitałochłonny (ciężki, stoczniowy) do przemysłu wysokich technologii
(elektronicznego, elektrotechnicznego, telekomunikacyjnego, precyzyjnego, optycznego
i biochemicznego).
Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wymusił budowę elektrowni atomowych,
które działają w Japonii od początku lat 70. XX wieku. Do niedawna wytwarzały one nawet
1/3 całkowitej produkcji energii. Jednak po katastroﬁe elektrowni w Fukushimie
w 2011 roku (wywołanej falami tsunami) znacznie ograniczono produkcję w siłowniach
jądrowych. Japonia od lat zwiększa wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – wiatru,
słońca, wód płynących czy geotermalnych – z których obecnie wytwarza się ok. 12%
całkowitej produkcji energii elektrycznej.

Odczytaj z diagramu wielkość udziału elektrowni jądrowych w całkowitej produkcji energii elektrycznej w Japonii

Największym skupieniem przemysłu, w którym znajdują się główne okręgi przemysłowe,
jest pas japońskiego Megalopolis. Największym okręgiem jest okręg Tokio‐Jokohama‐Chiba.
Pozostałe trzy to okręg Nagoja z rozwiniętym przemysłem środków transportu, okręg
Osaka‐Kobe‐Kioto i leżący na wyspie Kiusiu okręg Kitakiusiu‐Fukuoka.
Ciekawostka
W Japonii od początku lat 60. XX wieku rozpoczęto budowę tzw. „miast nauki”.
Pierwszym takim miastem była Tsukuba zlokalizowana pod Tokio. Miasta te dziś nazywa
się technopoliami. Dotychczas powstało w Japonii 18 równomiernie rozmieszczonych
„miast nauki”, w których współpracują naukowcy i przedstawiciele przemysłu.
Zajmują się oni różnorodnymi zagadnieniami: inżynierią mechaniczną, robotyką,
biokomputerami, automatyzacją produkcji czy biotechnologią, dążąc do udoskonalenia
technologii już istniejących i zastosowania ich na szeroką skalę w przemyśle.

Niezwykle ważnym działem gospodarki dla Japonii jest handel zagraniczny, gdyż kraj ten
prawie w całości korzysta z importowanych surowców. Aby surowce te dotarły na wyspy,
Japonia rozbudowała ﬂotę morską i sieć portów. Przemysł stoczniowy jest jedną
z ważniejszych gałęzi gospodarki tego państwa.

Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.0.

Diagram pokazuje istotną cechę wymiany handlowej Japonii: kraj ten kupuje głównie
surowce i żywność, natomiast sprzedaje wysoko przetworzone maszyny, sprzęt
transportowy i produkty przemysłowe. W ten sposób przez wiele lat uzyskiwano dodatnie
saldo obrotów w handlu zagranicznym. Jednak w ostatnich latach bilans ten wykazuje
przewagę importu nad eksportem. Wynika to stąd, że produkty japońskie są stosunkowo
drogie i coraz trudniej jest im konkurować na światowych rynkach na przykład z tanimi
produktami chińskimi. Najważniejszymi partnerami handlowymi Japonii – zarówno
w imporcie, jak i w eksporcie – są właśnie Chiny (ok. 20% całości obrotów), a ponadto Stany
Zjednoczone i Korea Południowa. Surowce, głównie ropę naftową, Japonia importuje
z państw znad Zatoki Perskiej – Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Ważnymi krajami prowadzącymi handel z Japonią są też państwa Azji
Południowo‐Wschodniej – Singapur, Tajlandia, Malezja, Indonezja.
Ciekawostka
W gospodarce japońskiej istotną rolę odgrywają wielkie koncerny mające swoje zakłady
zarówno w kraju, jak i za granicą. Do najważniejszych należą koncerny produkujące
samochody: Nissan Motors, Toyota Motor Corporation, Honda Motor, Suzuki Motor
Corporation, a także inne koncerny przemysłowe – Nippon Steel Corporation, Sony
Corporation, Hitachi Ltd., Seiko Epson Corporation, Mitsubishi Heavy Industries. Oprócz

wielkich i nowoczesnych przedsiębiorstw ważną funkcję spełniają średnie i małe, często
rodzinne ﬁrmy współpracujące z dużymi koncernami. Szacuje się, że dostarczają one ok.
60% wartości produkcji przemysłowej.
Ćwiczenie 5
Uporządkuj mocarstwa gospodarcze świata we właściwej kolejności pod względem aktualnej
wartości Produktu Krajowego Bru o.
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Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.


Źródło: Lombroso (h ps://commons.wikimedia.org), public domain.

Podsumowanie
Japonia jest państwem wyspiarskim zajmującym 4 duże wyspy i ok. 4 tys. mniejszych
wysepek w Azji Wschodniej. W ukształtowaniu powierzchni dużych wysp dominują

tereny pofałdowane.
Położenie geograﬁczne Wysp Japońskich wpływa na cechy środowiska
przyrodniczego. Jest to obszar sejsmiczny narażony na trzęsienia ziemi i uderzenia fal
tsunami; występują tam też czynne wulkany. Ponadto wyspy nawiedzane są przez
tajfuny.
Japonia jest jednolita narodowościowo – 98,5% ludności stanowią Japończycy. Obecnie
Japonia liczy 126,5 mln mieszkańców, co daje jej 11. miejsce na świecie pod względem
liczby ludności. Od lat 80. XX wieku społeczeństwo japońskie się starzeje.
Do rozwoju gospodarczego Japonii przyczyniły się tradycyjne postawy jej ludności
wynikające z kultury i tradycji. Siłą japońskiej gospodarki są wysokiej jakości wysoko
przetworzone produkty przemysłowe. Ogromną rolę odgrywa handel zagraniczny.
Japonia jest trzecią światową potęgą gospodarczą (po USA i Chinach), biorąc pod
uwagę wielkość produktu krajowego brutto.
Praca domowa
Polecenie 1.1
Wykorzystaj mapę hipsometryczną Azji i określ położenie geograﬁczne Japonii.
Polecenie 1.2
Omów naturalne zagrożenia, na jakie jest narażona Japonia.
Polecenie 1.3
Japonia nie posiada własnych zasobów surowców mineralnych, mimo to przemysł
przetwórczy jest doskonale rozwinięty. Przedstaw, jak w Japonii rozwiązano problem braku
surowców.
Polecenie 1.4
Przedstaw czynniki społeczno-kulturowe, które przyczyniły się do rozwoju gospodarczego
Japonii.
Polecenie 1.5
Wyjaśnij znaczenie handlu zagranicznego dla Japonii.

Zadania
Ćwiczenie 6
Wskaż nazwy czterech największych wysp Japonii.
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Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Tsunami to jeden z naturalnych żywiołów nawiedzających Wyspy Japońskie. Jest to



japońska nazwa trzęsień ziemi w obszarze lądowym.



powtarzające się cyklicznie wybuchy wulkanów w streﬁe przybrzeżnej.



silny wiatr wiejący z ogromną prędkością, przynoszący wysokie opady.



fala na oceanie wywołana przez podwodne trzęsienie ziemi lub wybuch
podmorskiego wulkanu.

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Na podstawie danych w tabeli wskaż typ struktury wieku społeczeństwa Japonii.
Struktura wieku ludności Japonii
wiek

0‐4

5‐19

20‐33

40‐64

65 lat i więcej

udział w ogóle ludności

4,0%

13,0%

24,0%

31,7%

27,3%

Ćwiczenie 8.1


Jest to społeczeństwo o strukturze mieszanej.



Jest to społeczeństwo stare.



Jest to społeczeństwo o strukturze wyrównanej.



Jest to społeczeństwo młode.

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Dlaczego w imporcie Japonii dominują surowce mineralne?



ochrona i oszczędzanie własnych zasobów surowców mineralnych



brak własnych zasobów surowców mineralnych



konieczność tworzenia zapasów dla silnie rozwiniętego przemysłu przetwórczego



trudne warunki eksploatacji własnych zasobów surowcowych

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10
Wskaż 6 najważniejszych gałęzi gospodarki w Japonii.
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Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Azja Południowo-Wschodnia
W dawniejszych czasach z Azją Południowo‐Wschodnią kojarzono nazwę Indochiny. Jak
łatwo się domyślić, ma ona związek z położeniem geograﬁcznym między Indiami
a Chinami. Dziś częściej używa się określenia Półwysep Indochiński. Półwysep ten nie
jest jednak jedynym obszarem zaliczanym do Azji Południowo‐Wschodniej. Jakie więc
inne obszary znajdują się na południowym wschodzie największego kontynentu świata?

Źródło: Ericmontalban (h ps://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.

Już wiesz
że składniki środowiska przyrodniczego oddziałują na siebie;
że sposoby gospodarowania człowieka dostosowują się do warunków środowiska
przyrodniczego;
jakie są cechy klimatu monsunowego.
Nauczysz się
określać położenie geograﬁczne Azji Południowo‐Wschodniej;
wyjaśniać przyczyny dominacji uprawy ryżu w tym regionie;
opisywać rytm zmian upraw na obszarach Azji Południowo‐Wschodniej;
wykorzystywać mapy ogólnogeograﬁczne i mapy tematyczne do opisu zjawisk w Azji
Południowo‐Wschodniej.

1. Azja Południowo-Wschodnia – położenie
geograﬁczne i ukształtowanie powierzchni
Do Azji Południowo‐Wschodniej należą trzy obszary. Największy jest Półwysep Indochiński
silnie zrośnięty z lądem Azji. W kierunku południowym wysuwa się z niego długi na
1100 km i niezbyt szeroki (od 40 km do 300 km) Półwysep Malajski. Te dwa półwyspy mają
w sumie 2,2 mln km2 powierzchni. Trzeci obszar to Archipelag Malajski – największe na
Ziemi skupisko wysp (ok. 20 tys.). Wśród kilkunastu dużych wysp wyróżniają się dwie:
Borneo o powierzchni 736 tys. km2 (trzecia co do wielkości wyspa na świecie) i Sumatra
mająca 435 tys. km2. Jak widać, każda z nich jest znacznie większa od Polski.

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

Azja Południowo‐Wschodnia leży między Oceanem Spokojnym na wschodzie a Oceanem
Indyjskim na zachodzie. Wyspy Archipelagu Malajskiego leżące na szelfowych morzach
między Australią i Azją sięgają 11°S, a północne granice regionu aż do 28°N (granica Mjanma,
czyli Birmy, z Chinami).
Region ten ma bardzo silnie rozczłonkowaną linię brzegową. Występują tam liczne morza
przybrzeżne i śródwyspowe, zatoki, cieśniny, archipelagi wysp. Jest to jedna z cech
odróżniających ten region od pozostałych obszarów w Azji.
Zróżnicowane jest także ukształtowanie powierzchni. Na Półwyspie Indochińskim
wschodnie wybrzeże zajmują Góry Annamskie, a od zachodu półwysep obrzeżają Góry
Patkaj i Arkan. W dolnym biegu rzeki Irawadi i Mekongu utworzyły się rozległe niziny
rzeczne. Wnętrza wysp w Archipelagu Malajskim często zajmują łańcuchy górskie

układające się równolegle do brzegów, np. na Borneo, Sumatrze, Jawie, Celebesie. Cały
obszar Azji Południowo‐Wschodniej jest aktywny sejsmicznie, liczne są czynne wulkany na
wyspach i na dnie oceanu. Cechą ukształtowania powierzchni na wielu wyspach są
oddzielne masywy czynnych i wygasłych wulkanów. Archipelag Malajski leży na skraju
euroazjatyckiej płyty litosfery. W dnie oceanu występują rowy głębokomorskie – najgłębszy
jest Rów Filipiński sięgający 10 830 m p.p.m.
Warto wiedzieć
Jednym z najbardziej znanych wulkanów na świecie jest Krakatau leżący na wyspie o tej
samej nazwie w Cieśninie Sundajskiej między Sumatrą a Jawą. 26 sierpnia 1883 roku
wulkan wybuchł, niszcząc ok. 2/3 pierwotnego obszaru wyspy. Wyrzucił olbrzymie ilości
pyłów na wysokość 80 km i wyzwolił wielką falę tsunami. Uderzenie fali w wybrzeża Jawy
i Sumatry spowodowało śmierć ponad 36 tys. ludzi. Cztery eksplozje były słyszalne
w Australii oddalonej o 3 tys. km. Pyły wulkaniczne przez bardzo długi czas
utrzymywały się w atmosferze.
Inną wielką katastrofą w regionie było podmorskie trzęsienie ziemi u wybrzeży Sumatry
z 25 grudnia 2004 roku. Spowodowało ono potężną falę tsunami, która dotarła do
wybrzeży oddalonych o setki kilometrów. W następstwie uderzenia i rozlania się fali na
lądzie zginęło ok. 250 tys. ludzi.
Ćwiczenie 1
Uzupełnij tekst.
Azja Południowo-Wschodnia to region prawie w całości leżący na południe od zwrotnika
Raka aż po 11°S. Składa się on z dużego Półwyspu Indochińskiego, wysuniętego z niego
Półwyspu

oraz tysięcy wysp tworzących Archipelag

Największą wyspą tego archipelagu jest

.

– trzecia co do wielkości wyspa

świata. Dużymi wyspami w tym archipelagu są też:

Jawa, Celebes. Jest to

obszar sejsmiczny, a na wyspach występują czynne

. Najwięcej jest ich na

wyspie

.

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.


Źródło:  (h ps://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.

2. Azja Południowo-Wschodnia – podział
polityczny
Azja Południowo‐Wschodnia podzielona jest na kilkanaście państw, które znacząco
różnią się między sobą. Różnice między państwami dotyczą położenia geograﬁcznego,
wielkości i ukształtowania powierzchni, liczby ludności i jej cech (etnicznych,
wyznaniowych, kulturowych), gospodarki.
Państwami w całości znajdującymi się na kontynencie są leżące na Półwyspie
Indochińskim: Mjanma (dawn. Birma), Tajlandia, Kambodża, Laos i Wietnam. Laos jest
jedynym w tym regionie państwem bez dostępu do morza. Krajem mającym swe terytorium
zarówno na kontynencie, jak i na wyspie jest Malezja. Państwa zajmujące część wysp to
Brunei leżące na Borneo i Timor Wschodni znajdujący się na Timorze. Państwami typowo
wyspiarskimi są Indonezja i Filipiny. Do Indonezji należą wielkie i małe wyspy Archipelagu
Malajskiego, a Filipiny zajmują archipelag o tej samej nazwie. Specyﬁcznym państwem jest
Singapur będący wyspą połączoną groblą z Półwyspem Malajskim.
Największym pod względem powierzchni państwem Azji Południowo‐Wschodniej jest
Indonezja mająca 1 mln 914 tys. km2 powierzchni. Jest to też najbardziej zaludniony kraj
regionu – 257,5 mln mieszkańców stawia Indonezję pod tym względem na 4. miejscu na
świecie. Innymi państwami z dużą liczbą ludności są: Filipiny – 100,7 mln, Wietnam –
93,5 mln i Tajlandia 68,0 mln (wszystkie dane za 2015 rok). Łączna powierzchnia lądowa
wszystkich państw Azji Południowo‐Wschodniej wynosi 4,5 mln km2, a liczba ludności to
ponad 600 mln.

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Wykorzystaj mapę polityczną Azji Południowo-Wschodniej i wskaż, do którego państwa
odnosi się poniższy opis położenia geograﬁcznego.
Zachodnia część państwa leży na Półwyspie Malajskim, a część wschodnia zajmuje północne
obszary wyspy Borneo.
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Malezja

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ciekawostka
Azja Południowo‐Wschodnia jest obszarem o stosunkowo niewielkiej średniej gęstości
zaludnienia wynoszącej ok. 130 osób na 1 km2. Występują jednak ogromne różnice
regionalne. Obszarami o tradycyjnie wysokiej gęstości zaludnienia są wyspy Jawa,
Madura i Bali. Na Jawie średnia gęstość zaludnienia wynosi 1100 osób/km2, ale miejscami
osiąga nawet 2500 osób/km2. W ostatnich latach następuje też wielki wzrost liczby
ludności miejskiej. Obecnie w regionie znajduje się blisko 30 miast z liczbą ludności
powyżej 1 mln, a dwa z nich – Dżakarta (stolica Indonezji, 10,6 mln) i Manila (stolica

Filipin, 13,0 mln) to megamiasta. Państwem‐miastem jest Singapur zamieszkiwany przez
5,6 mln mieszkańców (2015 r.).


Źródło: Nino Verde (h ps://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.

3. Azja Południowo-Wschodnia – rolnictwo
W Azji Południowo‐Wschodniej, leżącej między 11° szerokości geograﬁcznej południowej
a 28° szerokości geograﬁcznej północnej, występują dwa typy klimatu:
zwrotnikowy wilgotny – monsunowy – obejmujący środkową i północną część
regionu;
równikowy wybitnie wilgotny zajmujący część południową.
Wspólną cechą w obu typach klimatu jest wysoka temperatura powietrza przez cały rok.
Roczna suma opadów jest również wysoka: od 1500 mm do 2500 mm, ale ich przebieg
w ciągu roku się różni. W klimacie równikowym miesięczne sumy opadów są wyrównane.
W klimacie monsunowym występują dwie pory opadów: w okresie od grudnia do kwietnia
opady są niskie, od maja do listopada – wysokie.

Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.0.

Cechy klimatu Azji Południowo‐Wschodniej umożliwiają całoroczną wegetację roślin.
Wpłynęły one także na wytworzenie w tym regionie specyﬁcznego rolnictwa
nawadnianego. Roślina uprawna najlepiej dostosowana do warunków występujących
w regionie to ryż – jedna z trzech, obok pszenicy i kukurydzy, głównych roślin
żywieniowych na świecie. Ryż jest rośliną jednoroczną, wysoką (od 1 m do 2 m); kłos zawiera
od 30 do 100 ziaren zamkniętych w łusce. Ryż został prawdopodobnie udomowiony w Azji
Południowo‐Wschodniej i dzisiaj występuje w wielu odmianach dostosowanych do
lokalnych warunków. Największe znaczenie ma odmiana ryżu mokrego, zwanego padi,
dająca wysokie plony. Mniejsze plony przynosi ryż suchy (górski) uprawiany na wyżej
położonych glebach wilgotnych. Ryż jest zbożem o specyﬁcznych wymaganiach
klimatycznych – kiełkuje w temperaturze 10–15°C, do kwitnienia potrzebuje temperatury
22–30°C, aby dojrzeć potrzebuje ok. 20°C. Ryż mokry wymaga do rozwoju co najmniej 2
miesięcy o temperaturze powietrza ponad 20°C, ryżowi suchemu wystarcza temperatura
18°C przez 3 miesiące. Niezbędnym warunkiem umożliwiającym uprawę ryżu mokrego jest
woda potrzebna w czasie prawie całego okresu rozwoju.
Uprawa ryżu wymaga wielkich nakładów pracy. Przygotowanie sadzonek, zalewanie pól
wodą, zbiór roślin w okresie dojrzewania ziaren spowodowały wykształcenie się pewnych
zachowań nazwanych kulturą ryżową. Mają one wpływ na sposoby gospodarowania i więzi
między ludźmi.
W Azji Południowo‐Wschodniej ryż uprawia się na niewielkich polach, a większość pracy
wykonywana jest ręcznie. Siłę zwierząt wykorzystuje się na terenach płaskich, leżących
w dolinach rzecznych i w deltach rzek. Na obszarach górskich stosuje się tarasowanie
stoków, aby uzyskać większą powierzchnię pod uprawę. Na silnie nachylonych stokach
tarasy są wąskie, na bardziej łagodnych szersze, niekiedy sięgają 50 m. Na wąskich tarasach
wszelkie prace wykonuje się ręcznie. Woda jest doprowadzana na pola rowami ze strumieni

górskich, niekiedy z dużych odległości, a następnie rozprowadzana za pomocą kanałów,
rowów lub rur wydrążonych w drewnie lub w pniach bambusowych. Ryż rozsiewa się
najpierw w rozsadniku, w którym gleba jest staranie przygotowana: kruszy się ją i zwilża, aż
uzyska konsystencję rzadkiego błota. Następnie nawozi się ją nawozami zwierzęcymi,
fekaliami, szlamem ze stawów, roślinnością wodną. Tę ciężką pracę wykonuje się wspólnie
z krewnymi, sąsiadami, a niekiedy uczestniczą w niej całe wiejskie społeczności. Po 20–30
dniach sadzonki są przenoszone na właściwe pole, wówczas ryżowisko jest zalewane, ale
poziom wody musi być stale kontrolowany. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na
wielkość zbiorów jest doświadczenie ludzi i długoletnia tradycja w uprawie ryżu.
Na 2 tygodnie przed zbiorami spuszcza się wodę z pól, co przyspiesza dojrzewanie ziaren.
Zbiór ryżu, młócenie i łuszczenie ziaren to również ciężka praca, często wykonywana
ręcznie. W wielu obszarach Azji Południowo‐Wschodniej warunki klimatyczne gwarantują
ciągły okres wegetacyjny, co pozwala na przynajmniej dwa zbiory ryżu rocznie. W okresie
mniejszych opadów pola są często wykorzystywane dla uprawy roślin niewymagających
nawodnienia.
We wszystkich państwach Azji Południowo‐Wschodniej ryż jest najważniejszą uprawą
zajmującą największą powierzchnię i podstawowym zbożem służącym wyżywieniu
ludności. Wielkimi producentami ryżu są również dwa najludniejsze państwa na świecie –
Chiny i Indie.

Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.0.

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

Ciekawostka
W 1962 roku w Międzynarodowym Instytucie Badawczym Ryżu w Manili, stolicy Filipin,
wyhodowano nową odmianę ryżu o krótkiej słomie, dającą przy silnym nawożeniu plony
rzędu 65–100 dt z 1 ha. Po wprowadzeniu jej do uprawy w latach 1967–68 uzyskano na
Filipinach trzykrotny wzrost plonów z hektara. W kolejnych latach nowe odmiany ryżu
wprowadzono też do uprawy w innych państwach Azji Południowo‐Wschodniej.
Poskutkowało to wyraźnym wzrostem uzyskiwanych plonów. Okres, gdy wprowadzano
do uprawy nowe odmiany ryżu i pszenicy, nazywa się zieloną rewolucją.


Źródło: MGA73bot2 (h ps://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY NC 2.0.

Podsumowanie
Azja Południowo‐Wschodnia to wielki region składający się z trzech jednostek:
Półwyspu Indochińskiego, Półwyspu Malajskiego i największego na świecie obszaru
wyspowego – Archipelagu Malajskiego.
Ryż od wieków jest uprawiany na terenach objętych klimatem monsunowym.
Charakterystyczne zachowania społeczne związane ze wspólną uprawą,
przygotowaniem i utrzymaniem pól nazywa się kulturą ryżową.
Azja Południowo‐Wschodnia to jeden z trzech największych regionów uprawy ryżu na
świecie. Pozostałe dwa to obszar w Chinach na południe od 33°N i Półwysep Indyjski.
Państwa Azji produkują łącznie ok. 90% światowych zbiorów ryżu. Ryż w tym obszarze
jest podstawowym zbożem żywieniowym. Od czasu zielonej rewolucji, po
wprowadzeniu do upraw odmian bardziej plennych, nastąpił wzrost wielkości zbiorów
i plonów ryżu.
Praca domowa
Polecenie 1.1
Określ na mapie hipsometrycznej położenie geograﬁczne Azji Południowo-Wschodniej.
Polecenie 1.2
Wydziel i wskaż na mapie hipsometrycznej główne jednostki ﬁzycznogeograﬁczne należące
do Azji Południowo-Wschodniej.

Polecenie 1.3
Korzystając z mapy tematycznej, odpowiedz na pytania i wykonaj polecenia.
Do których państw należy terytorium największej wyspy w Archipelagu Malajskim?
Określ współrzędne geograﬁczne Dżakarty i Manili – największych miast w Azji
Południowo-Wschodniej.
Tylko jedno państwo należące do Azji Południowo-Wschodniej leży w całości na półkuli
południowej. Podaj jego nazwę.
Polecenie 1.4
Wyjaśnij, dlaczego uprawa ryżu doskonale udaje się na obszarach objętych klimatem
monsunowym.
Polecenie 1.5
Wyjaśnij znaczenie pojęcia kultura ryżowa.
Polecenie 1.6
*Odszukaj w dowolnych źródłach informacje na temat przyczyn upowszechnienia się
plantacyjnej uprawy kauczukowca brazylijskiego w Azji Południowo-Wschodniej.

Zadania

Ćwiczenie 3
Wskaż obszary zaliczające się do Azji Południowo-Wschodniej.


Półwysep Indyjski



Filipiny



Półwysep Indochiński



Archipelag Malajski



Półwysep Malajski



Nizina Chińska

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Największym państwem Azji Południowo-Wschodniej, zamieszkanym przez czwarty co do
liczebności naród na świecie, jest


Malezja.



Mjanma.



Indonezja.



Wietnam.

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Do każdej nazwy dopasuj odpowiedni opis.
miasto–państwo

Jawa

najgęściej zaludniona wyspa

Borneo

największa wyspa Filipin

Singapur

wyspa–wulkan

Bali

największa wyspa Malajów

Luzon

wyspa „wypoczynkowa”

Krakatau

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Dokonaj analizy danych klimatycznych w tabeli. W którym zestawie prawidłowo odczytano
długość trwania monsunu letniego i prawidłowo oszacowano sumę opadu w tym okresie
w stacji Hanoi?
Średnie miesięczne temperatury powietrza (T) i sumy opadów atmosferycznych w Han
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

X

T [°C]

17,1

17,5

20,3

24,1

27,8

29,3

29,2

28,8

27,8

25,2

21,9

1

Opady
[mm]

21

28

4

87

200

222

319

326

277

163

55

1

Ćwiczenie 6.1


od kwietnia do grudnia, 1600 mm



od maja do września, 1350 mm



od kwietnia do września, 1650 mm



od maja do października, 1500 mm

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Podane nazwy państw ułóż według wielkości zbiorów ryżu – od największych do
najmniejszych.
Singapur



Kambodża



Indonezja



Timor Wschodni



Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Indie – kontrasty społeczne i gospodarcze
Indie to kraj leżący w Azji Południowej, m.in. na Półwyspie Indyjskim. W tej części
kontynentu kilka tysięcy lat temu powstały i rozwinęły się wielkie kultury. W XV wieku
Krzysztof Kolumb, poszukując drogi do Indii, dopłynął do wysp leżących u wschodnich
wybrzeży Ameryki Środkowej. Sądząc, że to Indie, nazwał miejscową ludność Indianami.
Dlatego mieszkańców Indii dla odróżnienia nazywa się Hindusami.

Źródło: Yann (h p://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 4.0.

Już wiesz
że środowisko przyrodnicze wpływa na rozmieszczenie ludności na danym obszarze;
że elementy społeczno‐kulturalne również wpływają na sposoby gospodarowania na
danym obszarze;
że mapy ogólnogeograﬁczne i mapy tematyczne umożliwiają charakterystykę
wybranych elementów środowiska przyrodniczego i wskazanie zależności między
elementami środowiskowymi a społecznymi.
Nauczysz się
opisywać na podstawie map ogólnogeograﬁcznych i tematycznych najważniejsze
cechy środowiska przyrodniczego Indii;
wyjaśniać przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia ludności w Indiach;
dokonywać charakterystyki rolnictwa w Indiach;
podawać przykłady kontrastów społecznych w Indiach i je opisywać;

wyjaśniać terminy eksplozja demograﬁczna, zielona rewolucja;
opisywać przemiany społeczne i gospodarcze zachodzące w Indiach.

1. Indie – środowisko przyrodnicze
Republika Indii jest trzecim co do wielkości powierzchni państwem Azji i siódmym na
świecie. Obszar kraju obejmuje 3 mln 166,4 tys. km2, czyli ponad 10‐krotnie więcej niż
Polska. Indie są drugim państwem na świecie pod względem liczby ludności – w 2015 roku
liczyły 1 mld 311,1 mln mieszkańców, co stanowiło 17,8% ogółu ludności świata.
Na obszarze Indii wyróżnia się trzy główne regiony geograﬁczne:
góry Karakorum i Himalaje rozciągające się wzdłuż północnych granic kraju;
Nizinę Hindustańską obejmującą Nizinę Gangesu, a także Nizinę Indusu (większość jej
obszaru leży w Pakistanie) oraz deltę Gangesu i Brahmaputry (większość obszaru
w Bangladeszu);
wyżynę Dekan na Półwyspie Indyjskim obrzeżoną niezbyt wysokimi górami – Ghatami
Wschodnimi i Ghatami Zachodnimi.
Ponadto do obszaru Indii zaliczają się archipelagi: Lakszadiwy (Lakkadiwy) na Morzu
Arabskim oraz Andamany i Nikobary w Zatoce Bengalskiej.

Ukształtowanie powierzchni i główne jednostki ﬁzycznogeograﬁczne Indii

Prawie cały obszar Indii znajduje się pod wpływem klimatu zwrotnikowego wilgotnego –
monsunowego. O rocznym przebiegu temperatury powietrza oraz rozkładzie i wysokości
opadów na tym obszarze decydują dwa czynniki klimatotwórcze:
ukształtowanie powierzchni,
monsunowa cyrkulacja atmosferyczna mas powietrza.

Monsun letni przynosi wilgotne powietrze i opady znad oceanu Indyjskiego, a monsun zimowy suche powietrze z
wnętrza kontynentu azjatyckiego

Na przykładzie danych klimatycznych z tabeli 1. omówimy roczny przebieg temperatury
powietrza i sumy opadów miesięcznych w klimacie monsunowym zwrotnikowym.
Roczny przebieg średnich miesięcznych temperatur powietrza i sum opadów miesięcznych w sta
88°20E; 6 m n.p.m.)
Miesiąc
Temperatura
[°C]
Opady [mm]

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

X

19,5

19,2

27,0

30,1

30,3

29,7

28,9

28,7

28,8

27,5

2

9

29

34

44

140

297

325

328

253

114

2

monsun zimowy – suma
opadu 141 mm, tj. 9%
opadu rocznego

monsun letni – suma opadu 1457 mm, tj.

m

91% opadu rocznego

z

Najważniejszą cechą klimatu monsunowego zwrotnikowego jest sezonowa zmienność
wiatru przynosząca bardzo nierównomierny rozkład opadów w ciągu roku. Podczas
występowania wilgotnego monsunu letniego spada do 70–90% rocznej sumy opadów –
w zależności od położenia stacji klimatycznej. Inne ważne cechy klimatu monsunowego
zwrotnikowego w Indiach to:

na obszarze Niziny Hindustańskiej, wyżyny Dekan i wybrzeżach Półwyspu Indyjskiego
przez cały rok utrzymuje się wysoka temperatura powietrza; w czasie monsunu
letniego średnia miesięczna sięga 28–30°C, a podczas okresu chłodniejszego spada do
ok. 20°C;
wielką rolę w kształtowaniu klimatu Indii odgrywają równoleżnikowo ułożone Himalaje,
które osłaniają obszar półwyspu od bezpośredniego wpływu monsunów zimowych –
suchych i chłodnych wiatrów wiejących zimą z północnego wschodu;
na obszarach górskich zaznacza się piętrowość klimatyczna; granica wieloletniego
śniegu na południowych stokach Himalajów przebiega na wysokości 6000 m n.p.m. (na
północnych stokach jest to 4500 m n.p.m.);
klimat monsunowy jest czynnikiem kształtującym cykl produkcyjny w rolnictwie Indii,
a tym samym w istotny sposób wpływa na życie ludzi na tym obszarze.
Ćwiczenie 1
Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Niewielki obszar w zachodniej części Indii, w rejonie Niziny Indusu, obejmuje klimat
zwrotnikowy suchy, w którym roczna suma opadów nie przekracza 500 mm. Powstała tam
nawet gorąca, piaszczysta Pustynia Thar.


Źródło: Primejyothi (h p://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.

2. Ludność Indii – zróżnicowanie społeczeństwa
Indie są państwem, w którym występuje obecnie najwyższy bezwzględny wzrost liczby
ludności. Od 1960 roku w ciągu każdego dziesięciolecia przybywa w Indiach ponad
100 mln mieszkańców. A w ostatnim pięcioleciu (2010–2015) przybyło już 105 mln.

Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.0.

Wielki wzrost liczby ludności związany jest z poprawą warunków życia w Indiach od
połowy XX wieku. Największe znaczenie miały:
wzrost dostępności usług medycznych;
poprawa zaopatrzenia w wodę zdatną do picia;
zwiększenie produkcji żywności od czasu zielonej rewolucji.
Te zjawiska przyczyniły się do wydłużenia średniej długości życia oraz do zmniejszenia
umieralności niemowląt. Nastąpił wielki przyrost ludności nazywany eksplozją
demograﬁczną.
Indie są państwem, w którym przeważa ludność wiejska. W 2015 roku na wsi mieszkało
67,3% społeczeństwa. Ludność Indii jest rozmieszczona bardzo nierównomiernie.
Największa średnia gęstość zaludnienia występuje na obszarach dogodnych dla rolnictwa.
W nizinnym pasie na północy kraju sięga ona 400 osób/km2, a w delcie Gangesu
przekracza nawet 700 osób/km2. Duża gęstość zaludnienia występuje też na
południowo‐zachodnich wybrzeżach Półwyspu Indyjskiego i na południu kraju.
We wnętrzu Półwyspu, na wyżynie Dekan gęstość zaludnienia jest niższa i wynosi 50–
200 osób/km2. Tereny górskie i pustynia Thar na północnym zachodzie są obszarami słabo
zaludnionymi.

Wielki przyrost naturalny powoduje, że społeczeństwo Indii jest młode – pokazuje to
kształt piramidy wieku ludności tego kraju. Najliczniejszą grupę stanowią ludzie młodzi,
a kolejne grupy wiekowe są coraz mniej liczne.

Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.0.

Wielkim problemem społecznym w Indiach jest analfabetyzm, zwłaszcza wśród osób
starszych. W grupie ludności w wieku powyżej 15 lat aż 26,6% mężczyzn i 52,2% kobiet nie
potraﬁ czytać i pisać. Nieco mniejsze udziały są w grupie ludzi młodych między 15. a 24.
rokiem życia – tu 15,8% mężczyzn i 32,2% kobiet jest analfabetami.
Dominującą religią w Indiach jest hinduizm, który wyznaje 72% ogółu ludności. Wyznawcy
tej religii m.in. starają się podtrzymywać tradycyjny, wynikający z urodzenia, podział
społeczeństwa na kasty. Co prawda system kastowy został w Indiach oﬁcjalnie zniesiony
w 1950 roku, ale w różnych społecznościach – głównie wiejskich – do dzisiaj występuje
wiele zachowań wynikających z tego systemu, np. małżeństwa zawierane są tylko w obrębie
własnej kasty.
Ciekawostka
Podział kastowy dzielił ludność na warstwy społeczne. Cztery główne warstwy stanowili:
bramini – kapłani i mędrcy, kszatrijowie – rycerze i arystokracja, wajśjowie – rolnicy,
kupcy, rzemieślnicy, siudrowie – służący. Ponadto wyróżniano grupę ludzi o najniższym
statusie społecznym, tzw. haridżanów, uważanych za najbiedniejszych i przez to
„niedotykalnych”, którzy dzisiaj stanowią ok. 15% ogółu ludności Indii.
Kolejnym wielkim problemem społecznym Indii jest ubóstwo. Do dzisiaj 41,6% ogółu
ludności w tym państwie utrzymuje się za mniej niż 1,25 USD dziennie. Roczny dochód

przypadający na jednego mieszkańca wynosił w 2014 roku 1808 USD i należy do najniższych
na świecie. Szacuje się, że ok. 35% ludności Indii jest stale niedożywiona. Średnia długość
życia jest również wyraźnie krótsza niż w wielu państwach świata i wynosi 69,4 lat dla
kobiet oraz 67,0 lat dla mężczyzn.
Ćwiczenie 2
Przeanalizuj powyższy wykres „Wzrost liczby ludności w Indiach w latach 1950–2015”
i dokończ zdanie. Podwojenie liczby ludności Indii od 1950 roku nastąpiło w ciągu


32 lata.



35 lat.



30 lat.



42 lata.

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Społeczeństwo Indii określa się jako młode, którego cechą charakterystyczną jest stały wzrost
liczby ludności. Oznacza to, że


najliczniejsze są grupy ludności w wieku produkcyjnym.



roczniki młodsze są liczniejsze niż kolejne roczniki starsze.



grupy ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym są
tak samo liczne.



roczniki młodsze są liczniejsze od roczników starszych, których liczba jest
wyrównana.

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.


Źródło: Deeptrivia (h p://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.

3. Gospodarka Indii
Indie są państwem zróżnicowanym i rozwijającym się gospodarczo. Połowa zatrudnionych
wciąż pracuje w rolnictwie, co jest bardzo wysokim odsetkiem. Dla porównania w Polsce
rolnicy stanowią 12% ogółu zatrudnionych, a w krajach wysoko rozwiniętych jest to
zaledwie kilka procent. Jednak w Indiach coraz szybciej rozwijają się usługi i przemysł.
Stopniowo rośnie zatrudnienie w tych działach gospodarki i stale zwiększa się ich udział
w produkcie krajowym brutto. Świadczy to o postępie i nowoczesności, gdyż duża część
PKB jest wytwarzana przez stosunkowo małą jeszcze grupę ludności.
Struktura zatrudnienia a struktura dochodu narodowego w Indiach
Dział gospodarki

Struktura zatrudnienia

Struktura PKB

Rolnictwo

51,1%

19,0%

Przemysł

22,4%

26,3%

Usługi

26,5%

54,7%

Rolnictwo to dział gospodarki ważny przede wszystkim dla ludności Indii, którą w liczbie
ponad 1 mld trzeba po prostu wyżywić. Na wsi żyje 2/3 mieszkańców kraju, którzy
w większości zajmują się wytwarzaniem żywności.

Ponad połowę obszaru Indii zajmują użytki rolne, z czego zdecydowaną większość
stanowią grunty orne. Największą powierzchnię zasiewów zajmują zboża, tj. ryż, pszenica,
proso, sorgo i kukurydza. Rośliny te są podstawą wyżywienia ludności; uprawia się je,
wykorzystując warunki środowiska przyrodniczego.

Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.0.

Indie są krajem, w którym na wielką skalę wprowadzono osiągnięcia zielonej rewolucji.
Warto wiedzieć
W latach 50. XX wieku amerykański agronom Norman Borlaug uzyskał na stacji
doświadczalnej w Meksyku karłowatą mieszańcową pszenicę odporną na choroby, dającą
wysokie plony – od 60 dt/ha do 80 dt/ha. W 1962 roku odmianę tej pszenicy przekazano
do Indii i uzyskano bardzo wysokie plony z hektara. Z kolei w latach 1967–68
wprowadzono do uprawy wysokoplenne odmiany ryżu wyhodowane na Filipinach. Od
tego czasu następuje stały wzrost zbiorów tych zbóż w Indiach, które z czasem stały się
nawet eksporterem ryżu. Zielona rewolucja dała Indiom nadwyżki żywności, co miało też
swój wpływ na wielki wzrost liczby ludności w tym kraju.
W 1970 roku Norman Borlaug otrzymał pokojową nagrodę Nobla.
Zbiory i plony ryżu w Indiach w latach 1961–2013
Rok

Wielkość zbiorów
(mln t)

Średnie plony
(dt/ha)

1961

53,5

15,4

1970

63,3

16,8

1980

80,3

20,0

Wielkość zbiorów

Średnie plony

(mln t)

(dt/ha)

1990

111,5

26,1

2000

127,5

28,5

2010

144,0

33,6

2013

159,2

36,2

Rok

Źródło: FAOstat
Polecenie 1
Dokonaj analizy danych z tabeli 3. i oblicz, o ile procent wzrosły zbiory i plony ryżu w Indiach
w ciągu ostatniego półwiecza.
Na rozmieszczenie upraw wpływają głównie czynniki klimatyczne oraz urodzajność gleb.
Ryż jest uprawiany na obszarach wysokich opadów, gdzie występuje możliwość
nawadniania pól. Są to tereny leżące we wschodniej części Niziny Gangesu, na północnym
wschodzie Półwyspu Indyjskiego oraz na nizinach obrzeżających ten półwysep. Drugie
zboże mające wielkie znaczenie dla wyżywienia ludności – pszenicę – uprawia się głównie
na zachodzie Niziny Hindustańskiej. Na Wyżynie Dekan przeważa uprawa prosa i sorgo.
Rośliny te mają małe wymagania glebowe i są odporne na suszę. Bardzo ważnymi uprawami
w Indiach są też uprawy herbaty (ponad 22% produkcji światowej), trzciny cukrowej,
bawełny oraz owoców i warzyw.
Rolnictwo Indii, mimo znaczącego postępu w ostatnich latach, wciąż jest słabo
zmechanizowane. Wzrasta natomiast wielkość zużycia nawozów sztucznych (2. miejsce na
świecie po Chinach). Z powodu częstych zaburzeń w regularnym występowaniu opadów
monsunowych i pory suchej powiększono znacznie powierzchnię pól nawadnianych.
Wprowadzono również racjonalne zmianowanie upraw, co przyczynia się do wzrostu
intensywności wykorzystania terenów rolniczych.

Rozmieszczenie głównych upraw w Indiach

Specyﬁczny charakter ma w Indiach hodowla bydła, którego liczebność szacowana jest na
189 mln sztuk, co stanowi 12,9% światowego pogłowia. Religia hinduistyczna zakazuje uboju
zwierząt, dlatego gospodarcze wykorzystanie bydła w Indiach jest ograniczone. Od krów
pozyskuje się wprawdzie mleko, ale jakość tego produktu jest niska, gdyż nie ma terenów
pastwiskowych. Bydło żywi się tym, co znajdzie na ugorach lub nieużytkach. Ważnym
użytkiem jest natomiast naturalny nawóz bydlęcy służący do użyźniania pól i będący
cennym opałem.
W Indiach hoduje się też dużo owiec, kóz i drobiu. Ponadto lokalnie do celów
transportowych wykorzystywane są wielbłądy i słonie.
Roczne spożycie mięsa wynosi w Indiach tylko 5,4 kg na 1 mieszkańca – dla porównania
w Stanach Zjednoczonych jest to aż 136 kg, a w Polsce 70 kg.
W wielu działach produkcji rolnej Indie zajmują czołowe miejsca na świecie. Często jest to
drugie miejsce za Chinami (patrz tabela 4.); wyjątek stanowi hodowla owiec, w której Indie
są trzecie, bowiem na drugim miejscu znajduje się Australia. W hodowli bydła pierwsze
miejsce na świecie zajmuje Brazylia (Chiny są trzecie).
Wybrane dane o produkcji rolnej w Indiach w 2013 roku
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Herbata

1,2 mln t

22,6%

II

0,9 kg

Bydło

189 mln szt.

12,9%

II

Owce

64 mln szt.

5,5%

III

Kozy

134 mln szt.

13,7%

II

Mięso łącznie: 5,1 kg

Indie są państwem o dużych zasobach surowców mineralnych. Do najważniejszych należy
węgiel kamienny – w 2013 roku wydobyto 563 mln ton, co dało Indiom 3. miejsce na
świecie (po Chinach i USA). Ponadto pozyskuje się rudy metali, np. żelaza, chromu,
manganu, aluminium, cynku. Wydobywa się też pewne ilości ropy naftowej, gazu ziemnego,
uranu, soli morskiej i fosforytów.
Od 1991 roku w Indiach następuje intensywny rozwój przemysłu przetwórczego i usług.
Impulsem stały się przemiany na świecie, ale bezpośrednim bodźcem był wielki rozwój
gospodarki chińskiej. Niejako zazdroszcząc swojemu wielkiemu sąsiadowi, Indie również
otworzyły się na inwestycje zagraniczne, a ponadto zaczęły wspierać średnią i małą
przedsiębiorczość. Do rozwoju gospodarczego Indii przyczynia się też wielki rynek
wewnętrzny oraz liczna, biegle władająca językiem angielskim kadra techniczna (Indie
w przeszłości były kolonią brytyjską).
Jednym z symboli zmian jest szybki rozwój przemysłu informatycznego w Bangalurze
leżącym w południowej części wyżyny Dekan. W mieście tym skupiono ok. 150 tys.
inżynierów‐informatyków, którzy współpracują z największymi światowymi ﬁrmami
informatycznymi. Ważnymi ośrodkami nowoczesnego przemysłu (hi‐tech) są także
Hajdarabad i Mumbaj (Bombaj). Liczne ﬁrmy mające pracowników o wysokich kwaliﬁkacjach
świadczą też usługi ﬁnansowe, projektowe, biurowe dla dużych ﬁrm, głównie ze Stanów
Zjednoczonych. Indyjskie ﬁrmy zdobyły światową pozycję w tworzeniu oprogramowania
i produkcji lekarstw.
W Indiach stale rozwijane są nowoczesne dziedziny przemysłu, w tym energetyka jądrowa,
a także prowadzi się badania kosmiczne czy biotechnologiczne. Dużym osiągnięciem jest
wydłużenie średniej długości życia – o 22 lata w okresie 1960–2013. Indie zaliczają się też
do czołowych producentów samochodów na świecie – w 2014 roku zajmowały 6. miejsce
z produkcją 3 mln 158 tys. sztuk.
Ten duży rozwój gospodarczy Indii natraﬁa jednak na ograniczenia i przeszkody, jakimi są:
niski stopień urbanizacji demograﬁcznej – tylko 33%;
przewaga słabo wykształconej, rozproszonej ludności wiejskiej;
tradycje kulturowe ograniczające rozwój niektórych rodzajów działalności;
analfabetyzm;
słaba jakość infrastruktury transportowej, zwłaszcza drogowej.

Indie to państwo posiadające liczne atrakcje turystyczne, szczególnie krajoznawcze. Są to
zarówno unikatowe zabytki kultury, jak i bogate walory przyrodnicze. W 2014 roku Indie
odwiedziło 7,7 mln turystów. Nie jest to może dużo – do Polski corocznie przybywa ich
dwukrotnie więcej – jednak Indie leżą w znacznej odległości od państw wysoko
rozwiniętych, których mieszkańcy podróżują najwięcej.
Ćwiczenie 4
Miedzy rokiem 1960 a 2010 nastąpił w Indiach dwuipółkrotny wzrost zbiorów ryżu. Wskaż
główny czynnik, który to umożliwił.



Eksplozja demograﬁczna, tj. duży wzrost liczby ludności, co spowodowało
konieczność wzrostu plonów.



Zwiększenie powierzchni sztucznie nawadnianych terenów, co przyczyniło się do
wzrostu plonów ryżu.



Wzrost mechanizacji prac rolnych, co przyczyniło się do wzrostu plonów ryżu.



Wprowadzenie do uprawy plennych odmian ryżu w okresie „zielonej rewolucji”.

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Dokonaj analizy danych przedstawiających strukturę pracujących w Indiach w latach 1995
i 2010. Wskaż wniosek, który prawidłowo opisuje zmiany, jakie zaszły w ciągu 15 lat.
Struktura zatrudnienia w Indiach [%]
Rok

Rolnictwo

Przemysł

Usługi

1995

66,7

12,9

20,4

2010

51,1

22,4

26,5

Ćwiczenie 5.1


wzrost zatrudnienia w rolnictwie, spadek zatrudnienia w przemyśle i w usługach



spadek zatrudnienia w rolnictwie, wzrost zatrudnienia w przemyśle i w usługach



wzrost zatrudnienia w rolnictwie i przemyśle, spadek zatrudnienia w usługach



spadek zatrudnienia w rolnictwie i przemyśle, wzrost zatrudnienia w usługach

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.


Źródło: mckaysavage (h p://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY 2.0.

Podsumowanie
Indie leżą w Azji Południowej. Główne regiony to wyżyna Dekan na Półwyspie
Indyjskim, Nizina Hindustańska u jego nasady oraz tereny górskie Himalajów
i Karakorum wzdłuż północnych granic kraju.
Indie są drugim co do liczby ludności państwem na świecie – w 2015 roku liczyły
1 mld 311 mln mieszkańców. W państwie tym występuje największy bezwzględny wzrost
liczby ludności.
W Indiach dominują wyznawcy hinduizmu. Religia silnie oddziałuje na życie
społeczeństwa, np. wśród ludności wiejskiej do dzisiaj utrzymuje się podział na kasty.
Ludność Indii rozmieszczona jest nierównomiernie. Średnia gęstość zaludnienia jest
dosyć wysoka i wynosi 414 osób/km2. Największa gęstość zaludnienia występuje na
terenach o dogodnych warunkach dla rolnictwa, np. na Nizinie Gangesu i w delcie tej
rzeki. Na wsi mieszka 67% ogółu ludności.
Od czasu wprowadzenia wysokoplennych odmian pszenicy i ryżu w czasie zielonej
rewolucji nastąpił wielki wzrost zbiorów uprawianych roślin. Religijny zakaz uboju
bydła ogranicza możliwość jego gospodarczego wykorzystania; od krów, które są siłą
pociągową i dostarczają nawozu stosowanego także jako opał, pozyskuje się mleko.
Od 1991 roku Indie są państwem, które dąży do rozwoju nowoczesnych gałęzi
przemysłu. Wysokie kwaliﬁkacje i znajomość języka angielskiego oraz niskie koszty
pracy umożliwiają rozwój usług dla wielu ﬁrm z całego świata.
Praca domowa

Polecenie 2.1
Na podstawie map określ położenie geograﬁczne i polityczne Indii.
Polecenie 2.2
Odszukaj na mapie tematycznej w atlasie i wskaż najgęściej zaludnione obszary w Indiach.
Wyjaśnij, jaki czynnik decyduje o takim rozmieszczeniu ludności.
Polecenie 2.3
Wymień główne czynniki, które zdecydowały o wielkim wzroście liczby ludności w Indiach
po 1960 roku.
Polecenie 2.4
Odszukaj na mapie i wskaż 3 megamiasta w Indiach – Bombaj (Mumbaj, 19 mln
mieszkańców), Delhi (19 mln), Kalkutę (Kolkatę, 15 mln). Wyjaśnij, jakie znaczenie ma wzrost
liczby ludności miejskiej w Indiach.
Polecenie 2.5
*Oblicz, jakiej temperatury powietrza można spodziewać się na szczycie Kanczendzongi
8585 m n.p.m. (trzeci co do wysokości szczyt na Ziemi), gdy u podnóża Himalajów na
wysokości 1585 m n.p.m. jest 20°C.

Słowniczek
eksplozja demograﬁczna
szybki wzrost liczby ludności na danym obszarze w stosunkowo krótkim czasie

Zadania
Ćwiczenie 6
Jak nazywa się region obejmujący niemal całe wnętrze Półwyspu Indyjskiego?


Himalaje



Dekan



Nizina Hindustańska



Karakorum

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Jaki klimat dominuje w Indiach?


podzwrotnikowy wilgotny



zwrotnikowy, odmiana monsunowa



podzwrotnikowy, odmiana monsunowa



zwrotnikowy suchy

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Wymienione cechy wiatrów dopasuj do nazw monsunów wiejących w Indiach.
monsun letni
z północy
znad oceanu
monsun zimowy

z południa

znad lądu
suchy
wilgotny

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Indie to drugie co do liczby ludności państwo na świecie. Oblicz udział ludności Indii
w ogólnej liczbie ludności Azji. Ludność w Indiach – 1 mld 311 mln; ludność Azji – 4 mld 393
mln (dane z 2015 r.).


25,7%



29,8%



33,5%



22,4%

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10
Którą religię wyznaje w Indiach aż 72% ludności?


islam



taoizm



hinduizm



buddyzm

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 11
Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 12
Wskaż nazwy czterech głównych zbóż uprawianych w Indiach.


pszenica



sorgo



proso



ryż



owies



żyto

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Bliski Wschód – gospodarka, cechy kulturowe,
konﬂikty zbrojne
Bliski Wschód to państwa Azji Południowo‐Zachodniej, a niekiedy też Afryki
Północno‐Wschodniej. Region ten, leżący na przecięciu licznych szlaków
komunikacyjnych, na styku trzech kontynentów Starego Świata, posiadający wielkie
zasoby surowców energetycznych – ropy naftowej i gazu ziemnego, ma ogromne
znaczenie gospodarcze i strategiczne. Od lat toczą się tam liczne konﬂikty na tle
społecznym i religijnym.

Meczet Szacha przy głównym placu w irańskim mieście Isfahan

Już wiesz
że mapy ogólnogeograﬁczne i mapy tematyczne umożliwiają charakterystykę
wybranych elementów środowiska przyrodniczego;
że Azja Południowo‐Zachodnia jest obszarem lokalnych konﬂiktów zbrojnych;
że w Azji Południowo‐Zachodniej znajdował się pierwotny obszar udomowienia
roślin i zwierząt, tzw. Żyzny Półksiężyc;
że ropa naftowa jest jednym z najważniejszych surowców energetycznych dla
współczesnej gospodarki.
Nauczysz się

wskazywać na podstawie map cechy środowiska przyrodniczego państw w Azji
Południowo‐Zachodniej;
odczytywać na mapie politycznej nazwy państw leżących w Azji
Południowo‐Zachodniej i dzielić je na państwa arabskie i niearabskie;
opisywać znaczenie gospodarcze państw Azji Południowo‐Zachodniej
z uwzględnieniem roli ropy naftowej – głównego surowca energetycznego
występującego w tym regionie;
wskazywać państwa lub grupy państw Azji Południowo‐Zachodniej, w których
występowały lub nadal trwają konﬂikty zbrojne;
dostrzegać zróżnicowanie kulturowe państw w Azji Południowo‐Zachodniej.

1. Azja Południowo-Zachodnia – środowisko
przyrodnicze
Azja Południowo‐Zachodnia to duży region o powierzchni ok. 6,3 mln km2 (większy niż
połowa Europy). Należą do niego: Półwysep Azja Mniejsza i Półwysep Arabski (będący
największym półwyspem na świecie) oraz tereny leżące na południe od Morza Kaspijskiego
i Niziny Turańskiej. Region ten ma wyraźne granice morskie. Azję Mniejszą od północy
oblewają wody Morza Czarnego, od północnego zachodu cieśniny Bosfor i Dardanele oraz
Morze Marmara znajdujące się między nimi, a od zachodu wody Morza Śródziemnego.
Półwysep Arabski oblewają wody Morza Czerwonego, Zatoki Adeńskiej, Morza Arabskiego
i głęboko wciętej w ląd Zatoki Perskiej. Wschodnią granicą regionu jest linia graniczna
między Iranem a Afganistanem (choć spotyka się też opracowania włączające Afganistan do
państw Bliskiego Wschodu). Od Afryki Azję Południowo‐Zachodnią oddziela umowna
granica, jaką jest Kanał Sueski.
Polecenie 1
Odszukaj w dowolnych źródłach, jakiego obszaru dotyczy określenie Daleki Wschód.

Mapa hipsometryczna przedstawia najważniejsze cechy ukształtowania powierzchni Azji Południowo-Zachodniej

Polecenie 2
Odczytując poniższą charakterystykę ukształtowania powierzchni, wskazuj na mapie
hipsometrycznej wszystkie wymienione formy powierzchni Ziemi.
W Azji Południowo‐Zachodniej dominują wyżyny i góry. Na północy regionu występuje pas
wysoko wzniesionych wyżyn, ograniczonych łańcuchami młodych gór fałdowych. Na
Półwyspie Azja Mniejsza leży Wyżyna Anatolijska przechodząca ku wschodowi w Wyżynę
Armeńską i rozległą, leżącą na południe od Morza Kaspijskiego Wyżynę Irańską. Wyżyny
zamykają od północy Góry Pontyjskie, Kaukaz i Elburs, a od południa góry Taurus i Zagros.
Na Wyżynie Armeńskiej swój początek bierze rzeka Eufrat, a z gór Taurus wypływa Tygrys.
Obie te rzeki płyną na południowy‐wschód do Zatoki Perskiej i zasypują zapadlisko
przedgórskie, tworząc Nizinę Mezopotamską. Półwysep Arabski prawie w całości zajmują
wyżyny.
Dwa elementy środowiska przyrodniczego Azji Południowo‐Zachodniej – klimat i wody –
wpływają na rozmieszczenie ludności i określają możliwości gospodarczego wykorzystania
tego regionu.
Obszary leżące wokół Morza Śródziemnego i Morza Czarnego znajdują się w zasięgu
klimatu podzwrotnikowego wilgotnego (śródziemnomorskiego). Wnętrze Półwyspu Azji
Mniejszej, tereny wyżynne i górskie mają klimat podzwrotnikowy suchy z wysoką
temperaturą powietrza latem i mroźnymi zimami w partiach wyżej położonych. Półwysep
Arabski i południowe wybrzeża regionu objęte są klimatem zwrotnikowym suchym. Latem
średnia temperatura powietrza sięga tam 30–33°C, zimą ok. 15°C, a roczna suma opadu nie
przekracza 100 mm.

Na tak wielkim obszarze, jakim jest Azja Południowo‐Zachodnia, znajdują się tylko dwie
duże rzeki – Tygrys i Eufrat. W zasięgu wpływu klimatu śródziemnomorskiego występują
jedynie krótkie cieki wodne. Ważną rzeką w pasie wschodniego wybrzeża nad Morzem
Śródziemnym jest Jordan przepływający przez jezioro Genezaret i uchodzący do Morza
Martwego. Na Półwyspie Arabskim brak jest stałych rzek. Sieć wodna w tym regionie
wykazuje ścisłe zależności od rocznego rozkładu opadów. Wielkie znaczenie w tym
regionie mają więc wody wgłębne. Buduje się głębokie studnie i pozyskuje wodę z głębiej
zalegających warstw geologicznych. W ostatnich latach powstały też liczne zakłady
odsalania wody morskiej.
Północne obszary tego regionu są nawiedzane przez trzęsienia ziemi. Szczególnie
tragiczne było trzęsienie ziemi, które nawiedziło zachodni Iran w 1990 roku. Zginęło
wówczas blisko 50 tys. ludzi.
Ćwiczenie 1
Odczytaj na mapie Azji nazwę cieśniny prowadzącej z Morza Arabskiego do Zatoki Perskiej.
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Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.



Źródło: Rwers (h p://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 4.0.

2. Azja Południowo-Zachodnia – podział polityczny
i zróżnicowanie religijne

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

W Azji Południowo‐Zachodniej, czyli na Bliskim Wschodzie, leży 15 niepodległych państw
oraz Palestyna, której status nie jest do końca uregulowany i w związku z tym nie jest ona
uznawana za pełnoprawne państwo, m.in. jest jedynie nieczłonkowskim państwem–
obserwatorem przy ONZ. Dwa państwa Bliskiego Wschodu częściowo leżą na innych
kontynentach – Egipt w Afryce i Turcja w Europie. Biorąc pod uwagę dominującą grupę
ludności zamieszkującą w danym państwie, wyróżnia się państwa arabskie i niearabskie.
Państwa Bliskiego Wschodu – powierzchnia i ludność

Państwa arabskie

Państwo

Powierzchnia
(w tys. km2)

Liczba
ludności
w 2015 roku

Arabia Saudyjska

2149,7

31,5 mln

Bahrajn

0,8

1,4 mln

Państwa
niearabskie

Państwo

Powierzchnia
(w tys. km2)

Liczba
ludności
w 2015 roku

Egipt\*

1001,5

91,5 mln

Irak

434,1

36,4 mln

Jemen

528,1

26,8 mln

Jordania

88,8

7,6 mln

Katar

11,6

2,2 mln

Kuwejt

17,8

3,9 mln

Liban

10,4

5,9 mln

Oman

309,5

4,5 mln

Syria

185,2

18,5 mln

Zjednoczone Emiraty
Arabskie

83,6

9,2 mln

Palestyna\*\*

6,0

4,7 mln

Iran

1648,2

79,1 mln

Turcja\*

785,3

78,1 mln

Izrael

21,6

8,1 mln

\* cały kraj łącznie z częścią pozaazjatycką
\*\* uznawana za pełnoprawne państwo tylko przez niektóre kraje świata
Źródło: Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012, GUS, Warszawa 2012;
GeoHive
Arabowie są dominującą grupą etniczną w krajach zaliczanych umownie do grupy państw
arabskich (tabela 1.). W kilku z tych państw żyją duże grupy innych narodowości,
a najliczniejsi są Kurdowie i Azerowie. W Iraku Kurdowie stanowią 23% ogółu ludności,
w Syrii udział ludności kurdyjskiej wynosi 7%. Kurdowie to jeden z najliczniejszych
narodów (ok. 23–25 mln) bez własnego państwa. W państwach niearabskich: w Turcji
przeważają Turcy mówiący po turecku, w Iranie główną grupą etniczną są Persowie (język
perski), a w Izraelu dominują Żydzi mówiący po hebrajsku. W Iranie dużą grupę stanowią
Kurdowie (13%), a Azerowie to ok. 16% ogółu ludności.
W Azji Południowo‐Zachodniej przeważają wyznawcy islamu. W większości państw
arabskich oraz w Iranie islam jest religią państwową. Oznacza to, że konstytucja lub system
prawny danego państwa nadaje religii specjalny status. Wyjątkami są Liban i Syria,
a z państw niearabskich – Turcja. W tych państwach nie ma określonej religii państwowej.

Jedynym krajem w Azji Południowo‐Zachodniej, w którym przeważają wyznawcy innej
religii niż islam, jest Izrael – dominują tam wyznawcy judaizmu (76,3% ludności).
Ciekawostka
Islam to religia muzułmanów, której prorokiem był Mahomet. Jest ona jedną z trzech
wielkich religii monoteistycznych (monoteizm – 'wiara w jednego Boga') po judaizmie
i chrześcijaństwie. Święta księga wyznawców islamu to Koran. Islam powstał w VII wieku
n.e. wśród plemion żyjących na Półwyspie Arabskim i szybko rozprzestrzenił się na cały
region. Współcześnie jest religią powszechną, którą wyznaje ok. 1,6 mld ludzi, czyli 22%
ludności świata. Religia ta reguluje życie społeczne, polityczne i gospodarcze
w większości państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.
Trzy wielkie religie powszechne, które powstały w Azji Południowo‐Zachodniej, mają na
tym obszarze miejsca święte będące celem pielgrzymek religijnych. Dla muzułmanów
najważniejsza jest Mekka – miejsce narodzenia Mahometa – odwiedzana co roku przez
kilka milionów wiernych. Pielgrzymka do Mekki jest jednym z ﬁlarów wiary, która nakazuje,
aby każdy muzułmanin co najmniej raz w życiu ją odbył. Mekka leży na Półwyspie Arabskim
50 km od brzegów Morza Czerwonego i jest miastem zamkniętym dla wyznawców innych
religii.
Z kolei celem pielgrzymek chrześcijan jest Ziemia Święta, czyli tereny dzisiejszego Izraela
i Palestyny. Najważniejsze miasta to: Jerozolima, Betlejem, Nazaret.
Dla wyznawców judaizmu istotne są takie miejsca, jak: Jerozolima i Hebron oraz Góra Synaj
na półwyspie o tej samej nazwie.


Kaaba, czyli świątynia na dziedzińcu Najświętszego Meczetu w Mekce – cel pielgrzymek wyznawców islamu

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Na mapie konturowej zaznaczono numerami 4 państwa leżące na Bliskim Wschodzie.
W którym z nich NIE dominuje ludność arabska?
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Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

3. Bliski Wschód – ropa na owa, kierunki rozwoju
gospodarczego
Państwa Bliskiego Wschodu leżące nad Zatoką Perską dysponują wielkimi zasobami ropy
naftowej i gazu ziemnego. Szacuje się, że w wokół tej zatoki oraz na jej dnie znajduje się
2/3 światowych rezerw ropy naftowej. Największe pola roponośne posiada Arabia
Saudyjska. Dużymi zasobami dysponują też Zjednoczone Emiraty Arabskie, Iran, Irak, Kuwejt

i Bahrajn, a mniejszymi – Oman i Katar. Ropa naftowa jest obecnie najważniejszym
surowcem energetycznym na świecie. Wykorzystuje się ją do produkcji benzyny, oleju
napędowego, nafty, tworzyw sztucznych; jest też stosowana jako paliwo w elektrowniach
cieplnych. Gospodarcze znaczenie ropy naftowej i gazu ziemnego we współczesnym życiu
sprawia, że jej wydobycie, przetwarzanie oraz import i eksport mają wielki wpływ na
światową gospodarkę.
Obecnie państwa leżące nad Zatoką Perską wydobywają ponad 35% światowej produkcji
ropy naftowej.
Zasoby gazu ziemnego są mniejsze niż ropy naftowej, ale wciąż pozostaje on cennym
źródłem energii.
Wydobycie ropy na owej w państwach leżących nad Zatoką Perską w 2013 roku
Państwo

Wydobycie
[mln ton]

Udział w światowym wydobyciu

Arabia Saudyjska

542,3

12,3%

Bahrajn

3,0

0,1%

Irak

153,2

3,5%

Iran

166,1

3,8%

Katar

84,2

1,9%

Kuwejt

151,3

3,4%

Oman

46,9

1,1%

Zjednoczone Emiraty Arabskie

465,7

10,5%

Źródło: World Mineral Production 2009–2013, British Geological Survey
Wydobycie gazu ziemnego w państwach leżących nad Zatoką Perską w 2013 roku
Państwo

Wydobycie
[mld m3]

Udział w światowym wydobyciu

Arabia Saudyjska

103,0

2,94%

Bahrajn

15,8

0,45%

Irak

0,6

0,02%

Iran

166,6

4,75%

Katar

158,5

4,52%

Kuwejt

15,6

0,44%

Oman

34,7

0,99%

Zjednoczone Emiraty Arabskie

56,0

1,60%

Źródło: World Mineral Production 2009–2013, British Geological Survey

Łączne wydobycie gazu ziemnego nad Zatoką Perską stanowi ponad 15% całego
światowego wydobycia. Wszystkie państwa znad Zatoki Perskiej eksportują ropę naftową
i jej przetwory. Łączny udział tych państw w światowym eksporcie ropy naftowej
przekracza 40%. Największym eksporterem jest Arabia Saudyjska, która kontroluje ok. 1/6
całego światowego eksportu ropy naftowej. Największymi importerami są Stany
Zjednoczone, Japonia, Chiny, Indie, Korea Południowa oraz Unia Europejska.
Popyt na ropę naftową i dochody uzyskiwane z jej eksportu skłoniły państwa leżące nad
Zatoką Perską do powołania organizacji, która umożliwiałaby wspólną politykę związaną
z regulowaniem wielkości wydobycia ropy naftowej i ustalaniem jej cen. W 1960 roku Arabia
Saudyjska, Irak, Iran, Kuwejt oraz Wenezuela (państwo spoza regionu) powołały Organizację
Państw Eksportujących Ropę Naftową – OPEC (Organization of Petroleum Exporting

Countries). Następnie do tej organizacji dołączyły: Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie
oraz kilka państw spoza Zatoki Perskiej. Obecnie do OPEC należy 13 krajów.
Państwa mające wielkie zasoby ropy naftowej inwestują część zysków w zakłady
petrochemiczne i chemiczne. Rozwija się nowoczesne sposoby poszukiwania ropy naftowej
przez budowę platform wiertniczych. Państwa, w których zasoby ropy naftowej zostaną
wyczerpane za kilkanaście lat, jak Katar i niektóre emiraty, rozwijają inne gałęzie
gospodarki, a zwłaszcza usługi – ﬁnansowo‐bankowe, handlowe, hotelowe, turystyczne,
transportowe.
Ciekawostka
W Dubaju – stolicy jednego z emiratów arabskich – powstał projekt budowy sztucznych
wysp, które zostaną zabudowane wieżowcami, a następnie utworzą luksusowe dzielnice
biznesowo‐usługowe. Takimi wyspami już są Palm Island (wyspy tworzące kształt liści
palmy) oraz World Island (wyspy o zarysie kontynentów). Szacuje się, że wyspy te będą
zamieszkane przez 3 mln ludzi.
Ponadto na dnie mórz zakłada się sztuczne rafy koralowe. Wielkie znaczenie ma budowa
wielkich odsalarni wody morskiej, gdyż woda słodka jest bardzo cenna w suchym klimacie –
nad Zatoką Perską woda pitna jest droższa od benzyny.

Ćwiczenie 3
Arabia Saudyjska jest obecnie największym na świecie producentem ropy na owej. W 2013
roku wydobyto tam 542,3 mln ton tego surowca. Oblicz udział Arabii Saudyjskiej
w światowym wydobyciu ropy na owej, które wyniosło 4 mld 425 mln ton.
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Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.


Zdjęcie satelitarne Kuwejtu – ciemniejsze plamy to pola na owe

4. Bliski Wschód – konﬂikty zbrojne
Bliski Wschód to region, w którym od dziesięcioleci toczą się regionalne konﬂikty
zbrojne. Najdłuższym z nich jest konﬂikt między Izraelem a państwami arabskimi, który
rozpoczął się w 1948 roku, gdy z mocy decyzji Zgromadzenia Ogólnego ONZ Izrael otrzymał
50% obszaru Palestyny. Państwa arabskie nie uznały niezawisłości Izraela i rozpoczął się
zbrojny konﬂikt. Ponadto w regionie także państwa arabskie toczą lokalne wojny.
W tabeli 4 przedstawiono ważniejsze działania zbrojne na Bliskim Wschodzie. Nie widać
w niej jednak zniszczeń materialnych, strat ludności cywilnej, uchodźców oraz wszelkich
innych okropności wojny. Pamiętaj o nich, czytając ten tekst.
Ważniejsze konﬂikty zbrojne na Bliskim Wschodzie w latach 1948-2014

Czas konﬂiktu

Państwa zaangażowane w konﬂikt i jego przebieg
Zbrojne starcia między Izraelem a państwami arabskimi, które nie

1948

uznały niepodległości państwa żydowskiego. W okresie od stycznia
do lipca 1949 roku Izrael podpisał układy pokojowe z walczącymi
z nim państwami

1956
kryzys sueski
1967
wojna
sześciodniowa
(5–10 VI)

1973

W październiku 1956 roku uderzenie Izraela na Egipt po
znacjonalizowaniu Kanału Sueskiego przez egipskiego prezydenta
G.A. Nasera
Konﬂikt zbrojny między Izraelem a koalicją państw arabskich:
Egiptem, Jordanią i Syrią. Izrael przejął Strefę Gazy, półwysep Synaj,
Jerozolimę, Zachodni Brzeg Jordanu i Wzgórza Golan
Odwet państw arabskich – uderzenie na Izrael po stratach
poniesionych w wojnie sześciodniowej. Porozumienie
egipsko‐izraelskie; w styczniu 1974 roku Izrael wycofał wojska
z zachodniego brzegu Kanału Sueskiego
Długotrwała wojna domowa w Libanie – konﬂikt o podłożu

1975–1990
konﬂikt libański

1980–1988
wojna Iraku
z Iranem

wyznaniowym między chrześcijanami, muzułmanami i druzami.
W konﬂikt zaangażowane były wojska: izraelskie, syryjskie, siły
międzynarodowe ONZ, odziały Organizacji Wyzwolenia Palestyny.
Konﬂikt wygasł w 1990 roku
Długotrwały konﬂikt między Irakiem a Iranem o dominującą pozycję
wśród państw leżących nad Zatoką Perską. Zawieszenie broni
zawarto w sierpniu 1988 roku. Szacuje się, że w wojnie zginęło ok.
1 mln ludzi, a jej koszt wyniósł ok. 400 mld dolarów USA
Agresja Iraku na Kuwejt spowodowała zaangażowanie 30 państw,

1990–1991
I wojna
w Zatoce
Perskiej

które wykonując rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ, wkroczyły do
Iraku. Operacja „Pustynna Burza” doprowadziła do rozbicia wojsk
irackich. Na Irak nałożono sankcje gospodarcze: obniżenie limitu
sprzedaży ropy naftowej, kontrolę handlu międzynarodowego,
wprowadzenie stref wyłączonych dla lotnictwa irackiego w celu
ochrony ludności kurdyjskiej i szyickiej. Działania strony irackiej
polegające na podpaleniu kuwejckich szybów naftowych
spowodowały katastrofę ekologiczną w rejonie Zatoki Perskiej

Czas konﬂiktu

Państwa zaangażowane w konﬂikt i jego przebieg
Wojska Stanów Zjednoczonych Ameryki z wojskami tzw. sił

2003–2010
II wojna
w Zatoce
Perskiej

międzynarodowych wkroczyły do Iraku i w ciągu trzech tygodni
przejęły kontrolę nad terytorium tego państwa. Okupacja trwała do
2005 roku. Rezultatem było obalenie dyktatury Saddama Husajna.
W czasie wojny zginęło ok. 100 tys. osób narodowości irackiej –
głównie cywilów. Misja stabilizacyjna trwała do 2010 roku. Jej celem
było przywrócenie bezpieczeństwa i umożliwienie działania
demokratycznemu rządowi w Iraku
Od wielu lat toczy się wewnętrzny konﬂikt w wieloetnicznym

2011–?
wojna domowa
w Syrii

państwie, jakim jest Syria. Sunnicka większość społeczeństwa jest
w opozycji w stosunku do dyktatury prezydenta Asada. W konﬂikt są
zaangażowane państwa sąsiadujące z Syrią, a presję wywierają
wielkie mocarstwa światowe. W 2014 roku ekstremiści sunnicy
założyli tzw. Państwo Islamskie, które w rzeczywistości jest
organizacją terrorystyczną przeprowadzającą ataki na ludność
cywilną w różnych miejscach świata

Bliski Wschód jest regionem, na którym ścierają się interesy polityczne i gospodarcze wielu
państw, a obok siebie żyją grupy ludności silnie zróżnicowane pod względem
narodowościowym i religijnym. Ogromne znaczenie mają historyczne odniesienia. Wielu
przywódców państw dąży do ograniczenia konﬂiktów. Społeczność międzynarodowa
dostrzega te działania i honoruje przywódców państw lub ugrupowań, przyznając im
Pokojową Nagrodę Nobla. W 1978 roku nagrodę tę otrzymali prezydent Egiptu A. Sadat
i premier Izraela M. Begin po podpisaniu traktatu pokojowego między Egiptem a Izraelem.
W 1994 roku – przywódca Autonomii Palestyńskiej J. Arafat oraz przywódcy Izraela I. Rabin
i S. Peres, gdy wynegocjowali izraelsko‐palestyński układ pokojowy.

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.


Strefa Gazy – budynki zniszczone w wyniku działań zbrojnych wojsk izraelskich przeciwko Palestyńczykom

Podsumowanie

Obszar Azji Południowo‐Zachodniej jest zaliczany do regionu Bliskiego Wschodu, na
którym leży kilkanaście państw zamieszkanych głównie przez ludność arabską oraz
trzy państwa z ludnością innych grup etnicznych (Turcja, Iran, Izrael).
Na obszarze Azji Południowo‐Zachodniej powstały, a następnie upowszechniły się trzy
wielkie religie monoteistyczne: judaizm, chrześcijaństwo oraz islam, który na tym
obszarze jest religią dominującą, a w wielu krajach – religią państwową.
Izrael jest jedynym państwem w regionie (i na świecie), w którym przeważają wyznawcy
judaizmu.
Państwa leżące wokół Zatoki Perskiej wydobywają ponad 1/3 światowej produkcji ropy
naftowej i blisko 1/6 światowej produkcji gazu ziemnego. Ze względu na te bogactwa
mineralne obszar nad Zatoką Perską jest niezwykle ważny dla państw importujących
surowce energetyczne z tego regionu.
Od dziesięcioleci region Bliskiego Wschodu jest terenem konﬂiktów zbrojnych. Do
najbardziej znaczących należy konﬂikt arabsko‐izraelski, w tym dążenia
Palestyńczyków do utworzenia własnego państwa.
Praca domowa
Polecenie 3.1
Napisz krótki esej o zaletach pokoju.

Zadania
Ćwiczenie 4
Wykorzystaj mapę hipsometryczną Azji i wskaż, która z wielkich form powierzchni ziemi
dominuje w Azji Południowo-Zachodniej.


niziny



wielkie formy powierzchni ziemi mają taki sam udział



wyżyny



łańcuchy górskie

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń.
Prawda

Fałsz

Na Półwyspie Azja Mniejsza
leży najdalej na zachód
wysunięty punkt Azji.





Tygrys i Eufrat to jedyne
duże rzeki w Azji
Południowo-Zachodniej;
obie łączą się w dolnym
odcinku i odprowadzają
wody do Zatoki Perskiej.





Na przeważającej części
obszaru Azji PołudniowoZachodniej występuje klimat
suchy – zwrotnikowy
i podzwrotnikowy.





Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Którego z wymienionych państw bliskowschodnich dotyczy poniższy opis?
Państwo to zamieszkuje ludność niearabska, ale muzułmanie stanowią 98% ogółu ludności;
islam jest religią państwową, a język urzędowy to perski.
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Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Podane nazwy państw znad Zatoki Perskiej uporządkuj według wielkości wydobycia ropy
na owej – od największego do najmniejszego.
Zjednoczone Emiraty Arabskie



Katar



Iran



Bahrajn



Arabia Saudyjska



Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Spośród wymienionych państw bliskowschodnich wskaż te, które najbardziej kojarzą się
z konﬂiktami zbrojnymi.


Arabia Saudyjska
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Zjednoczone Emiraty Arabskie
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Izrael

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Afryka – strefowość klimatyczna, roślinna
i glebowa
Afryka to drugi co do wielkości kontynent na Ziemi. Północne wybrzeża tego lądu nad
Morzem Śródziemnym były znane Grekom i Rzymianom już w starożytności. Nazwę
Africa stosowano na oznaczenie rzymskiej prowincji obejmującej obszary Kartaginy
i północnej Libii, a z czasem objęto tą nazwą cały ląd. Afryka ma szczególne położenie
geograﬁczne, gdyż przecinają ją dwie charakterystyczne linie – równik i południk
zerowy. Symetryczne położenie względem równika wpływa na strefowość geograﬁczną
wielu elementów afrykańskiego środowiska przyrodniczego.

Źródło: Winfried Bruenken (Amrum) (h ps://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 2.5.

Już wiesz
że Afryka leży symetrycznie względem równika;
jakie są współzależności między klimatem, roślinnością i glebą na danym obszarze;
czym są czynniki klimatotwórcze;
jakie są elementy klimatu;
jak odczytywać dane z diagramu klimatycznego;
jakie są elementy środowiska przyrodniczego.
Nauczysz się

wykorzystywać mapy tematyczne do charakterystyki położenia geograﬁcznego
Afryki i stref klimatyczno‐roślinno‐glebowych;
określać na podstawie danych położenie stacji klimatycznej w określonej streﬁe
klimatycznej;
odróżniać strefy roślinne Afryki na podstawie ilustracji i opisów;
opisywać przykładowe zależności między klimatem, roślinnością i glebami w każdej
ze stref krajobrazowych Afryki;
wyjaśniać przyczyny symetrycznego ułożenia stref klimatycznych, roślinnych
i glebowych w Afryce.

1. Afryka – symetryczne położenie względem
równika, ukształtowanie powierzchni
Afryka jest drugim po Azji największym kontynentem na świecie. Jej powierzchnia wynosi

30,3 mln km 2. Zwartą bryłę lądu przecina równik i można mówić o prawie symetrycznym
położeniu kontynentu względem niego. Afrykę przecina także południk zerowy, a zatem
każdy skrajny punkt Czarnego Lądu musi leżeć na innej półkuli.
Afrykę znano już w starożytności – zaliczamy ją do Starego Świata. Na północy kontynent od
Europy oddziela Morze Śródziemne, a na północnym wschodzie od Azji – Morze Czerwone.
Pozostałe wschodnie wybrzeża Afryki oblewa Ocean Indyjski, a całe zachodnie – Ocean
Atlantycki.

Wyżynne ukształtowanie powierzchni i słabo rozwinięta linia brzegowa to cechy charakterystyczne Afryki

Polecenie 1
Korzystając z mapy hipsometrycznej Afryki, oblicz, w jakiej odległości od równika leżą
Przylądek Biały i Przylądek Igielny.
Wskazówka
Pamiętaj, że 1° szerokości geograﬁcznej odpowiada 111,1 km, a 1' to 1852 m.
Charakterystyczną cechą ukształtowania poziomego Afryki jest bardzo słabo rozwinięta
linia brzegowa. Afryka ma trzykrotnie większą powierzchnię niż Europa, ale linia brzegowa
tego lądu jest krótsza. Świadczy to o zwartości lądu. Jedynym większym półwyspem jest
Półwysep Somalijski na wschodnim wybrzeżu. Większymi zatokami są: rozległa Zatoka
Gwinejska na zachodnim wybrzeżu, Zatoka Adeńska na Morzu Arabskim i dwie zatoki na
północy: Wielka Syrta i Mała Syrta. Jedyną dużą wyspą jest Madagaskar leżący na Oceanie
Indyjskim (czwarta co do wielkości wyspa na świecie).
Na mapie hipsometrycznej Afryki dobrze są widoczne charakterystyczne cechy
ukształtowania powierzchni.
Większość obszaru Afryki leży na znacznych wysokościach nad poziomem morza –
średnia wysokość kontynentu to 660 m n.p.m.
Liczne kotlinowate obniżenia otoczone są przez rozległe tereny wyżynne.
Łańcuchy górskie rozciągają się na północy – góry Atlas – i na południu – Góry
Przylądkowe oraz Góry Smocze.
Najwyższe szczyty kontynentu znajdują się w odosobnionych masywach górskich
będących wygasłymi wulkanami. Są to: Kilimandżaro (5895 m n.p.m.), Kenia
(5199 m n.p.m.), Ruwenzori (5109 m n.p.m.).
We wschodniej części Afryki od Morza Czerwonego do ujścia rzeki Zambezi biegną
Wielkie Rowy Afrykańskie. Są to zapadliska tektoniczne w części wypełnione wodami
potężnych, głębokich jezior, np. Tanganika o powierzchni 34,4 tys. km2 i głębokości
1435 m.
Region Afryki Wschodniej jest niestabilny tektonicznie, występują tu częste trzęsienia
ziemi i znajdują się czynne wulkany, np. Meru (4565 m n.p.m.) czy Karisimbi
(4507 m n.p.m.).

Ważniejsze wyżyny i kotliny w Afryce

Ćwiczenie 1
Odczytaj na mapie hipsometrycznej Afryki, który ze skrajnych przylądków kontynentu ma
współrzędne geograﬁczne 35°S, 20°E.


Przylądek Biały



Przylądek Hafun



Przylądek Igielny



Przylądek Zielony
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2. Strefy klimatyczne w Afryce
Na powierzchni Ziemi występuje przestrzenne uporządkowanie elementów środowiska
przyrodniczego, które zmieniają się wraz z szerokością geograﬁczną. Zjawisko to
nazywa się strefowością geograﬁczną. Przyczyną strefowości jest kształt Ziemi i jej
położenie względem Słońca, z czym wiąże się różny kąt padania promieni słonecznych, a to
z kolei wpływa na zmiany ilości energii słonecznej dochodzącej do poszczególnych
równoleżników. Na przykładzie Afryki – leżącej symetrycznie względem równika – można
wykazać strefowość klimatyczną, roślinną i glebową oraz przedstawić wzajemne
oddziaływania między elementami środowiska przyrodniczego.
Symetryczne położenie Afryki względem równika powoduje, że ok. 4/5 powierzchni tego
lądu leży w streﬁe między zwrotnikiem Raka a zwrotnikiem Koziorożca. Wyrównana
powierzchnia kontynentu i brak wielkich łańcuchów górskich umożliwiają swobodną
cyrkulację mas powietrza, typową dla strefy gorącej.

Uproszczony schemat cyrkulacji powietrza w streﬁe międzyzwrotnikowej

Do ważnych czynników geograﬁcznych wpływających na typy klimatu w Afryce należą też
wyżynny charakter kontynentu z wysokimi krawędziami na wybrzeżach oraz układ prądów
morskich.
Dwa elementy klimatu – temperatura powietrza oraz wysokość opadów i ich roczny
przebieg – są podstawą do wydzielenia typów klimatu w Afryce.
W streﬁe międzyzwrotnikowej średnie roczne temperatury powietrza mieszczą się
w przedziale między 20°C a 30°C. Nieco niższe średnie temperatury roczne, od 10°C
do 20°C, występują jedynie na północnych i południowych krańcach kontynentu oraz na
obszarach leżących na dużych wysokościach n.p.m.
Sumy opadów rocznych również wykazują wyraźną strefowość.

Średnie roczne sumy opadów w Afryce

W streﬁe równikowej opady są wysokie – przekraczają 2 tys. mm. Im dalej na północ
i południe, tym opadów jest mniej. Na Saharze przeciętej przez zwrotnik Raka roczna suma
opadów nie przekracza 250 mm. Z kolei na półpustyni Kalahari leżącej na zwrotniku
Koziorożca opady są nieco wyższe i wynoszą od 250 mm do 500 mm. W streﬁe wybrzeży
wpływ na wysokość opadu mają prądy morskie. Chłodny Prąd Benguelski przyczynił się do
powstania Pustyni Namib leżącej na wybrzeżu południowo‐zachodnim.
Mapa typów klimatu w Afryce i diagramy klimatyczne pokazują ich strefowe ułożenie.

Mapa typów klimatu; roczny przebieg średnich miesięcznych temperatur powietrza i sum opadów miesięcznych w wybranych
stacjach klimatycznych w Afryce

Położenie geograﬁczne Afryki oraz oddziaływanie czynników geograﬁcznych powodują, że:
typy klimatu układają się symetrycznie względem równika;
na całym obszarze kontynentu przeważają gorące i ciepłe typy klimatu;
rozkład opadów jest uwarunkowany cyrkulacją atmosferyczną w streﬁe
międzyzwrotnikowej i też wykazuje symetryczne ułożenie względem równika;
przebieg opadów w poszczególnych miesiącach wyznacza afrykańskie pory roku –
deszczową i suchą.
Ćwiczenie 2
Który z wymienionych czynników powoduje, że na obszarze Sahary roczna suma opadów nie
przekracza 250 mm?


antypasaty napływające z wyżu barycznego nad równikiem



osiadanie suchego i gorącego powietrza związane z cyrkulacją mas powietrza
w streﬁe międzyzwrotnikowej



położenie na zwrotniku Koziorożca i wpływ prądów morskich



oddziaływanie gorących i suchych mas powietrza przynoszonych przez pasaty znad
równika
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3. Strefy krajobrazowe Afryki
Strefowy układ klimatów w Afryce wpływa na strefowe ułożenie naturalnych zespołów
(formacji) roślinnych, a także typów gleby. Składniki środowiska przyrodniczego
występujące na pewnym obszarze oddziałują na siebie. Efektem jest powstanie w Afryce
wyraźnie zaznaczających się krajobrazów, które zmieniają się w czasie – zgodnie z cyklami
geograﬁcznymi i astronomicznymi (pory roku), a także w wyniku oddziaływania
naturalnych czynników żywiołowych (opady, susze); współcześnie również pod wpływem
działalności człowieka (rolnictwo, górnictwo).
Mapa poniżej przedstawia krajobrazy Afryki – zauważ, że nazwy stref roślinnych stosuje się
także do określenia stref krajobrazowych.

Równoleżnikowy układ stref roślinnych (krajobrazowych) w Afryce

Charakterystyka stref roślinnych i glebowych w Afryce
WILGOTNY LAS

W streﬁe klimatu równikowego wilgotnego występuje

RÓWNIKOWY

wiecznie zielony, gęsty, wilgotny wielowarstwowylas

W KOTLINIE KONGO

będący najbujniejszą formacją roślinną na Ziemi.
Wyróżnia się on wielką bioróżnorodnością gatunkową
i ekosystemową. Szacuje się, że żyje w nim ok. 25 tys.
gatunków roślin, w tym ok. 3 tys. drzew. Las równikowy,
nazywany także lasem deszczowym, składa się z kilku
warstw roślinności wzajemnie się przenikających. Wysoka
temperatura powietrza i duża wilgotność umożliwiają
całoroczną wegetację roślin. Brak pór roku powoduje, że
obok siebie występują rośliny tego samego gatunku,
z których jedna dopiero kwitnie, a druga już owocuje.
Cechą charakterystyczną drewna jest brak pierścieni
przyrostów rocznych. Świat zwierząt jest również bardzo
różnorodny

Wysoka temperatura gleby i duża jej wilgotność
przyczyniają się do szybkiego rozkładu szczątków
organicznych, które są natychmiast wykorzystywane przez
kolejne pokolenie roślin. Procesy chemiczne
i biochemiczne przebiegają tu kilkakrotnie szybciej niż
w innych strefach. W procesie wietrzenia powstają tlenki
żelaza i glinu barwiące gleby na czerwono. Są one
nazywane glebami czerwono‐żółtymi (ferrasolami, glebami
ferralitowymi)
W streﬁe klimatu podrównikowego, w którym
naprzemiennie występują pora deszczowa i sucha,
charakterystyczną formacją roślinną jestsawanna. Obejmuje
ona obszar na północ od lasu równikowego do
równoleżnika 15°N i na południe do 18°S. Sawanna jest
formacją roślinną zajmującą największy obszar w Afryce.
W zależności od długości trwania pory wilgotnej i sumy
opadu różni się ona składem gatunkowym roślinności.
Dominującą roślinnością zawsze sątrawyz pojedynczymi
kępami drzew, głównie akacji o parasolowatych kształtach
i baobabów. Im mniejsza ilość opadu, tym uboższa jest
SAWANNA
W STREFIE KLIMATU
PODRÓWNIKOWEGO

roślinność. W obszarze o niskim opadzie, ok. 200‐500 mm,
występuje typ suchej sawanny kolczastej porośniętej przez
niskie trawy i kolczaste krzewy.
W porze deszczowej sawanny obﬁtują w pokarm roślinny,
dlatego też w tym czasie występuje tu bogaty
i zróżnicowany gatunkowo świat zwierząt trawożernych,
liściożernych, mięsożernych i padlinożernych
Gleby na sawannach są ubogie w składniki odżywcze.
Sezonowa zmienność zawartości wilgoci powoduje
wymywanie cząstek ilastych. Występujące na sawannach
częste pożary niszczą ochronną pokrywę roślinną
i obnażają warstwę glebową, z której deszcz wypłukuje,
a wiatr wywiewa substancje pokarmowe. Typowymi
glebami sawann są gleby czerwonobrunatne

W streﬁe klimatu zwrotnikowego suchego i skrajnie
suchego występują pustynie. Termin ten odnoszący się do
formacji roślinnej określa obszar pozbawiony zwartej szaty
roślinnej. W Afryce Północnej na zwrotniku Raka leży
Sahara – największa gorąca pustynia na świecie
o powierzchni 9 mln km2. Na południu na zwrotniku
Koziorożca rozciąga siępółpustynia Kalaharii leżąca na
wybrzeżu Oceanu Atlantyckiegopustynia Namib. Na tych
obszarach czynnikami kształtującymi krajobrazy są: duże
zmiany temperatury powietrza między dniem a nocą,

PUSTYNIE
W STREFIE KLIMATU
ZWROTNIKOWEGO
SUCHEGO

częste suche i gorące wiatry oraz sporadyczne (raz na kilka
lat) obﬁte i gwałtowne deszcze. Roślinność jest uboga,
stanowią ją suchorosty i słonorośla. Zwierząt też jest
niewiele i wszystkie są doskonale przystosowane do
długich okresów suszy. W niektórych miejscach pustyń
wody gruntowe występują na powierzchni (w postaci
źródeł) albo płytko pod ziemią – wydrążono tam studnie
i powstałyoazy – miejsca, gdzie rozwinęła się względnie
bogata roślinność
Elementem klimatu kształtującym gleby na pustyniach są
wielkie wahania temperatury powietrza oraz silne wiatry.
Przyczyniają się one do intensywnego wietrzenia
mechanicznego, którego wynikiem jest obﬁta zwietrzelina
składająca się z okruchów skalnych, żwirów, piasków
i pyłów. Wiatr przemieszcza składniki wietrzenia i powstają
różne typy pustyń: kamienista, żwirowa, piaszczysta,
pylasta.
Podsiąkanie wód i ich szybkie parowanie powoduje
powstanie skorup i wykwitów solnych – tworzą się
wówczas gleby zasolone lub gleby słone

Wybrzeża nad Morzem Śródziemnym i południowe krańce
Afryki objęte są klimatem podzwrotnikowym. W tym
klimacie lato jest ciepłe i suche, zimą opady są dość
wysokie, ale temperatury stosunkowo niskie. Dwa czynniki
sprzyjające rozwojowi roślinności nie występują w tym
samym czasie. Wpływa to na rozwój określonych gatunków
roślin i ich postacie. Dominująca formacja roślinna na
północy Afryki to zielone zarośla kolczastych krzewów
zwanemakią. Są one niezbyt wysokie, gdzieniegdzie
występują rzadkie lasy z dębem ostrolistnym i wawrzynem
ROŚLINNOŚĆ
ŚRÓDZIEMNOMORSKA
W STREFIE KLIMATU
PODZWROTNIKOWEGO

szlachetnym. Na południowych krańcach Afryki spotkać
można podobny typ roślinności, ale tamtejsze gatunki są
inne niż na północy kontynentu. Rośliny dostosowały się
tam do letniego, wydłużonego okresu suszy, rozwinęły
głębokie systemy korzeniowe i wykształciły sposoby
zapobiegania utracie wody. Liście są twarde, długie,
srebrzyste, pokryte często warstwą chroniącą przed
zimnem i zmniejszającą parowanie. Roślinność klimatu
podzwrotnikowego wilgotnego często określa się jako
zimozieloną i twardolistną
Najważniejszymi glebami w tych obszarach są słabo
zwietrzałe gleby brunatne oraz gleby czerwonobrunatne –
terrarosa. Cechują się one sezonową zmiennością
uwilgocenia

Ćwiczenie 4
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Podsumowanie
Afryka, drugi co do wielkości kontynent na świecie, ma powierzchnię 30,3 mln km2.
Stanowi zwarty blok lądowy o słabo rozwiniętej linii brzegowej, leżący symetrycznie po
obu stronach równika.
Charakterystyczną cechą ukształtowania powierzchni Afryki jest dominacja obszarów
wyżynnych i kotlinowatych. Średnia wysokość kontynentu wynosi 660 m n.p.m.
Położenie geograﬁczne Afryki wpływa na symetryczne ułożenie stref klimatycznych,
roślinnych i glebowych. Elementy środowiska przyrodniczego, oddziałując na siebie,
wytworzyły wyraziste, silnie zróżnicowane krajobrazy strefowe.

Klimat, pokrywa roślinna i gleba pozostają ze sobą w ścisłych współzależnościach.
Roślinność jest wykładnikiem klimatu, a granice typów roślinności określają zasięg
typów klimatu; gleba jest kształtowana zarówno przez klimat, jak i typ roślinności.
W klimacie równikowym wybitnie wilgotnym rośnie gęsty, wielopiętrowy las
równikowy. W klimacie podrównikowym z porami suchymi i deszczowymi
rozwinęły się trawiaste sawanny. W klimacie zwrotnikowym suchym powstały
półpustynie i pustynie, a wśród nich Sahara – największa pustynia na świecie. Klimat
podzwrotnikowy wilgotny (śródziemnomorski) występuje na północnych i wschodnich
wybrzeżach Afryki, gdzie rozwinęła się twardolistna i zimozielona roślinność makii.
Praca domowa
Polecenie 2.1
Posługując się mapą hipsometryczną Afryki, określ jej położenie geograﬁczne.
Polecenie 2.2
Odczytaj na mapie hipsometrycznej Afryki najważniejsze elementy linii brzegowej tego
kontynentu.
Polecenie 2.3
Wyjaśnij, dlaczego rzeki w streﬁe klimatu równikowego wilgotnego są zasobne w wody
przez cały rok.
Polecenie 2.4
Wykorzystaj mapy tematyczne w atlasie i opisz czynniki geograﬁczne, które umożliwiają
rzece Nil przepłynięcie pustyni Sahary i dotarcie do Morza Śródziemnego.
Polecenie 2.5
*Wykorzystaj różne źródła informacji i przedstaw charakterystykę jednej ze stref
krajobrazowych w Afryce.

Zadania
Ćwiczenie 5
Uzupełnij tekst, przeciągając odpowiednie wyrażenie do luki.
Charakterystyczną cechą ukształtowania powierzchni Afryki są rozległe powierzchnie
otaczające

obniżenia. Pasma górskie występują jedynie na północnych i

wybrzeżach kontynentu. Najwyższe szczyty znajdują się w odosobnionych
masywach
kotlinowate
tektonicznych

. W Afryce Wschodniej biegnie ciąg rowów
południowych

górskich

nizinne

zachodnich

.
wypełnione wodą

wyżynne
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Ćwiczenie 7
Na podstawie poniższego opisu cech klimatu wskaż jego typ.
• W ciągu całego roku średnie miesięczne temperatury powietrza wynoszą ok. 25–26°C.
• Roczne amplitudy średnich temperatur wynoszą ok. 2–3°C.
• Roczna suma opadu wynosi ok. 2000 mm.
• Opady są rozłożone równomiernie w ciągu roku.


klimat podrównikowy wilgotny



klimat równikowy wybitnie wilgotny



klimat podzwrotnikowy wilgotny (śródziemnomorski)



klimat równikowy suchy

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Afryka – formy gospodarowania w streﬁe Sahelu
Woda to najbardziej uniwersalna substancja, niezbędna w procesach życiowych
wszystkich organizmów na Ziemi. Jest też jednym z najczęściej wykorzystywanych
surowców w wielu dziedzinach gospodarki. Jednak cała hydrosfera ziemska zawiera
tylko 3% wody słodkiej. Zastanówmy się, gdzie się ona znajduje. Najwięcej – ok. 75% –
występuje w postaci lodowców i pokrywy lodowej. Około 24% to wody podziemne
i gruntowe. Woda słodka na powierzchni Ziemi – w rzekach, jeziorach – to tylko 0,33%
całej słodkiej wody, a w atmosferze znajduje się 0.035%. Jak ludzie radzą sobie tam, gdzie
wody słodkiej brakuje?

Sudański pasterz ze swoim stadem w streﬁe Sahelu

Już wiesz
że na Ziemi występują tereny pustynne i półpustynne charakteryzujące się
niedoborem wody;
że woda jest jedną z najbardziej uniwersalnych substancji;
że woda jest niezbędna do życia na Ziemi;
że mapy ogólnogeograﬁczne i mapy tematyczne umożliwiają charakterystykę cech
środowiska przyrodniczego i gospodarki na danym obszarze.
Nauczysz się
określać położenie geograﬁczne strefy Sahelu w Afryce;

wyjaśniać znaczenie terminów: koczownictwo, nomadzi, pustynnienie, obszary
półsuche;
wyjaśniać znaczenie wody dla gospodarki rolnej w strefach półsuchych;
opisywać na podstawie map tematycznych cechy środowiska przyrodniczego
w streﬁe Sahelu;
podawać przykłady niekorzystnego oddziaływania rolniczego na środowisko
przyrodnicze w streﬁe Sahelu.

1. Sahel – położenie geograﬁczne, cechy
środowiska przyrodniczego
Na południe od Sahary rozciąga się równoleżnikowy pas terenu niebędący ani pustynią, ani
typową sawanną. W tym obszarze suma opadu rocznego wynosi ok. 200‐500 mm, co przy
bardzo wysokiej temperaturze powietrza w ciągu całego roku umożliwia rozwój jedynie
różnych gatunków traw, krzaczastych zarośli i gdzieniegdzie drzew. Ten przejściowy wąski
pas ciągnący się od Oceanu Atlantyckiego na zachodzie Afryki aż po Wyżynę Abisyńską na
wschodzie nazywa się Sahelem. Termin Sahel wywodzi się z języka arabskiego, w którym
oznacza 'brzeg, krawędź, pas graniczny'. Nazwę tę po raz pierwszy w 1900 roku użyto na
oznaczenie regionu półsuchego leżącego na południe od Sahary. Granice tego regionu
wyznaczają dwie izohiety roczne (linie jednakowej sumy opadów) – 200 mm na północy
i 500 mm na południu.

Granice regionu wyznaczają izohiety roczne 200 mm i 500 mm

Do charakterystyki klimatu w regionie Sahelu wykorzystamy diagram klimatyczny dla stacji
Abecher.

Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.0.

Klimat Sahelu cechuje się bardzo wysoką średnią roczną temperaturą powietrza
wynoszącą od 25°C do 30ºC. Pory roku wyznaczane są przez opady. Pora deszczowa trwa
krótko, ok. 2–3 miesięcy; przez pozostałą część roku trwa gorąca pora sucha. Ważną cechą
klimatu w streﬁe Sahelu jest nieregularność opadów, które nawet w ciągu dwóch kolejnych
lat znacznie się różnią. Corocznie zmienia się wysokość opadów, ale także następuje ich
przesunięcie na inne miesiące. Zdarzają się kilkuletnie okresy bardziej wilgotne,
a następnie czas, w którym opady całkowicie zanikają. Ważną cechą klimatu na tym
obszarze są nocne spadki temperatury powietrza w porze suchej o ok. 10°C. Te cechy
klimatu mają wpływ na pozostałe elementy środowiska przyrodniczego Sahelu:
kształtują sieć rzeczną, wpływając na wielkość przepływu w rzekach;
ograniczają rozwój roślinności;
oddziałują na gleby i faunę w tym regionie.
Większość rzek w streﬁe Sahelu to cieki okresowe. Woda pojawia się wraz z nadejściem
deszczu, a w porze suchej rzeka zanika i pozostaje tylko sucha dolina. Stałymi rzekami są te,
których źródła znajdują się w obszarach o wilgotniejszym klimacie. Na zachodzie jest to
rzeka Senegal i środkowy odcinek rzeki Niger, na wschodzie środkowy odcinek największej
rzeki w Afryce – Nilu. W środkowej części Sahelu leży okresowe jezioro Czad o zmiennej
powierzchni – w porze deszczowej ma 26 tys. km², w porze suchej tylko 7 tys. km². Duże
parowanie zmniejsza powierzchnię jeziora i powoduje wytrącanie się pokładów soli, które

są eksploatowane. W całym Sahelu występuje sporo słonawych jezior i bagnisk, które
ożywają w porze deszczowej.
Wzrost roślinności jest całkowicie uzależniony od rozkładu opadów w ciągu roku. Nawet
w tak wąskim pasie, jakim jest Sahel, nieco inne zespoły roślinne występują na północy
regionu, a inne na południu. W części północnej nie występują drzewa, a jedynie płaty
wieloletnich traw. Na południu roślinność tworzy zwartą pokrywę, pojawiają się drzewa
akacji, a w dolinach okresowych rzek lasy galeriowe.
Fauna w tym regionie w różny sposób przystosowała się do długiego okresu suszy.
Typowymi zwierzętami kopytnymi są antylopy adaks i oryks doskonale znoszące brak wody,
np. antylopa oryks w okresie, gdy trawa jest zielona, nie musi pić przez miesiąc. Liczną
grupą są gryzonie: pieski pustynne, skoczki pustynne, a także węże, jaszczurki oraz ptaki.
Niektóre gatunki gryzoni gromadzą zapasy w norach, aby przetrwać okres suszy lub nawet
zapadają w sen w tej porze roku.
Ćwiczenie 1
Oszacuj wielkość powierzchni Sahelu, przyjmując, że szerokość strefy wynosi 3° na
południku, a długość od wybrzeża Oceanu Atlantyckiego do Morza Czerwonego ok. 6 tys. km.
2



~1,0 mln km



~1,5 mln km2



~0,5 mln km2



~2,0 mln km2

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Odczytaj na mapie hipsometrycznej, która z wymienionych rzek uchodzi do okresowego
bezodpływowego jeziora Czad.


Niger



Nil



Senegal



Szari

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.


Typowy, suchy, półpustynny krajobraz strefy Sahelu

2. Sahel – tradycyjne formy wykorzystania
obszarów półsuchych

Na obszarach półsuchych od dawna wykształcił się specyﬁczny system hodowli polegający
na wędrówce ludzi ze stadami zwierząt. Ten tradycyjny sposób wykorzystania naturalnych
pastwisk nazywa się pasterstwem koczowniczym. Polega on na bezpośrednim
użytkowaniu dzikiej roślinności i przepędzaniu stad zwierząt na nowe pastwiska, gdyż
skąpa roślinność nie pozwala na pozostawienie zwierząt przez dłuższy czas na tym samym
miejscu. Nieregularne opady oraz przesuwanie się ich w czasie zmuszają pasterzy do
wędrówek za deszczem, który umożliwia wzrost roślin. Nomadzi, czyli wędrowni pasterze
doskonale znający warunki naturalne, co roku przepędzają stada zwierząt tradycyjnie
ustalonymi szlakami. Taki sposób wypasu może być jednak zakłócony w latach suszy –
wówczas pasterze zmieniają trasy, poszukując terenów bardziej wilgotnych ze świeżą
roślinnością.
W streﬁe Sahelu możliwości uprawy roślin są mocno ograniczone, gdyż pora deszczowa jest
bardzo krótka. Pastwiska mają niską jakość i można je użytkować tylko sezonowo. Brak też
jest środków dla stacjonarnego chowu zwierząt, dlatego pasterstwo koczownicze to
najkorzystniejszy sposób użytkowania obszarów półsuchych.
Wędrówki nomadów nie są zbyt długie i nie przekraczają 150–200 km. Hoduje się głównie
owce, kozy, wielbłądy i długorogie bydło zebu. Ograniczeniem wędrówek w kierunku
południowym jest występowanie muchy tse‐tse roznoszącej naganę – chorobę zwierząt,
która praktycznie uniemożliwia hodowlę bydła i koni w Afryce Środkowej.
Dla koczowników hodowla zwierząt jest podstawą bytu. Dostarcza pożywienia, odzieży,
materiału na namioty, nawozu na opał, zapewnia transport. Nadwyżki produktów
pozyskiwanych od zwierząt są przedmiotem handlu.
W wielu państwach regionu Sahelu dąży się do ograniczania wędrówek zwierząt i próbuje
skłonić koczowników do osiadłego trybu życia. Jedną z takich form przejściowych jest
transhumacja, czyli półkoczownictwo. Polega ono na wędrówkach pasterzy ze stadami
zwierząt, lecz ich rodziny pozostają w stałym miejscu zamieszkania i zajmują się uprawą
roślin. Na obszarze Sahelu do dzisiaj koczownikami są różne grupy etniczne: Tuaregowie,
ludy Fulbe, liczne szczepy arabskie, a także ludy Kanuri żyjące nad jeziorem Czad.
Co kilka, kilkanaście lat Sahel dotyka katastrofalna susza. Wówczas to zaczynają się na
wielką skalę procesy pustynnienia, czyli procesy przyczyniające się do degradacji
środowiska na obszarach leżących na obrzeżach pustyni. Zaczynają się one od zniszczenia
naturalnej roślinności: w czasie suszy stada zwierząt nie wędrują ustalonymi szlakami, ale
przemieszczają się tam, gdzie jeszcze występuje żywność. Wypas jest rabunkowy, następuje
ubicie gleby i jej erozja. Zniszczenie systemu korzeniowego roślin umożliwia wywiewanie
cząstek gleby. Do zniszczenia gleby pośrednio przyczyniają się też ludzie, zbierając
roślinność na opał. Po długiej suszy następuje spadek produktywności rolnej na danym
obszarze. Pogarsza się jakość życia ludzi i zwierząt, a w skrajnych przypadkach na tereny
poprzednio użytkowane rolniczo wkracza pustynia.

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Do podanych terminów dobierz ich deﬁnicje.

transhumacja

Obszar, na którym występują
nieregularne opady umożliwiające
rozwój suchorostów i słonorośli
w warunkach dotkliwej suszy; brak
stałej sieci rzecznej, liczne solniska.

koczownictwo

Obszar pozbawiony zwartej szaty
roślinnej, występujący w zasięgu
klimatu suchego i gorącego latem; po
obﬁtych lecz rzadkich opadach pojawia
się efemeryczna roślinność.

pustynia

Pasterski tryb życia, który polega na
ustawicznych wędrówkach wraz ze
zwierzętami w poszukiwaniu
naturalnych źródeł pożywienia dla
zwierząt.

półpustynia

Forma wędrówek pasterskich
polegająca na wędrówkach stad
zwierząt wraz z dozorującymi je
pasterzami, podczas gdy rodziny
pasterzy lub właściciele zwierząt
prowadzą osiadły tryb życia.

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.



Nomadzi z plemienia Tuaregów w poszukiwaniu pastwisk dla swojego stada

3. Strefa Sahelu – państwa
Obszar Afryki leżący na południe od Sahary nazywany jest Afryką Subsaharyjską, która
została wyróżniona ze względu na odrębności historyczną i kulturową od Afryki Północnej.
Na północy Afryki żyją ludy arabskie należące do białej odmiany człowieka. Na południe od
Sahary dominują ludzie odmiany czarnej. Na pograniczu tych obszarów leży kilkanaście
państw, w obrębie których znajduje się strefa Sahelu.

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

Polecenie 1
Odczytaj z mapy nazwy państw, w granicach których znajduje się strefa Sahelu.
Poniżej przedstawiono bardzo krótką charakterystykę państw leżących w streﬁe Sahelu.
Państwa te cechują się niskim poziomem rozwoju gospodarczego, o czym świadczą małe
wartości dochodu narodowego na 1 mieszkańca wynoszące od 460 dolarów USA w Nigrze
do 1900 USD w Sudanie. W krajach tych dominuje ludność wiejska: w Nigrze stanowi ponad
81% ogółu ludności. Są to też państwa silnie zróżnicowane etnicznie, ale we wszystkich
z nich przeważają wyznawcy islamu. Bardzo wysoki jest udział analfabetów, np. w Nigrze aż
78%. We wszystkich tych państwach mimo bardzo trudnych warunków naturalnych,
dużego ubóstwa, krótkiej średniej długości życia (ok. 50 lat) występuje wysoki przyrost
naturalny. Okres podwojenia liczby ludności we wszystkich państwach Sahelu mieści się
w przedziale 20–30 lat, np. w Mali jest to zaledwie 21 lat.
Na tym tle elementem wyróżniającym się są stolice państw. To duże miasta liczące ok. 1 mln
mieszkańców. Zauważ jednak, że wszystkie one leżą nad stałymi rzekami lub w ich pobliżu,
np. stolica Mali – Bamako (2,5 mln mieszkańców) leży nad Nigrem, a stolica Czadu –
Ndżamena (1,5 mln) – nad rzeką Szari.

Ćwiczenie 4
Odszukaj na mapie, która ze stolic państw obejmujących strefę Sahelu ma współrzędne
geograﬁczne 17°07’N, 15°03’E.


stolica Burkina Faso – Wagadugu



stolica Sudanu – Chartum



stolica Czadu – Ndżamena



stolica Nigru – Niamej

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.


Bamako nad rzeką Niger – stolica Mali i jedno z największych miast strefy Sahelu liczące 2,5 mln mieszkańców

4. Strefa Sahelu – formy gospodarowania a zasoby
wodne

Strefa Sahelu zalicza się do obszarów suchych, na których roczna suma opadów jest niska,
a parowanie bezpośrednie i transpiracja roślin – wysokie. Obszary te wykorzystuje się
gospodarczo, ale tamtejszy ekosystem jest niezwykle delikatny i podatny na zmiany.
Tradycyjne formy wędrówek ze stadami zwierząt w rytmie wyznaczonym przez opady
i cykle wegetacji roślin ulegają przemianom. Na obszarze Sahelu stale i szybko rośnie liczba
ludności. Granice państw nieco zahamowały swobodną migrację koczowników. Nastąpiły
także przemiany społeczne.
Najsilniej działającym czynnikiem, który wpływa na pogorszenie stanu dzikich terenów
pastwiskowych, jest źle prowadzony chów zwierząt. Jednak znaczny wzrost
produktywności można uzyskać przez:
wpływanie na rozmieszczenie zwierząt, zmieniając liczbę i umiejscowienie
wodopojów;
udostępnienie zwierzętom soli mineralnych w odpowiednio usytuowanych punktach;
poznanie ekologii wykorzystywanych roślin i określenie ram czasowych, w których
dany gatunek musi być bezwzględnie chroniony;
lepszą regenerację pastwisk dzięki bardziej rotacyjnemu wypasowi w określonych
sezonach;
kontrolowane wypalanie pastwisk – pożary są zjawiskiem naturalnym, ale zbyt duża ich
częstotliwość niszczy glebę i systemy korzeniowe roślin;
sadzenie pasów zieleni, drzew i krzewów w celu powstrzymania procesów
pustynnienia.
Jednym z najważniejszych sposobów, które zapewne mogą przyczynić się do poprawy
jakości życia w streﬁe Sahelu, jest pełniejsze wykorzystanie doświadczenia, nawyków,
tradycji i obyczajów, które wykształciła ludność żyjąca na tym obszarze.
Od dawna podejmowane są próby zwiększenia ilości wody w strefach półsuchych. Należy
do nich budowa studni głębinowych o dużej wydajności. Jednym z celów było też
skłonienie koczowników do nieco bardziej osiadłego życia. Jednak w okresie suszy wokół
studni gromadziło się zbyt wiele zwierząt, które całkowicie wyjadały roślinność.
Dochodziło nawet do sytuacji, że część z nich padała z głodu mimo dostępności wody.



Sudański pasterz ze swoim stadem w streﬁe Sahelu

Ćwiczenie 5
Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Podsumowanie
Sahel to pas terenu leżący na południe od pustynnych piasków Sahary, mający
powierzchnię ok. 2 mln km2; jego granice wyznaczają izohiety roczne – 200 mm na
północy i 500 mm na południu.
Środowisko przyrodnicze strefy Sahelu kształtuje się pod wpływem bardzo wysokich
temperatur powietrza w ciągu roku i skąpych, nieregularnych opadów.
Sieć wodna w streﬁe Sahelu uzależniona jest od nieregularnych opadów; rzeki
okresowe prowadzą wodę w porze deszczowej, jeziora zmieniają swoją powierzchnię
w zależności od pory roku, a małe zbiorniki wysychają w porze suchej, zmieniając się
w solniska.
Koczownictwo było i do dzisiaj jeszcze jest tradycyjną, ekstensywną formą korzystania
z zasobów środowiska przyrodniczego Sahelu.
Delikatny ekosystem półsuchej strefy Sahelu powinien być użytkowany gospodarczo
w taki sposób, by nie „rabować” jego elementów i nie przyspieszać procesów
pustynnienia.
Praca domowa

Polecenie 2.1
Określ położenie geograﬁczne strefy Sahelu. Wyjaśnij znaczenie terminu Sahel.
Polecenie 2.2
Na podstawie map tematycznych opisz cechy środowiska przyrodniczego w streﬁe Sahelu.
Polecenie 2.3
Przedstaw sposoby gospodarczego wykorzystania środowiska przyrodniczego strefy Sahelu.
Polecenie 2.4
Przedstaw własną wizję zagospodarowania strefy Sahelu. Zastanów się, jakie mogą być
pozytywne, a jakie negatywne następstwa wybranego sposobu gospodarowania.
Polecenie 2.5
*Wyjaśnij przyczyny wielkiego przyrostu liczby ludności w streﬁe Sahelu. Jakie czynniki
wpływają na rozwój dużych miast w streﬁe Sahelu?

Słowniczek
transhumacja
półkoczowniczy tryb życia mieszkańców obszarów półsuchych, np. strefy Sahelu
w Afryce; polega on na tym, że pasterze wędrują ze swoimi stadami zwierząt po
pastwiskach naturalnych, a ich rodziny pozostają w gospodarstwach, gdzie zajmują się
uprawą roślin

Zadania
Ćwiczenie 6
Podane nazwy pasów krajobrazowych ułóż w kolejności ich występowania w Afryce na
półkuli północnej.
Sahara



sawanna



las równikowy



Sahel



makia



Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Wskaż cechy klimatu, które są charakterystyczne dla strefy Sahelu.



wyrównane średnie miesięczne temperatury powietrza są tylko w porze suchej i są
wyższe niż podczas pory deszczowej



średnia roczna temperatura powietrza ok. 25–30°C, pora deszczowa trwająca 2–3
miesiące



wyrównane średnie miesięczne temperatury powietrza ok. 20°C i długa pora sucha
trwająca ok. 6 miesięcy



średnia roczna temperatura powietrza ok. 20–22°C, pora deszczowa trwająca od 4–
5 miesięcy

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Spośród wymienionych form gospodarowania człowieka wybierz trzy najbardziej
charakterystyczne dla strefy Sahelu.


hodowla owiec



uprawa żyta



uprawa buraków cukrowych



hodowla kóz



hodowla trzody chlewnej



uprawa winorośli



hodowla wielbłądów



uprawa oliwek

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Wskaż nazwy państw, przez których obszar przebiega strefa Sahelu.


Mali



Egipt



Sudan



Republika Południowej Afryki



Niger



Czad



Tunezja



Madagaskar

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10
Wskaż zestaw haseł opisujący strefę Sahelu.


chłód, prąd morski, urbanizacja, przemysł



susza, koczownictwo, ubóstwo, pustynnienie



powódź, transhumacja, uprawy, dobrobyt



trzęsienie ziemi, wichura, turystyka, ekologia

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Państwa Afryki Subsaharyjskiej – rozwój
gospodarczy i poziom życia
Północne wybrzeża Afryki były znane Europejczykom już w starożytności. Na tych gęsto
zaludnionych wybrzeżach ukształtowały się i rozrosły wielkie kultury. W dolnym biegu
Nilu ok. 3,6 tys. lat przed naszą erą powstało państwo egipskie. W VII wieku naszej ery
tereny północnej Afryki przejęli Arabowie. Obszary leżące na południe od największej
pustyni świata – Sahary – zamieszkane przez ludność czarnoskórą były nieznane
Europejczykom aż do XV wieku. Dzisiaj tereny te nazywa się Afryką Subsaharyjską.

Źródło: Harvey Barrison (h p://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 2.0.

Już wiesz
co to jest Afryka Subsaharyjska;
jak czytać mapę polityczną;
jakie warunki naturalne występują w Afryce;
co wpływa na rozwój określonych gałęzi gospodarki.
Nauczysz się
rozróżniać państwa „czarnej” Afryki Subsaharyjskiej i „białej” Afryki Północnej;
wskazywać różnice w historii, kulturze, gospodarce między Afryką Subsaharyjską
a Afryką Północną;

opisywać rozmieszczenie ludności w Afryce i wyjaśniać przyczyny istniejącego stanu
rzeczy;
wyjaśniać pojęcie eksplozja demograﬁczna i podawać przyczyny jej wystąpienia
w Afryce;
opisywać gospodarkę człowieka w Afryce i jej związki z warunkami naturalnymi;
na mapie świata wskazać obszary bogatej Północy i biednego Południa.

1. Afryka – krótki zarys historii kontynentu
Afryka Subsaharyjska była bardzo słabo poznana jeszcze nawet w XX wieku. Różni się ona
kulturowo, ludnościowo, a także historycznie od Afryki Północnej. Często też tę część
Afryki nazywa się prawdziwą Afryką lub Czarnym Lądem. Charakterystyczną cechą dla
obszaru Afryki na południe od Sahary było utrzymywanie się aż do XIX wieku społeczności
bez struktur państwowych. Podstawę organizacji społeczności stanowiły związki rodzinne,
pokrewieństwa lub stowarzyszenia sprawujące władzę religijną i sądowniczą.
W XV wieku europejscy żeglarze, głównie Portugalczycy, docierają do wybrzeży Afryki
Zachodniej. W 1488 roku odkrywają Przylądek Dobrej Nadziei i mogą płynąć dalej na
wschód – do Indii, dokąd drogą morską jako pierwszy Europejczyk dociera Vasco da Gama.
W XVI wieku na wybrzeżach całej Afryki kupcy angielscy, francuscy, holenderscy zakładają
faktorie. Od XVI do XIX wieku trwa jeden z najtragiczniejszych okresów w dziejach Afryki –
handel niewolnikami. Szacunki historyków mówią, że w ciągu prawie 400 lat wywieziono
z Afryki ok. 65 mln ludzi, z czego tylko 15 mln dotarło do Ameryki, a 40 mln straciło życie
podczas podróży przez Ocean Atlantycki. Handel niewolnikami generalnie zakończył się
w pierwszej połowie XIX wieku, choć na przykład w Brazylii niewolnictwo zniesiono
dopiero w 1888 roku.
Wnętrze Afryki zostało zbadane przez Europejczyków dopiero w XIX wieku. Wówczas to
m.in. odkryto źródła Nilu (jedynej rzeki przepływającej przez Saharę) i Kongo, a także
poznano niezwykle zróżnicowane typy ludności żyjące we wnętrzu Afryki. W XIX wieku
kilka państw europejskich wyznaczyło zasięgi swoich wpływów, tworząc instytucje, które
wykorzystywały gospodarczo i politycznie terytoria w Afryce. Okres ten nazywa się
kolonializmem. Jedyne państwa, które nie były koloniami państw europejskich, to Abisynia
(dzisiejsza Etiopia – okupacja Włoch w latach 1936–41) oraz Liberia.
Ciekawostka
Liberia to państwo w Afryce Zachodniej założone w 1822 roku przez wyzwolonych
niewolników ze Stanów Zjednoczonych, którzy powrócili do Afryki. W 1847 roku została
ogłoszona niepodległość państwa. Liberia jest najstarszą niepodległą republiką w Afryce.

W 1911 roku niepodległość Liberii uznały Wielka Brytania i Francja. Do 1980 roku pełnię
władzy politycznej sprawowali potomkowie osadników amerykańskich.
Państwa europejskie podzieliły kontynent afrykański na terytoria zależne, nie
uwzględniając stosunków etnicznych, elementów geograﬁcznych czy kulturowych.
Powstały sztuczne granice na mapie widoczne jako linie proste, które utrwaliły się wraz
z uzyskiwaniem niepodległości przez państwa afrykańskie. Procesy wyzwalania się krajów
afrykańskich spod kolonialnej zależności zakończyły się w drugiej połowie XX wieku.
W 2011 roku w wyniku referendum nastąpił podział Sudanu. W części południowej
powstało niepodległe państwo Sudan Południowy. Obecnie w Afryce jest 55 niepodległych
państw bardzo zróżnicowanych co do wielkości, liczby ludności i rozwoju gospodarczego.

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.



Centrum Lagos – stolicy Nigerii do 1991 roku; obecnie to największe miasto Afryki liczące ponad 12 mln mieszkańców

2. Ludność Afryki
W 2015 roku Afrykę zamieszkiwało 1 mld 186 mln ludzi, co stanowiło 16,1% ludności świata.
Udział ten stale rośnie. Na 1 km2 przypada średnio 39 osób. W latach 1950–2010 zanotowano
w Afryce prawie pięciokrotny, niespotykany na żadnym innym kontynencie wzrost liczby
ludności. Do tej wielkiej eksplozji demograﬁcznej przyczyniły się głównie poprawa
warunków higienicznych i ogólnie bytowych, lepszy dostęp do opieki medycznej oraz
uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie. Skutkiem tego było m.in. obniżenie
śmiertelności niemowląt i wydłużenie średniej długości życia.

Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.0.

Rdzenna ludność Afryki dzieli się na pięć zróżnicowanych grup. Są to biali Afrykanie,
czarnoskórzy Afrykanie, Pigmeje, ludy Khoisan i Austronezyjczycy. Ludność biała
zamieszkuje północną Afrykę, Saharę i Półwysep Somalijski. Obszary na południe od Sahary
zaludniają Murzyni (czarnoskórzy Afrykanie) należący głównie do grupy Bantu. Obecnie
jest to najliczniejsza grupa ludności w Afryce. Pigmeje – ludność o bardzo drobnej budowie
ciała – zamieszkują Kotlinę Kongo. W Kotlinie Kalahari żyją grupy ludności Khoisan mającej
żółtawy odcień skóry – dawniej ludy Khoisan nazywano Buszmenami i Hottentotami. Na
największej wyspie Afryki, Madagaskarze, żyją Austronezyjczycy wykazujący kulturowe
i językowe pokrewieństwo z ludnością zamieszkującą wyspę Borneo oddaloną od
Madagaskaru o 7 tys. km.
Ludność zamieszkująca tereny na południe od Sahary jest silnie zróżnicowana etnicznie,
kulturowo i językowo, co często prowadzi do różnych konﬂiktów społecznych, w tym
zbrojnych.



Źródło: Andrzej Boczarowski, Tom Pa erson, licencja: CC BY 3.0.

Mapa poniżej pokazuje, że ludność Afryki jest rozmieszczona bardzo nierównomiernie.
Obszary, na których występują duże skupiska ludności, a gęstość zaludnienia jest wyższa od
wartości średniej, to:
obszar nad Zatoką Gwinejską obejmujący Nigerię (najludniejsze państwo w Afryce –
182,2 mln mieszkańców w 2015 roku), Kamerun, Wybrzeże Kości Słoniowej, Burkinę
Faso, Ghanę i Togo; szacuje się, że na obszarze tym mieszka ponad 300 mln ludzi;
dolina dolnego Nilu i jego delta – na tym niewielkim obszarze w Egipcie żyje ok. 90 mln
ludzi, a gęstość zaludnienia przekracza 1000 osób na 1 km2;
północno‐zachodnie wybrzeże Afryki nad Morzem Śródziemnym (Maroko, Algieria,
Tunezja);
obszary w Afryce Południowej wokół Johannesburga aż po wybrzeża Oceanu
Indyjskiego.

Gęstość zaludnienia i wielkie miasta w Afryce

Na pozostałym obszarze kontynentu gęstość zaludnienia jest na ogół bardzo niska i nie
przekracza 10 osób na 1 km2. We wnętrzu Sahary występują obszary całkowicie
niezamieszkane, gdyż cechy środowiska przyrodniczego uniemożliwiają jakąkolwiek formę
osadnictwa.
W Afryce na południe od Sahary mieszka ok. 85% ludności kontynentu, czyli ponad 1 mld
ludzi, głównie odmiany czarnej. Ludność ta posługuje się ok. 1500 językami, wyznaje
chrześcijaństwo i islam, a także tradycyjne religie animistyczne. Czynnikami silnie
oddziałującymi na życie społeczne są warunki środowiska przyrodniczego, tradycje
kulturowe i przeszłość historyczna.
Ćwiczenie 1
Odczytaj na mapie politycznej Afryki i wskaż, w którym zestawie umieszczono nazwy państw
niezaliczających się do Afryki Subsaharyjskiej.


Nigeria, Kamerun, Ghana



Angola, Zimbabwe, Republika Południowej Afryki



Algieria, Libia, Egipt



Kenia, Tanzania, Malawi

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Ludność Nigerii liczy 182,2 mln mieszkańców. Jest to najliczniejszy naród w Afryce i siódmy
na świecie. Oblicz udział ludności Nigerii w liczbie ludności Afryki, która wynosi 1 mld 186
mln (dane z 2015 roku).
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Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.


Dorośli Pigmeje obok człowieka rasy białej

3. Zróżnicowanie poziomu życia i gospodarki
w krajach Afryki Subsaharyjskiej

Na południe od Sahary leży prawie 50 państw silnie zróżnicowanych pod względem
społecznym i gospodarczym. Według statystyk międzynarodowych większość państw tego
regionu zalicza się do krajów o niskim poziomie rozwoju gospodarczego. Najgorsza
sytuacja panuje w Liberii, Burundi, Malawi, Demokratycznej Republice Konga i Republice
Środkowoafrykańskiej, gdzie wartość rocznego dochodu narodowego na 1 mieszkańca nie
przekracza 1000 USD. I tylko w kilku krajach afrykańskich notowane są wysokie wartości
dochodu na 1 mieszkańca przekraczające 10 000 USD. Są to głównie państwa posiadające
bogactwa mineralne, np. RPA (różne bogactwa) czy Nigeria, Gabon i Gwinea Równikowa
(ropa naftowa), a także Botswana (diamenty). Wysoki dochód narodowy osiągany jest
również w małych państwach wyspiarskich – Seszele i Mauritius – gdzie zyski pochodzą
niemal wyłącznie z turystyki.
W większości państw afrykańskich rolnictwo jest sektorem gospodarki zatrudniającym od
30% do 60% ogółu pracujących. W skrajnych przypadkach udział ten sięga 80%. Tak jest na
przykład w Czadzie, Nigrze, Etiopii.
Rolnictwo afrykańskie zależy od warunków naturalnych, tradycji oraz współcześnie
zachodzących przemian. Do dzisiaj w streﬁe wilgotnych lasów deszczowych występuje
rolnictwo wędrowne, zwane odłogowym lub żarowym. Polega ono na wykarczowaniu
roślinności pierwotnej i jej częściowym wypaleniu. Popiół użyźnia glebę, którą spulchnia się
prymitywnymi narzędziami, a następnie sadzi się w niej bulwy i kłącza (maniok, jams) lub
wysiewa zboża (proso, sorgo). Po kilku latach, gdy gleba utraci żyzność, uprawę przenosi się
w inne miejsce.
Na obszarach suchych w streﬁe międzyzwrotnikowej z rolnictwem osiadłym, w którym nie
stosuje się nawodnienia, popularna jest tzw. trójpolówka. Aby podtrzymać żyzność gleb,
obszar uprawy dzieli się na trzy części: pola uprawne, tereny pastwiskowe i odłogi, czyli
obszary pozostające w spoczynku. W trzyletnim cyklu następuje zmiana sposobów
wykorzystania ziemi na poszczególnych częściach.
Na niektórych obszarach Afryki rozwinęło się rolnictwo plantacyjne zajmujące się
towarową uprawą roślin. Celem tego typu rolnictwa jest uzyskanie wysokich zbiorów
przeznaczonych do sprzedaży. Taki typ rolnictwa rozwinął się głównie w państwach nad
Zatoką Gwinejską, w których uprawia się kakao, kawę, bawełnę, owoce cytrusowe czy
palmę oleistą.
Jedynym państwem, w którym rolnictwo zaspokaja potrzeby żywnościowe ludności, jest
Republika Południowej Afryki. Choć w rolnictwie pracuje tam tylko 5% ogółu
zatrudnionych, to jest ono na tyle nowoczesne i wydajne, by móc wytworzyć nawet
niewielkie nadwyżki żywności. Rolnictwo w pozostałych krajach Afryki jest na ogół
prymitywne i ekstensywne, silnie uzależnione od warunków naturalnych. Ma niską
wydajność, w uprawie nie stosuje się sztucznego nawożenia i nawadniania, a stopień
mechanizacji jest niewielki. Tym niemniej w niektórych uprawach państwa afrykańskie
zajmują czołowe miejsca w świecie.
Udział państw afrykańskich w produkcji wybranych płodów rolnych (2013 r.)

RODZAJ UPRAWY
Państwo

Udział w produkcji światowej
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na świecie

MANIOK
Nigeria

19,1%

I

Demokratyczna Republika Konga

6,0%
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Angola

5,9%

VI

Ghana
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VII
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IV

6,6%

III

Tanzania

12,4%

II

Kenia

9,9%

III

Madagaskar

6,7%

IV

Etiopia

3,0%

VII

Uganda

2,1%

XI

Wybrzeże Kości Słoniowej

31,6%
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Ghana

18,2%
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Nigeria

8,0%

IV
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6,0%
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8,1%

III

OLEJ PALMOWY
Nigeria
ORZESZKI ZIEMNE
Nigeria
WŁÓKNO AGAWY (SIZAL)

KAWA

ZIARNO KAKAO

HERBATA
Kenia
Źródło: FAOstat
Warunki naturalne ograniczają również hodowle zwierząt w Afryce. Stałym zagrożeniem
dla stad zwierząt są powtarzające się okresy suszy i wynikający z nich brak wody. W streﬁe
lasów deszczowych i na terenach wilgotnych sawann hodowla bydła jest ograniczona przez
występującą tam muchę tse‐tse roznoszącą śmiertelną chorobę – naganę, tj. śpiączkę
afrykańską.
Afryka jest kontynentem zasobnym w surowce mineralne. Jednak eksploatacja użytecznych

kopalin wymaga dużych nakładów pieniężnych. Koszty przetwarzania surowców są
również bardzo wysokie, dlatego w Afryce pozyskuje się takie surowce mineralne, które nie
muszą być przetwarzane, a przynoszą duże zyski.
Mapa poniżej przedstawia największych producentów głównych surowców
energetycznych.

Wydobycie ropy na owej i węgla kamiennego w 2013 roku

Ważnymi surowcami wydobywanymi w państwach Afryki są rudy metali kolorowych
i szlachetnych oraz diamenty. Największe wydobycie metali kolorowych występuje w Pasie
Miedzionośnym – okręgu wydobywczym leżącym na pograniczu Demokratycznej Republiki
Konga i Zambii oraz w Okręgu Witwatersrand w Republice Południowej Afryki. Najwięksi
producenci złota w Afryce to RPA (5. miejsce na świecie z udziałem 5,7% w globalnym
wydobyciu) i Ghana (9. miejsce i 3,2%). Diamenty są wydobywane m.in. w Botswanie,
Demokratycznej Republice Konga, Angoli, Zimbabwe i Republice Południowej Afryki.
Czynnikiem ograniczającym rozwój przemysłu przetwórczego jest brak
wykwaliﬁkowanych pracowników.
Wśród państw Afryki Subsaharyjskiej wyróżniają się dwa wytwarzające aż 50% wartości
produktu krajowego brutto całego regionu: Republika Południowej Afryki i Nigeria.
Pozostałe państwa to kraje o niskim lub bardzo niskim stopniu rozwoju gospodarczego, co
wpływa na wskaźniki rozwoju społecznego, rozwój oświaty, ochronę zdrowia. W regionie
subsaharyjskim występuje najwyższy udział na świecie ludności żyjącej w ubóstwie
i niedożywieniu. Jednym z zaskakujących wskaźników jest malejąca średnia oczekiwana
długość życia mieszkańców, która na przełomie XX i XXI wieku wynosi ok. 55 lat. Przy
niskim poziomie urbanizacji, wynoszącym 45%, ponad 70% mieszkańców miast żyje
w ubogich osiedlach niezapewniających dostatecznych warunków egzystencji. Na wsi tylko

46% ludności ma dostęp do odpowiedniej jakości wody pitnej. Wielkie zagrożenie
społeczne w regionie subsaharyjskim to epidemia wirusa HIV. Szacuje się, że ok. 40 mln
ludzi w Afryce jest nosicielem tego wirusa. Najgorsza sytuacja występuje na południu
kontynentu, gdzie w krajach takich jak: Botswana, RPA, Lesotho, Suazi zarażeni stanowią
ponad 20% populacji.
Tabela 2 i mapa poniżej pokazują, jak wielkie są dysproporcje między regionami bogatej
Północy a ubogiego Południa.
Wybrane dane obrazujące rozwój gospodarczy i społeczny w Afryce i Europie (2010 r.)
AFRYKA

EUROPA

Ludność

1 mld 022 mln

738 mln

Ludność na 1 km2

34

32

Przeciętna długość trwania życia

55,2 lat

75,4 lat

Ludność w miastach

45,1%

72,8%

Ludność umiejąca czytać i pisać
(w wieku >15 lat)

kobiety 53,7%
mężczyźni 71,1%

kobiety 96,9%
mężczyźni 99,0%

Produkt krajowy brutto
na 1 mieszkańca

1 676 USD

25 678 USD

Użytkownicy Internetu
na 1000 mieszkańców

109,2

368,0

Źródło: Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012, GUS, Warszawa 2012

Podział świata na bogatą Północ i biedne Południe

Mapa pokazuje, jak wielka w Afryce jest skala niedorozwoju społeczno‐ekonomicznego.
Wskaźnik rozwoju społecznego oznaczany jako HDI (ang. Human Development Index)
uwzględnia szereg mierników społecznych i gospodarczych, np. wysokość dochodu
narodowego na 1 mieszkańca, przeciętne dalsze trwanie życia, poziom analfabetyzmu. Jest
on uniwersalną miarą pozwalającą na wiarygodną ocenę poziomu i jakości życia
w państwie. Wskaźnik przyjmuje wartość od 0,001 do 1,000. W przedziale od 0,001 do 0,250
znajdują się państwa o bardzo niskim poziomie życia, przedział od 0,251 do 0,500 oznacza
poziom niski, 0,501–0,800 to poziom średni, a powyżej 0,800 – poziom wysoki i bardzo
wysoki.
Na mapie widać wyraźnie, że region Afryki na południe od Sahary to najbiedniejsza część
świata. Należy postawić pytanie: Jak państwa bogatej Północy mogą pomóc krajom
afrykańskim leżącym na ubogim Południu? Do odpowiednich działań należą:
umożliwienie wejścia na rynki światowe towarów nieprzetworzonych z państw
afrykańskich;
udzielenie różnorodnej pomocy ﬁnansowej;
zmniejszenie zadłużenia krajów afrykańskich;
udzielenie pomocy materialnej w sytuacjach zagrożenia klęskami naturalnymi;
świadczenie pomocy medycznej w ograniczaniu epidemii AIDS;
wspomaganie rozwoju oświaty i ograniczenie analfabetyzmu.


Źródło: Diorit (http://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.

Ćwiczenie 3
Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Podsumowanie
Afrykę zamieszkują dwie odmiany człowieka: biała – wybrzeża północne i tereny
północnej Sahary; czarna – na południe od Sahary (Afryka Subsaharyjska).
W latach 1950–2010 na kontynencie afrykańskim nastąpił największy na świecie,
prawie pięciokrotny wzrost liczby ludności.
Ludność w Afryce jest rozmieszczona nierównomiernie, na co decydujący wpływ mają
warunki środowiska przyrodniczego.
Podział polityczny Afryki został ustalony przez europejskie państwa kolonialne. Po
uzyskaniu niepodległości granice państw afrykańskich zostały utrwalone.
Większość państw leżących na południe od Sahary ma charakter rolniczy. Wiele
państw eksploatuje surowce mineralne, które są eksportowane w postaci
nieprzetworzonej.
Region subsaharyjski charakteryzuje się największym na świecie udziałem ludności
żyjącej w ubóstwie i niedożywieniu, co wpływa na stan zdrowotny i średnią długość
życia.
Praca domowa
Polecenie 1.1
Największym państwem leżącym na południe od Sahary jest Demokratyczna Republika
Konga, gdzie na powierzchni 2345,4 tys. km2 mieszka 77,3 mln osób. Oblicz średnią gęstość
zaludnienia na 1 km2 w tym państwie.
Polecenie 1.2
Przedstaw przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia ludności w Afryce. Posłuż się
mapami tematycznymi i wskaż obszary o dużej gęstości zaludnienia i obszary prawie
bezludne.
Polecenie 1.3
Wyjaśnij, jakie czynniki spowodowały, że poza Republiką Południowej Afryki państwa
leżące na południe od Sahary należą do najbiedniejszych państw świata.

Słowniczek
faktoria
dawna placówka handlowa w krajach kolonialnych, położona najczęściej na wybrzeżu
morskim w celu ułatwienia wymiany handlowej
trójpolówka
prymitywny sposób racjonalnego wykorzystania ziemi uprawnej, polegający na podziale
pola na trzy części i uprawianiu na każdej z nich co roku innych roślin; jedna część pola
może też „odpoczywać” i być odłogowana

Zadania
Ćwiczenie 4
Rozwiąż krzyżówkę. W pionowej kolumnie powinno pojawić się hasło będące właściwym
rozwiązaniem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Najstarsza republika na Czarnym Lądzie.
2. Druga część nazwy państwa Burkina.
3. Skrót nazwy państwa zajmującego południową część Afryki.
4. Najmniejsze państwo afrykańskie nad Morzem Czerwonym.
5. Państwo nad Zatoką Gwinejską.
6. Dawniej Abisynia.
Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Wskaż nazwy państw zaliczających się do regionu Afryki Subsaharyjskiej.


Madagaskar



Angola



Algieria



Libia



E opia



Maroko



Tunezja



Liberia



Egipt



Nigeria

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Wykorzystaj mapy tematyczne w atlasie i wskaż, na którym z wymienionych obszarów
występuje największe skupienie ludności na terytorium Afryki Subsaharyjskiej.


nad Jeziorem Wiktorii



na wybrzeżach Zatoki Gwinejskiej



na wyżynach w południowej Afryce



na Wyżynie Abisyńskiej

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Do podanej nazwy państwa dopasuj nazwę używki, z której uprawy dane państwo słynie.
herbata

Kenia

kakao

Wybrzeże Kości Słoniowej

kawa

E opia

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Do wymienionych surowców mineralnych dopasuj nazwy państw, w których są one
wydobywane na dużą skalę.
węgiel kamienny
Gabon
Demokratyczna Republika Konga
ropa na owa

Demokratyczna Republika Konga
Nigeria

Zambia

Algieria

Zimbabwe
Republika Południowej Afryki
rudy miedzi

Republika Południowej Afryki
Libia
Angola

diamenty

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Zimbabwe
Botswana

Angola

Ameryka Północna i Ameryka Południowa –
zróżnicowanie ludności
12 października 1492 roku o godzinie 2.00 w nocy marynarz z pokładu „Pinty” – jednej
z trzech karaweli płynących przez Ocean Atlantycki w poszukiwaniu „wschodnich
wybrzeży Azji” – dostrzegł ląd. Od czasu tej podróży Krzysztofa Kolumba
zapoczątkowano trwałe kontakty między Europą a lądami Nowego Świata. Od tego też
momentu zaczyna się napływ mieszkańców Starego Świata – Europejczyków, Afrykanów
i Azjatów – do Ameryki. Była to najbardziej masowa wymiana ludności na wielkim
obszarze lądowym w historii ludzkości.

Manha an – centralna dzielnica Nowego Jorku (21 mln mieszkańców), miasta uznawanego za jedną z czterech największych
światowych metropolii

Już wiesz
jakie są podstawowe fakty związane z odkryciem Ameryki;
jakie jest znaczenie terminów: migracja, emigracja, imigracja;
jak odczytywać treść map ogólnogeograﬁcznych i tematycznych.
Nauczysz się
opisywać podstawowe fakty dotyczące kolonizacji Ameryki;
wyjaśniać główne konsekwencje wynikające z kolonizacji europejskiej w Nowym
Świecie;
wymieniać główne grupy ludności kolonizującej Amerykę;

dokonywać podziału Ameryki według kryterium geograﬁcznego i kulturowego oraz
według stopnia rozwoju gospodarczego;
interpretować motywy emigracji ludności do Nowego Świata;
wyjaśniać przyczyny i skutki urbanizacji w niektórych obszarach Ameryki.

1. Ameryka Północna i Ameryka Południowa –
położenie geograﬁczne, przegląd cech środowiska
przyrodniczego
Dwa wielkie bloki kontynentalne leżące na półkuli zachodniej obejmuje się jedną nazwą –
Ameryka. Większy z nich o powierzchni 24,2 mln km2 położony jest w całości na półkuli
północnej – to Ameryka Północna, trzeci co do wielkości kontynent na Ziemi. Nieco
mniejszy blok o powierzchni 17,8 mln km2 przecina równik, a większa część kontynentu leży
na półkuli południowej i dlatego nazywamy go Ameryką Południową. Oba kontynenty łączy
pomost lądowy mający w najwęższym miejscu w Przesmyku Panamskim 46 km szerokości.
Drugi „pomost” tworzą archipelagi wysp leżące na wschodzie Morza Karaibskiego.
Największym z nich są Wielkie Antyle. Przez kilka wieków nazywane były Indiami
Zachodnimi, gdyż pierwsze wyprawy odkrywcze, docierając do nich, sądziły, że to Indie.
Kontynentalny pomost od Przesmyku Tehuantepec do Przesmyku Panamskiego oraz
pomost wyspiarski wydziela się jako Amerykę Środkową, która geograﬁcznie należy do
Ameryki Północnej.



Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

Ameryka jest lądem o największej rozciągłości południkowej. Skrajne punkty na północy i na
południu leżą w odległości ponad 15 tys. km. To wpływa na wielkie zróżnicowanie stref
klimatycznych, roślinnych, glebowych i krajobrazowych. Od wschodu Amerykę oblewa
Ocean Atlantycki, a od zachodu Ocean Spokojny. Północne wybrzeża Ameryki Północnej
oblewane są przez wody Oceanu Arktycznego.
Charakterystyczną cechą ukształtowania powierzchni Ameryki jest południkowy przebieg
młodych gór fałdowych biegnących wzdłuż zachodnich wybrzeży. W Ameryce Północnej są
to Kordyliery z najwyższym szczytem Denali (stara nazwa McKinley, 6194 m n.p.m.),
a w Ameryce Południowej – Andy. Najwyższym szczytem na tym kontynencie jest
Aconcagua (6960 m n.p.m.).
W Ameryce Północnej układ pozostałych wielkich regionów również jest południkowy. Od
wschodu do Gór Skalistych, najpotężniejszego pasma Kordylierów, przylega wyżynna
Wielka Równina Prerii. Kolejnym południkowo leżącym pasem są obniżenia składające się
na północy z Archipelagu Arktycznego, Niżu Kanadyjskiego, Nizin Wewnętrznych
i leżącej nad Zatoką Meksykańską Niziny Zatokowej. Na wschód od Archipelagu
Arktycznego leży największa wyspa świata – Grenlandia o powierzchni 2175,6 tys. km2. Pas
obniżeń zamykają stare góry Appalachy, do których przylega Nizina Atlantycka. Ameryka
Północna jest kontynentem o przewadze wyżyn i gór. Średnia wysokość tego kontynentu
wynosi 780 m n.p.m.
W Ameryce Południowej na obszarze leżącym na wschód od Andów znajdują się trzy
wielkie wyżyny oraz trzy, położone między nimi a górami, niziny wypełnione osadami
rzecznymi. Największą z wyżyn jest leżąca na środkowym wschodzie potężna Wyżyna
Brazylijska. Na północy rozciąga się Wyżyna Gujańska, a na południu Wyżyna Patagońska.
Między Wyżyną Gujańską a Andami położona jest Nizina Orinoko. W dorzeczu Amazonki
powstała największa rzeczna nizina na Ziemi – Nizina Amazonki (5 mln km2). Ku
południowi w dorzeczu rzeki Paragwaj i dolnym odcinku Parany ciągnie się Nizina
La Platy. Ameryka Południowa mimo wielkich terenów nizinnych jest kontynentem
o stosunkowo dużej średniej wysokości wynoszącej 650 m n.p.m.
Główne czynniki klimatotwórcze kształtujące typy klimatów w Ameryce wynikają z:
położenia geograﬁcznego;
wielkiej rozciągłości południkowej;
południkowo ułożonej bariery orograﬁcznej Kordylierów i Andów wzdłuż zachodniego
wybrzeża;
wpływu obu oceanów, w tym prądów morskich płynących wzdłuż wybrzeży.
W Ameryce Północnej czynnikami wpływającymi na klimat jest niezwykle silnie rozwinięta
linia brzegowa z dwoma wielkimi zatokami – na północy jest to Zatoka Hudsona

wypełniona chłodnymi wodami, a na południu Zatoka Meksykańska z wodą ciepłą.
W Ameryce Południowej na klimat silnie oddziałuje położenie największej części tego lądu
w streﬁe międzyzwrotnikowej oraz ogromna Nizina Amazonki porośnięta nieustannie
wilgotnym lasem równikowym.

Typy klimatu w Ameryce

Ukształtowanie powierzchni i klimat mają ogromny wpływ na sieć wodną Ameryki.
Największe zlewisko ma Ocean Atlantycki, gdyż główny dział wodny biegnie grzbietami
Kordylierów i Andów. Na obu kontynentach sieć rzeczna wyróżnia się długimi rzekami
i wielką powierzchnią ich dorzeczy. Ponadto w Ameryce Północnej występują liczne
jeziora, które powstały po ostatnim zlodowaceniu (podobnie jak w Europie).
Ciekawostka
Na Nizinie Amazonki występuje rzadkie zjawisko bifurkacji rzeki. Wzniesienie
wododziałowe dorzeczy Amazonki i Orinoko jest tak płaskie, że wody rzeki Casiquiare
rozdzielają się na dwa strumienie, z których jeden poprzez rzekę Rio Negro płynie do
Amazonki, a drugi do rzeki Orinoko.
Największy system rzeczny w Ameryce Północnej tworzą Missisipi z Missouri. Długość
Missisipi wynosi 3658 km, a wraz z Missouri 5969 km. W środkowowschodniej części
kontynentu leży zespół pięciu Wielkich Jezior tworzących największy zbiornik słodkiej
wody na Ziemi o powierzchni 250 tys. km2. Największym z nich jest Jezioro Górne
o powierzchni 82,1 km2.
W Ameryce Południowej wielkimi rzekami są: Amazonka, Parana i Orinoko. Dorzecze
Amazonki leży w streﬁe klimatu równikowego wilgotnego. Potężne dopływy z lewej

i prawej strony tworzą największe na świecie dorzecze o powierzchni 7 mln km2. Amazonka
jest rzeką o największych zasobach wodnych na Ziemi – średni roczny przepływ przy ujściu
wynosi 175 tys. m3/s, czyli jest ok. 160 razy większy niż przepływ Wisły. Od lat trwają spory,
która z rzek, Nil czy Amazonka, jest najdłuższą rzeką na świecie. Ostatnie pomiary wskazują,
że rzeką tą jest Amazonka, gdyż jej długość wynosi 6992 km (Nil ma 6853 km).
Układ stref roślinnych wykazuje zgodność z układem stref klimatycznych. Jednak
współcześnie pod wpływem działalności człowieka następują duże zmiany w zasięgu
formacji roślinnych. Największe przekształcenia naturalnej szaty roślinnej zachodzą na
Nizinie Amazonki oraz na trawiastych stepach, nazywanych pampą, występujących
w południowej części Niziny La Platy. Wilgotny las równikowy – noszący lokalną nazwę
selva – jest wycinany i wypalany pod uprawy. Obszar pampy wykorzystano prawie w całości
jako tereny rolnicze.
Ćwiczenie 1
Przeczytaj poniższe stwierdzenia. Wykorzystaj mapy i oceń, które stwierdzenie jest
prawdziwe, a które fałszywe.
Prawda

Fałsz

Wszystkie punkty w Ameryce Północnej i Ameryce
Południowej mają długość geograﬁczną zachodnią.





Ameryka Północna łącząca się wąskim pomostem
lądowym z Ameryką Południową to najsilniej rozciągnięte
lądy na Ziemi – krańcowe punkty są oddalone o 15 600
km.





Obszary wyżynne i górskie są dominującą formą
ukształtowania powierzchni w Ameryce Północnej
i Ameryce Południowej – stanowią one ponad 50%
powierzchni każdego z lądów.





Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Wskaż nazwy rzek należących do zlewiska Oceanu Spokojnego.
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Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.



Pokryte śniegiem i lodem strome wybrzeże Grenlandii – największej wyspy świata

2. Procesy zasiedlania Ameryki – krótka historia
Okres przed przybyciem ludności europejskiej nazywany jest epoką przedkolumbijską. Na
obszarze Ameryki żyły w tym okresie zróżnicowane grupy ludności będące na odmiennych
stopniach rozwoju gospodarczego i kulturowego. Do najwyżej zorganizowanych należeli
Majowie zamieszkujący Meksyk i Amerykę Środkową oraz Inkowie żyjący w północnych
i środkowych Andach. Ludy te udomowiły i uprawiały wiele roślin, które z czasem zostały
przeniesione na pozostałe kontynenty. Należą do nich: fasola, kukurydza, ziemniaki, bataty
i maniok.
Proces kolonizacji Ameryki charakteryzuje następowanie po sobie kolejnych fal migracji
nierównomiernie rozłożonych w czasie. Pierwotny okres zasiedlania Ameryki przez
Europejczyków rozpoczął się w XVI wieku i objął dość gęsto zaludnione przez ludność
miejscową obszary Ameryki Środkowej. Na te tereny zaczęli napływać głównie Hiszpanie
i Portugalczycy. Imigranci zasiedlali przede wszystkim najbliższe nam wschodnie wybrzeża
Ameryki. Nadmorskie tereny dzisiejszej Brazylii miały sprzyjający klimat do plantacyjnej
uprawy trzciny cukrowej, którą wysyłano do Europy. Miejscową ludność zaczęto
wykorzystywać jako siłę roboczą, ale w stosunkowo krótkim czasie ludność ta została
wyniszczona przez ciężką pracę oraz choroby zawleczone przez Europejczyków. Wówczas
to zaczęto przywozić Afrykańczyków i wykorzystywać do pracy na plantacjach. Proces
wywozu ludzi z jednego kontynentu i przewożenie ich jako niewolników do Ameryki

rozpoczął się w drugim dziesięcioleciu XVII wieku. Trwający prawie trzy wieki proceder
okres spowodował powstanie mieszanych społeczności Mulatów – potomkowie ludzi białej
i czarnej, Metysów – potomkowie ludności odmiany białej i żółtej oraz Zambosów –
potomkowie odmiany żółtej i czarnej.
Pierwotna ludność indiańska na obszarze Ameryki Środkowej i Ameryki Południowej żyje
jeszcze w Meksyku, Andach Środkowych i Amazonii. Zachowali oni wyraźną odrębność
kulturową i język. W Meksyku są to Indianie Nahua, a w Andach Indianie Keczua i Ajmara.
W Amazonii w stanie pierwotnym żyją odosobnione grupy Indian Tupi–Guarani.


Źródło: Andrzej Boczarowski, Tom Pa erson (Andrzej Boczarowski), licencja: CC BY 3.0.

Kontynentalną część Ameryki Północnej zasiedlono nieco później niż obszary Ameryki
Południowej i Środkowej, a procesy imigracyjne miały inny przebieg. Kolonizacja, której
celem było zasiedlenie nowo odkrytego kontynentu, rozpoczęła się na początku
XVII wieku. Na wschodnie wybrzeże Ameryki Północnej zaczęli napływać kolonizatorzy
z Anglii.
Warto wiedzieć
W 1620 roku na statku Mayﬂower przybyło do Ameryki Północnej 102 kolonizatorów, tzw.
ojców–pielgrzymów. Była to zwarta grupa ludzi, którzy oderwali się od oﬁcjalnego
Kościoła anglikańskiego. Prześladowani przez władze angielskie udali się najpierw do
Holandii, a następnie uzyskali przywilej osiedlenia się nad rzeką Hudson na wschodnim
wybrzeżu Ameryki Północnej. Płynąc za ocean, zobowiązali się do zbudowania zgodnej
społeczności z prawami sprawiedliwymi i równymi dla wszystkich mieszkańców, którzy
będą je dobrowolnie wypełniać.

Kolejne lata to stały rozwój kolonii na bazie rolnictwa, a także zyskownego handlu futrami
z Indianami. Ważną uprawą, która umożliwiła przetrwanie osadnikom pierwszego,
najtrudniejszego okresu, był tytoń. Stał się on bardzo popularny w Anglii, co przyczyniło się
do wielkiego rozwoju jego uprawy. Zapotrzebowanie na siłę roboczą na plantacjach
wypełniano poprzez sprowadzanie niewolników murzyńskich. Jednocześnie wypierano
ludność tubylczą, wprowadzając na nowo zasiedlone tereny duże grupy kolonizatorów.
Następowało także różnicowanie obszarów ze względu na cechy środowiska
przyrodniczego.
Oprócz osadników angielskich do Ameryki Północnej napływali też przybysze z Francji,
którzy zajmowali tereny dzisiejszej Kanady oraz stanu Luizjana nad Zatoką Meksykańską.
Jednak przewagę mieli kolonizatorzy brytyjscy, którzy wprowadzili swe zwyczaje oraz
prawo na większym obszarze. Z czasem na wschodnich wybrzeżach Ameryki Północnej
ukształtowało się wieloetniczne społeczeństwo zróżnicowane religijnie i kulturowo.

Odmiany ludzkie w Ameryce Północnej i Ameryce Południowej

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

Mapy powyżej przedstawiają informacje o tym, które narody kolonizowały Amerykę oraz
gdzie żyją obecnie grupy pierwotnej ludności amerykańskiej, czyli Innuici (Eskimosi)
i Indianie. W Ameryce Środkowej najwięcej Indian żyje w Gwatemali i Meksyku,
a w Ameryce Południowej – w Peru i Boliwii. Liczbę Indian szacuje się na ok. 40 mln.
Język angielski jest dzisiaj używany w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz
w Kanadzie, gdzie drugim językiem urzędowym jest francuski. Na południe od granicy USA
z Meksykiem dominują dwa języki – hiszpański i portugalski. Ta granica rozdziela Amerykę
na dwa obszary – Amerykę Anglosaską i Amerykę Łacińską. Linia ta jednocześnie dzieli
Amerykę na bogatą część północną oraz wyraźnie uboższą i słabiej gospodarczo rozwiniętą
część południową.

Ćwiczenie 3
Rozwiąż krzyżówkę. W pionowej kolumnie powinno pojawić się hasło będące właściwym
rozwiązaniem.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1. Potomek zrodzony ze związku rodziców pochodzących z odmiany czarnej i białej.
2. Potomek zrodzony ze związku rodziców pochodzących z odmiany białej i żółtej.
3. Opuszczenie przez ludzi kraju ojczystego na stałe.
4. Przybycie ludzi do obcego kraju celem osiedlenia się.
5. Nazwa statku, na którym w 1620 roku przybyli osadnicy i założyli pierwszą stałą kolonię
brytyjską w Ameryce Północnej.
6. Lud indiański zamieszkujący Andy Środkowe w epoce przedkolumbijskiej – wysoki
poziom rolnictwa i architektury (pozostałości – kamienne budowle, rzeźby).
7. Lud indiański zamieszkujący w epoce przedkolumbijskiej tereny Wyżyny Meksykańskiej
i Płw. Jukatan. Utworzyli liczne miasta–państwa, osiągnęli wysoki poziom kulturowy –
rozwinęli matematykę, astronomię, sztukę, rzemiosło artystyczne.
Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.


Wzniesiona przez Majów piramida schodkowa w dawnym mieście Chichén Itzá na Półwyspie Jukatan

3. Współczesne rozmieszczenie ludności
w Ameryce
Na przełomie XIX i XX wieku rozpoczął się wielki napływ imigrantów europejskich do
Ameryki. W 1900 roku mieszkało na tych lądach ok. 144 mln ludzi. Dzisiaj żyje ich tam blisko
miliard, a średnia gęstość zaludnienia wynosi 23 osoby na 1 km2. Rozmieszczenie ludności
w Ameryce jest bardzo nierównomierne, o czym zdecydowały głównie trzy czynniki:
osadnictwo kolonizatorów na wybrzeżach – Europejczycy, którzy byli najliczniejszą
grupą ludności zasiedlającą Amerykę, przybywali do wschodnich wybrzeży obu
kontynentów; tu utworzono pierwsze osady i stąd ruszyła kolonizacja w kierunku
zachodnim; ponadto w Ameryce Północnej na wybrzeże zachodnie napływali
przybysze z Azji i oni wraz z Europejczykami stworzyli podstawy osadnictwa na tych
terenach;
zróżnicowanie środowiska przyrodniczego – góry (Kordyliery, Andy), gęsty wilgotny las
równikowy, klimat polarny na północy ograniczały rozwój osadnictwa;
istnienie dużych i gęsto zaludnionych ośrodków ludności indiańskiej na Wyżynie
Meksykańskiej i w Andach.
Współczesne rozmieszczenie ludności w Ameryce przedstawia mapa poniżej.

Gęstość zaludnienia i największe miasta w Ameryce Północnej i Ameryce Południowej

Obecnie na obu kontynentach występuje bardzo wysoki stopień urbanizacji wynoszący
średnio ok. 80%; w Ameryce Południowej w miastach mieszka aż 83% ludności. Miasta na
wzór europejski zaczęły powstawać w Ameryce w XVI i XVII wieku. Są to więc miasta
młode, o krótszej historii niż te ze Starego Świata. Gwałtowny rozwój sieci miast na tych
kontynentach nastąpił w latach 1870–1900 wraz z rozwojem gospodarki kapitalistycznej.
Główna cecha urbanizacji w Ameryce to pierwotna lokalizacja największych miast w pasie
wybrzeży i utrzymanie największego znaczenia przez te miasta.
W Ameryce Północnej duże miasta tworzyły się w kolejnych etapach przesuwania się
osadnictwa w kierunku zachodnim.
W Ameryce Południowej i Ameryce Środkowej występują dwa typy osadnictwa
miejskiego:
przybrzeżne – dominujące w większości państw tego obszaru;
wewnętrzne – charakterystyczne dla państw górzystych, gdzie stolica będąca
największym ośrodkiem miejskim leży na dużej wysokości. Takimi miastami są:
Meksyk – stolica Meksyku, 2200 m n.p.m.;
Bogota – stolica Kolumbii, 2600 m n.p.m.;
Quito – stolica Ekwadoru, 2800 m n.p.m.;
Sucre – stolica konstytucyjna Boliwii, 2810 m n.p.m.;
La Paz – stolica administracyjna Boliwii, 3625 m n.p.m.
W połowie XX wieku znaczny rozwój miast spowodował powstanie nowych form
przestrzeni miejskiej, tzw. megalopolis (gr. mega – 'wielki', polis – 'miasto'). W Ameryce
Północnej wzdłuż wschodniego wybrzeża powstało Megalopolis BosWash obejmujące
obszar miejski leżący między Bostonem a Waszyngtonem. Stanowi on największą strukturę

miejską na świecie. Na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych powstało Megalopolis
SanSan ciągnące się od San Diego po San Francisco. W Ameryce Południowej podobną
formę struktury miejskiej tworzy obszar leżący między Rio de Janeiro a São Paulo –
Megalopolis Sao‐Rio.
Ameryka była największym w historii ludzkości obszarem, na którym w okresie ok. 300 lat
nastąpiła całkowita wymiana ludności. Miejscowa ludność została wyniszczona lub musiała
się dostosować do praw i obyczajów napływających grup ludności ze Starego Świata. Jakie
były przyczyny migracji do Ameryki? Różnorodne, ale do najważniejszych należała chęć
poprawy warunków życia, czyli motywy ekonomiczne. Często też występowały motywy
polityczne lub religijne.
Do Ameryki migrowali również Polacy. Najwięcej naszych rodaków dotarło tam na
przełomie XIX i XX wieku, a także po II wojnie światowej oraz po 1981 roku, gdy w Polsce
wprowadzono stan wojenny. Polacy osiedlali się głównie w Stanach Zjednoczonych Ameryki
– ich liczbę szacuje się tam na ponad 10 mln. Miastem z najliczniejszą Polonią – ok. 600 tys.
– jest Chicago. W Kanadzie mieszka 900 tys. ludzi utrzymujących związki z naszą ojczyzną.
W Ameryce Południowej ludność wywodząca się z Polski mieszka przede wszystkim
w dwóch państwach: w Brazylii ok. 1,8 mln i w Argentynie ok. 450 tys. Ponadto naszych
rodaków spotkać można w Chile, Urugwaju i Meksyku, gdzie żyje ich po ok. 10 tys.
Polacy, podobnie jak przedstawiciele innych narodów, przyczynili się do stworzenia
podstaw państwowości w wielu krajach Ameryki. Niektórzy z nich trwale zapisali się
w historii państw amerykańskich.
Ćwiczenie 4
Wskaźnik urbanizacji w Ameryce należy do najwyższych na świecie. Wskaż, w którym
zestawie umieszczono nazwy miast liczących więcej niż 15 mln mieszkańców.
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Miasto Meksyk liczy obecnie ok. 22 mln mieszkańców i jest największym miastem obu Ameryk, a także
trzecim miastem świata

Podsumowanie
Ameryka Północna (24,2 mln km2) to trzeci, a Ameryka Południowa (17,8 mln km2)
czwarty co do wielkości kontynent na Ziemi. Obie Ameryki połączone są w środkowej
części dwoma pomostami – lądowym i wyspowym, które razem nazywane są Ameryką
Środkową. Cała Ameryka tworzy ląd o największej rozciągłości południkowej na
świecie.
Czynnikami kształtującymi typy klimatu w Ameryce są: wielka rozciągłość
południkowa, bariera górska wzdłuż zachodnich wybrzeży, południkowy układ
regionów geograﬁcznych oraz względnie silne oddziaływanie ciepłych i chłodnych
prądów morskich.
Sieć rzeczna dostosowała się do ukształtowania powierzchni terenu, co powoduje
wyraźną przewagę odpływu wód do Oceanu Atlantyckiego. Różnorodność typów
klimatu kształtuje odmienne systemy rzeczne na obu kontynentach.
Współczesna ludność Ameryki to potomkowie ludności napływowej: białych, głównie
z Europy, Murzynów – niewolników przywiezionych z Afryki oraz ludności miejscowej
– Indian i Eskimosów. Metysi, Mulaci, Zambosi to społeczności ludności mieszanej.
Dzieje osadnictwa w Ameryce są najważniejszym czynnikiem, który wpłynął na
współczesne, nierównomierne rozmieszczenie ludności w Ameryce Północnej

i Ameryce Południowej.
Zróżnicowanie językowe i kulturowe związane jest z historią kolonizacji Ameryki.
Rzeka Rio Grande – będąca dzisiaj granicą między Meksykiem a USA – oddziela
Amerykę Anglosaską z przeważającym językiem angielskim od obszaru Ameryki
Łacińskiej z przeważającymi językami hiszpańskim i portugalskim.
Praca domowa
Polecenie 1.1
Odczytaj nazwy krańcowych przylądków w Ameryce Północnej i Ameryce Południowej
i oblicz rozciągłość południkową Ameryki.
Polecenie 1.2
Wskaż na mapie hipsometrycznej wielkie regiony geograﬁczne Ameryki Północnej i Ameryki
Południowej.
Polecenie 1.3
Wyjaśnij, wykorzystując mapy tematyczne, dlaczego typy klimatu w Ameryce są bardziej
zależne od Oceanu Atlantyckiego niż Oceanu Spokojnego.
Polecenie 1.4
Wyjaśnij, jakie są przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia ludności w Ameryce
Północnej i Ameryce Południowej.
Polecenie 1.5
Wyjaśnij pojęcia: Ameryka Anglosaska, Ameryka Łacińska.
Polecenie 1.6
Posługując się różnymi źródłami informacji, wyjaśnij terminy: migracja, emigracja, imigracja,

kolonizacja.

Polecenie 1.7
Wykorzystaj źródła informacji i wymień kilku Polaków, którzy przyczynili się do poznania,
rozwoju gospodarczego lub walczyli o niepodległość danego kraju w Ameryce.

Słowniczek
bifurkacja rzeki
rozdzielenie jednej rzeki na dwa ramiona (lub więcej), które na ogół płyną dalej
w różnych kierunkach i należą do różnych dorzeczy

Zadania

Ćwiczenie 5
Wymienione nazwy obszarów przyporządkuj do odpowiedniego kontynentu.
Ameryka Północna
Wyżyna Brazylijska
Wyżyna Meksykańska
Ameryka Południowa

Góry Skaliste

Nizina La Platy

Nizina Orinoko
Kordyliery

Labrador

Appalachy

Nizina Hudsońska
Nizina Zatokowa

Grenlandia

Wielkie Równiny
Wyżyna Patagońska
Wyżyna Gujańska
Nizina Amazonki
Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Co to jest Ameryka Środkowa?



część Ameryki Południowej



oddzielny kontynent



część Ameryki Północnej



część Oceanii

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Andy

Ćwiczenie 7
Wskaż typy klimatu występujące zarówno w Ameryce Północnej, jak i Ameryce Południowej.



umiarkowany ciepły lądowy



umiarkowany ciepły morski



polarny
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zwrotnikowy wilgotny



równikowy wybitnie wilgotny



zwrotnikowy suchy



podzwrotnikowy wilgotny

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Do każdej z lokalnych nazw formacji roślinnej dopasuj odpowiednie określenie.
pampa

sawanna południowoamerykańska

preria

las równikowy

selwa

step północnoamerykański

caa nga

step południowoamerykański

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Do wymienionych nazw państw amerykańskich dopasuj nazwy narodowości ich pierwszych
kolonizatorów.
Hiszpanie

USA

Francuzi

Meksyk

Portugalczycy

Brazylia

Brytyjczycy

Kanada

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10
Ameryka wyróżnia się bardzo nierównomiernym rozmieszczeniem ludności. Wskaż, która
z wymienionych przyczyn w jednakowym stopniu zadecydowała o rozmieszczeniu ludności
zarówno w Ameryce Północnej, jak i w Ameryce Południowej.



gęsta roślinność naturalna



duże skupiska ludności miejscowej na terenach górskich



niesprzyjający klimat



napływ imigrantów europejskich na wschodnie wybrzeża

Źródło: Edward Dudek, Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Brazylia – eksploatacja lasów Amazonii, wielkie
miasta
Na początku XVI wieku na wybrzeżach dzisiejszej Brazylii pojawili się żeglarze i kupcy
z Portugalii. Konkurując z Hiszpanami, Francuzami i Holendrami, utrzymywali swe
wpływy w tej części Ameryki Południowej i z czasem Brazylia stała się portugalską
kolonią. Rozwój rolnictwa spowodował wyparcie ludności indiańskiej i potrzebę
przywozu niewolników z Afryki. W 1822 roku Brazylia ogłosiła niepodległość. Nazwa
państwa pochodzi od czerwonego drzewa – brasil – rosnącego w lasach równikowych,
którego drewno eksportowano do Europy.

Wyżyna Brazylijska dochodzi bezpośrednio do Oceanu Atlantyckiego, tworząc urozmaicone wybrzeże

Już wiesz
że Amerykę Południową kolonizowali Europejczycy;
że cechy środowiska przyrodniczego zależą od współoddziaływania wszystkich jego
elementów;
jakie funkcje pełni zbiorowisko leśne i jakie jest jego znaczenie dla środowiska
przyrodniczego;
jak odczytać treść map ogólnogeograﬁcznych i tematycznych.
Nauczysz się
określać położenie wilgotnych lasów równikowych w Amazonii oraz opisywać ich
znaczenie dla środowiska przyrodniczego w skali lokalnej, kontynentalnej i globalnej;

omawiać główne przyczyny zmian zachodzących na obszarze wilgotnych lasów
w Amazonii;
wytłumaczyć pojęcia: zielone płuca Ziemi, wylesienie (deforestacja),
bioróżnorodność, fawela;
wyjaśniać przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia miast w Brazylii;
opisać przyczyny wzrostu urbanizacji w Brazylii.

1. Położenie geograﬁczne Brazylii. Wielkie regiony
geograﬁczne
Brazylia – piąte co do wielkości państwo świata i największy kraj Ameryki Południowej –
zajmuje powierzchnię 8 mln 514,3 tys. km2, co stanowi prawie połowę obszaru kontynentu.
Naród brazylijski liczy 207,8 mln osób (2015 r.), co również stanowi blisko połowę ogółu
mieszkańców Ameryki Południowej. Długość granic lądowych Brazylii jest imponująca
i wynosi 16 tys. km. W Ameryce Południowej na stałym lądzie leży 12 państw i jedno
terytorium niesamodzielne – Gujana Francuska. Brazylia nie graniczy tylko z dwoma z nich:
Ekwadorem i Chile.


Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

Terytorium Brazylii rozciąga się między równoleżnikami 5°N a 34°S. Na obszarze kraju
wydziela się dwa wielkie regiony – Nizinę Amazonki w części północnej i Wyżynę
Brazylijską w części środkowo‐wschodniej. Na północy do Brazylii należy także
południowa część Wyżyny Gujańskiej, a na środkowym wschodzie niewielka część Niziny
La Platy. Nizina Amazonki jest największą niziną rzeczną na świecie zajmującą
powierzchnię 3,5 mln km2 i rozciągającą się w streﬁe równikowej. Jest to rozległa niecka
łagodnie nachylona ku wschodowi, w której równoleżnikowo płynie Amazonka uchodząca
do Oceanu Atlantyckiego. Od północy Nizinę Amazonki otacza Wyżyna Gujańska, na
zachodzie sięga ona podnóża Andów, a od południa zamyka ją Wyżyna Brazylijska.
O wielkości niziny świadczą jej rozmiary: długość ok. 3200 km, średnia szerokość ok.
1200 km. Nizina Amazonki jest rozległą, płaską równiną, której głównym elementem rzeźby
są szerokie doliny rzeczne, np. dolina rzeki Amazonki ma od kilkunastu do ponad 100 km
szerokości. Głębokość czynnych koryt największych rzek sięga do 70 m.
Na Nizinie Amazonki panuje klimat równikowy wybitnie wilgotny z bardzo wysoką sumą
opadu rocznego wynoszącą od 2000 mm do 2500 mm. Niemal cały obszar niziny porasta
wilgotny, wiecznie zielony las równikowy nazywany selwą.
Wyżyna Brazylijska zajmuje środkową i południowo‐wschodnią część Brazylii. Podnosi się
ona łagodnie od Niziny Amazonki ku wybrzeżom Oceanu Atlantyckiego, osiągając
maksymalną wysokość 2890 m n.p.m. – szczyt Bandeira. Ogromna wyżyna o powierzchni
ok. 6 mln km2 ma zróżnicowany klimat. W części północnej i środkowej występuje klimat
podrównikowy, na południu wyżyny – klimat zwrotnikowy wilgotny. Obszary leżące
w zasięgu oddziaływania wiatrów znad Oceanu Atlantyckiego są bardziej wilgotne. Tereny
leżące we wnętrzu są bardziej suche.
Klimat wpływa na zróżnicowanie roślinności. Dominującą formacją roślinną są sawanny
z lasami galeriowymi wzdłuż cieków wodnych. Zajmują one większą część Wyżyny
Brazylijskiej. Obszar ten nosi lokalną nazwę cerrado. Ponadto wykształciły się też inne
rodzaje sawanny:
caatinga – rzadki las składający się z drzew i krzewów tracących liście w porze suchej;
campos – formacja z dominacją wysokich traw, wśród których rosną niskie pojedyncze
drzewa i krzewy.
Wyżyna Brazylijska jest obszarem źródłowym wielkich rzek: Parany, Paragwaju, Urugwaju,
São Francisco, Tocantins, Xingu.
Ćwiczenie 1
Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.


Wyżyna Brazylijska dochodzi bezpośrednio do Oceanu Atlantyckiego, tworząc urozmaicone wybrzeże

2. Wilgotne lasy równikowe w Amazonii
Terminem Amazonia obejmuje się obszar, w którym występują elementy środowiska
przyrodniczego tworzące wyjątkowy typ ekosystemu. Jest to klimat równikowy, w którym
nie ma termicznych pór roku. Średnia temperatura najcieplejszego miesiąca w stacji
Manaus wynosi 28,2°C, średnia temperatura najchłodniejszego miesiąca wynosi 26,6°C.
Obie te wartości różnią się od średniej temperatury rocznej (27,2°C) zaledwie o ok. 1°C.
Opad jest bardzo wysoki w ciągu każdego miesiąca, a roczna suma przekracza 2 tys. mm.
Gleba powstaje z szybko rozkładających się szczątków organicznych i wyrasta na niej
wilgotny, zróżnicowany gatunkowo, wiecznie zielony las równikowy.
Geograﬁcznie Amazonia obejmuje Nizinę Amazonki, południową część Wyżyny Gujańskiej
oraz szerokie doliny rzek płynących z Wyżyny Brazylijskiej ku Amazonce.
W lesie równikowym wyraźnie zaznaczają się jego warstwy. W podłożu, w cieniu lasu
rośnie gęste runo leśne oraz korzenie wyższych roślin, a na nich epiﬁty. Drugą warstwę
tworzą podrosty drzew wykształcających głównie pnie i minimalną ilość liści, by jak
najszybciej podrosnąć i przedostać się do światła. Trzecia warstwa to właściwy okap lasu
równikowego na wysokości 20–25 m. Są to drzewa o kulistych lub parasolowatych
koronach, spięte lianami i rosnącymi na nich epiﬁtami. Ponad nimi wznoszą się samotnie
najwyższe drzewa sięgające 50 m wysokości. W lesie równikowym żyje ok. 3 tys. rozmaitych
gatunków drzew, a wśród nich jest wiele gatunków reliktowych i endemicznych. Wpływ na
ekosystem Amazonii ma także bardzo wysoka zawartość pary wodnej w powietrzu – średnia
wilgotność względna sięga 80%. Cały ekosystem lasu równikowego jest niezwykle wrażliwy
i naruszenie jednego z elementów lub tylko jego osłabienie może spowodować zakłócenia

w funkcjonowaniu ekosystemu.
Lasy w Brazylii zajmują 60,5% powierzchni kraju, z czego zdecydowanie największym
zbiorowiskiem leśnym są wilgotne lasy równikowe na Nizinie Amazonki. Spełniają one
bardzo ważne funkcje w cyklach obiegu wody i dwutlenku węgla na całej Ziemi. Obszar
amazońskiego lasu równikowego nazywa się zielonymi płucami Ziemi, gdyż roślinność tego
obszaru wytwarza w procesie fotosyntezy od 20% do 45% światowej produkcji tlenu.
Na początku lat 60. XX wieku w Brazylii rozpoczęto intensywną eksploatację lasów
równikowych w Amazonii. Roślinność wycina się lub wypala, by uzyskać tereny dla
rolnictwa, głównie dla hodowli bydła i pod uprawę soi. Niekiedy wycina się cenne gatunki
drzew w celu pozyskania drewna, niszcząc cały ekosystem funkcjonujący wokół nich. Do
zniszczenia wielkich połaci lasów równikowych przyczyniło się także przeprowadzenie
drogi transamazońskiej łączącej wybrzeże Oceanu Atlantyckiego z zachodnią częścią
Niziny Amazońskiej. Obecnie największy legalny i nielegalny wyrąb lasów następuje od
wschodu i południa Niziny Amazońskiej. Należy pamiętać, że w lasach Amazonii żyją
Indianie – pierwotni mieszkańcy tych ziem tworzący społeczności o swoistej kulturze.
Lasy równikowe na całym świecie zajmują łączną powierzchnię 11,5 mln km2, z czego na
Amerykę Południową przypada ok. 58%. Brazylia w ciągu 10 lat utraciła 165 tys. km2 lasów.
Jest to największy ubytek powierzchni leśnej na świecie. Jeżeli ta tendencja nie zostanie
powstrzymana w najbliższych dekadach nastąpi utrata nawet 1 mln km2 lasów
równikowych.
Do następstw nadmiernego wylesiania (deforestacji) obszaru Amazonii należą:
wzrost zawartości dwutlenku węgla (CO2 ) w atmosferze dotychczas uwięzionego
w roślinności i glebie; 1 ha lasu pochłania ok. 20 razy więcej węgla z atmosfery niż
roślinność na polu uprawnym;
rozdzielenie (fragmentacja) zwartych terenów lasu równikowego przez tereny
rolnicze, co prowadzi do utraty siedlisk życiowych wielu organizmów;
utrata siedlisk powoduje zmniejszanie się bioróżnorodności gatunkowej, gdyż każdy
gatunek, aby mógł się rozwijać, musi mieć określony obszar siedliskowy; w lasach
równikowych występuje największa różnorodność organizmów roślinnych
i zwierzęcych;
wzrost erozji gleb i ich degradacja – wycięcie lasu i przeznaczenie uzyskanego terenu
pod uprawy powoduje utratę substancji odżywczych gleby, która szybko staje się jałowa;
zaburzenia obiegu wody w atmosferze, co może oddziaływać na klimat w skali lokalnej,
a nawet regionalnej.
Ciekawostka
W równikowych lasach Amazonii rośnie kauczukowiec brazylijski – drzewo, którego sok
wykazuje się wielkimi walorami elastoplastycznymi. Sok, zwany lateksem, zbiera się,
nacinając korę drzewa. Po obróbce chemicznej staje się surowcem, z którego
uzyskuje się gumę. W latach 1870–1910 Brazylia była monopolistą w pozyskiwaniu

kauczuku i okres ten nazywa się gorączką kauczukową. Miastem, które wówczas
powstało, było Manaus leżące nad Amazonką, a potężna rzeka umożliwiała docieranie do
niego statków morskich. W 1875 roku H.A. Wickham wywiózł potajemnie do Anglii dużą
ilość nasion kauczukowca. Po wyhodowaniu sadzonek przewieziono je do kolonii
brytyjskich w Azji i tam powstały plantacje kauczukowca. Obecnie z tych krajów
pochodzi ok. 98% światowej produkcji kauczuku naturalnego.


Bezkresne połacie wilgotnego lasu równikowego na Nizinie Amazonki

3. Rozmieszczenie ludności w Brazylii, wielkie
miasta
W 2015 roku w Brazylii mieszkało 207,8 mln osób. Jest to piąty co do liczebności naród na
świecie, zróżnicowany rasowo i etnicznie:
ludność biała pochodzenia europejskiego stanowi 54% ogółu ludności;
Mulaci i Metysi – 39,1%;
Murzyni – 6,0%;
Azjaci – 0,5%;
ludność indiańska – 0,4%.

Skład etniczny ludności Brazylii świadczy o tym, że historia osadnictwa była podobna do
osadnictwa w innych obszarach Ameryki. W XVI wieku na wschodnie wybrzeże napłynęli
osadnicy głównie z europejskich krajów romańskich. Podbijając te tereny, doprowadzili do
wyniszczenia ludności indiańskiej. W okresie prawie 270 lat (od 1620 roku) trwał proceder
przywozu niewolników murzyńskich z Afryki. Niewolnictwo w Brazylii zniesiono dopiero
w 1888 roku. W wyniku mieszania się ludności powstały społeczności Metysów i Mulatów.
Ludność Brazylii jest rozmieszczona bardzo nierównomiernie. W streﬁe nabrzeżnej, tzw.
atlantyckiej, występuje duża koncentracja ludności, natomiast tzw. Brazylia wewnętrzna, do
której zalicza się Niziny Amazonki i środkowo‐zachodnią część kraju, to obszar o bardzo
niskiej gęstości zaludnienia. Czynnikami decydującymi o takim rozmieszczeniu ludności są
dzieje osadnictwa oraz niekorzystne cechy środowiska przyrodniczego we wnętrzu kraju.
Po prawie 500 latach kolonizacji na Nizinie Amazonki stanowiącej ok. 1/3 powierzchni
Brazylii mieszka tylko 6% ogółu ludności, a gęstość zaludnienia wynosi zaledwie
0,5 osoby/km2 – średnia gęstość zaludnienia dla całego kraju to 24 osoby/km2. W pasie
atlantyckiego wybrzeża występują korzystniejsze warunki klimatyczne. Tu zakładano
pierwsze miasta, tu również powstały pierwsze plantacje trzciny cukrowej,
z których cukier poprzez miasta portowe eksportowano do Europy.
Pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku w Brazylii nastąpił okres szybkiego rozwoju miast
portowych. W tym okresie wzrosło zapotrzebowanie na niektóre surowce pochodzenia
roślinnego oraz uprawy, w których Brazylia zajmowała czołowe miejsca na świecie. Na lata
1870–1910 przypadła tzw. gorączka kauczukowa. Na początku XX wieku pojawiła się gorączka
kawowa, a nieco później nastąpił okres wzmożonego zapotrzebowania na kakao. Brazylia jest
państwem o wielkim wzroście liczby ludności miejskiej. W 1975 roku w miastach mieszkało
59,1% ogółu ludności, a w 2015 roku udział ten wzrósł do 85,7%. Jednocześnie Brazylia ma
bardzo wysoki przyrost naturalny sięgający w 9‰ (na każde 1000 osób rodzi się 9 dzieci).
Szczególnie szybko rozrastają się miasta leżące w pasie wybrzeża Oceanu Atlantyckiego na
północnym i południowym wschodzie. Dwa z nich to megamiasta z liczbą mieszkańców
przekraczającą 10 mln mieszkańców: São Paulo (21 mln) i Rio de Janeiro (12 mln) – stolica kraju
do 1960 roku. Położone obok siebie tworzą Megalopolis São Paulo–Rio de Janeiro. Na całym
tym obszarze mieszka ponad 35 mln ludzi, co stanowi 17% ogółu ludności Brazylii.
Obecnie w Brazylii jest 17 miast o liczbie ludności wyższej niż 1 mln. Łącznie mieszka w nich
blisko 40% całej ludności kraju. Rozmieszczenie największych miast jest bardzo
charakterystyczne. Jedenaście spośród 15 miast milionowych leży w pasie wybrzeża, a tylko 4
w głębi kraju. Są to: stolica państwa Brasilia oraz Goiania, Manaus nad Amazonką w głębi lasów
równikowych oraz Belo Horizonte – duży ośrodek przemysłowy.

Brazylia – gęstość zaludnienia i największe miasta

Dysproporcje w rozmieszczeniu ludności uniemożliwiają lepsze wykorzystanie bogactw
kraju. W połowie lat 50. XX wieku rząd Brazylii podjął próbę gospodarczego ożywienia
wnętrza kraju, tzw. interioru (interior z łaciny – 'wewnętrzny, głębiej położony').
W 1957 roku w środkowej części kraju na Wyżynie Brazylijskiej rozpoczęto budowę nowej
stolicy – Brasilii. Nowoczesne miasto zaplanowano i zbudowano w ciągu 4 lat. Centrum
miasta to Plano Piloto, czyli plan samolotu, który usytuowany jest nad brzegiem sztucznego
jeziora Paranoa. Miasto zachwyca architekturą, wyróżniają się budynki parlamentu, katedry
i uniwersytetu. Od 21 kwietnia 1960 roku jest ono stolicą Federacyjnej Republiki Brazylii.
Nową stolicę zaplanowano dla 550 tys. osób. Dzisiaj liczy ona już ponad 4 mln mieszkańców
i stale poszerza się o dzielnice ubogiej ludności napływowej.
Rządy Brazylii wciąż podejmują próby przyciągania ludności do interioru. Wymienić tu trzeba
rozwój linii transportowych, czego przykładem może być budowa drogi z Belem, leżącego u ujścia
do Amazonki, do Brasilii czy budowa Transamazoniki (Drogi Transamazońskiej) o długości ok.
5 tys. km. W dziedzinie rolnictwa poprzez oﬁcjalne osadnictwo rolnicze w środkowej części kraju
rozwijane jest pasterstwo.
Wielki wzrost liczby ludności w miastach Brazylii powoduje duże problemy społeczne
i gospodarcze. Część biednej ludności napływającej do dużych miast zamieszkuje na ich
obrzeżach, gdzie powstają całe osiedla samowolnej zabudowy mieszkaniowej. Niskie
dochody tej ludności powodują, że osiedla te budowane są z przypadkowych materiałów,
często nietrwałych. Obszary przedmieść są przeludnione i pozbawione elementarnych
wygód, bez dostępu do podstawowych usług. W ten sposób tworzą się dzielnice nędzy,
które w różnych miastach Ameryki Południowej są różnie nazywane. W Brazylii najczęściej

używa się określenia fawela, które wywodzi się z Rio de Janeiro. Szacuje się, że
w największych miastach Brazylii ok. 20% ludności mieszka w fawelach.
Ciekawostka
Nazwa fawela związana jest z osadnictwem byłych niewolników brazylijskich, którzy na
przełomie XIX i XX wieku osiedlili się na wzgórzach w Rio de Janeiro. Fawela to nazwa
krzewu rosnącego w północno‐wschodniej Brazylii, skąd przybywali niewolnicy. Od
1920 roku termin fawela stosuje się na określenie prowizorycznej zabudowy
mieszkaniowej na wzgórzach Rio de Janeiro.
Brazylia to dziś jedno z bogatszych państw świata, jeśli brać pod uwagę wartość ogólną
produktu krajowego brutto: 2,35 bln USD, 7. miejsce na świecie w 2014 roku. Jednak
wartość PKB na 1 mieszkańca – 11,6 tys. USD – stawia Brazylię dopiero na 60. miejscu (dla
porównania Polska jest na 52. miejscu z wartością 14,4 tys. USD). W latach 70. XX wieku
zapoczątkowane zostały zmiany gospodarcze, które skierowały Brazylię na drogę rozwoju
ekonomicznego i do dziś jest ona uznawana za państwo rozwijające się.
Do najważniejszych zasobów naturalnych Brazylii należą:
surowce mineralne – rudy metali (żelaza, aluminium, manganu), ropa naftowa;
ogromny potencjał hydroenergetyczny – elektrownie wodne wytwarzają 80%
całkowitej produkcji energii elektrycznej;
ogromne powierzchnie leśne i zasoby glebowe;
wielka różnorodność świata roślinnego i zwierzęcego.
Brazylia od dziesiątków lat jest wielkim producentem żywności. Zajmuje 1. miejsce na
świecie w zbiorach trzciny cukrowej (40%) i kawy (33%), a także w hodowli bydła (14%
światowego pogłowia). Jest drugim po USA producentem soi (blisko 30%). Produkty rolne
są eksportowane, a Brazylia dostosowuje rodzaje swojej produkcji do światowego popytu.
Dynamiczne zmiany w gospodarce stały się możliwe dzięki zagranicznym kredytom –
Brazylia to dziś najbardziej zadłużone państwo świata.
Warto wiedzieć
Brazylia jest krajem, w którym wielkie znaczenie ma sport, a zwłaszcza piłka nożna.
W ostatnich latach Brazylijczykom przyznano prawo organizacji dwóch prestiżowych
imprez sportowych o zasięgu światowym: Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2014 roku
oraz letnich Igrzysk Olimpijskich w 2016 roku.
Na podstawie danych w tabeli wskaż typ struktury wieku ludności w Brazylii.
Struktura wieku ludności Brazylii w 2010 roku
Wiek

%

0‐19 lat

33,3

Wiek

%

20‐39 lat

32,7

40‐64 lata

25,6

Powyżej 64 lat

8,4

Ćwiczenie 2.1


społeczeństwo starzejące się



społeczeństwo stare



społeczeństwo o strukturze mieszanej



społeczeństwo młode

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Wskaż zestaw, w którym umieszczono nazwy dwóch największych miast Brazylii z liczbą
ludności przekraczającą 10 mln mieszkańców.


Recife i Fortaleza



Rio de Janeiro i São Paulo



Brasilia i Belo Horizonte



Manaus i Porto Alegre

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.


Salvador na wybrzeżu Atlantyku – pierwsza stolica Brazylii, poprzednio nazywana Bahią; dziś liczy 3,4 mln mieszkańców

Podsumowanie
Brazylia jest największym państwem w Ameryce Południowej – zajmuje prawie połowę
powierzchni tego kontynentu. To też piąte co do wielkości powierzchni państwo na
świecie.
Wilgotne lasy równikowe na Nizinie Amazonki to obszar o wielkiej bioróżnorodności
gatunkowej oraz ekosystemowej. Od kilkudziesięciu lat w wyniku nadmiernej
eksploatacji lasów amazońskich następuje zmniejszanie się ich zasięgu, co może
doprowadzić do niekorzystnych zmian klimatu, utraty bioróżnorodności oraz
zniszczenia środowiska, w którym żyje pierwotna ludność tego obszaru – Indianie.
Historia osadnictwa wpłynęła na rozmieszczenie ludności w Brazylii. Kolonizacja
nastąpiła od strony wybrzeża Oceanu Atlantyckiego i tu do dzisiaj występuje duża
gęstość zaludnienia. We wnętrzu kraju i na Nizinie Amazonki warunki środowiska
przyrodniczego stanowiły ograniczenie dla osadnictwa i tam gęstość zaludnienia wciąż
jest niewielka.
Brazylia jest państwem o bardzo wysokim poziomie urbanizacji – 86,5% ludności
miejskiej. Wielkie miasta skupione są głównie w pasie wybrzeża nad Oceanem
Atlantyckim. Na ich obrzeżach powstają duże tereny samowolnej zabudowy
mieszkaniowej, nazywane fawelami.
W Brazylii dąży się do bardziej równomiernego rozmieszczenia ludności. Takimi
działaniami były budowa nowej stolicy – Brasilii – we wnętrzu kraju (1960 r.), budowa
wielkich linii transportowych łączących wybrzeża z wnętrzem państwa, udogodnienia
w prowadzeniu działalności rolniczej w głębi kraju.

Brazylia jest wielkim producentem i eksporterem produktów rolnych. Posiada również
duże zasoby bogactw mineralnych. Od lat 70. XX wieku rozwinęła różnorodne gałęzie
przemysłu.
Praca domowa
Polecenie 1.1
Na podstawie map ogólnogeograﬁcznych i tematycznych opisz wybrany region geograﬁczny
Brazylii. Przedstaw elementy środowiska przyrodniczego oraz ich gospodarcze
wykorzystanie.
Polecenie 1.2
Wyjaśnij, jakie znaczenie dla życia na Ziemi mają wilgotne lasy równikowe na Nizinie
Amazonki.
Polecenie 1.3
Na podstawie map tematycznych przedstaw rozmieszczenie ludności w Brazylii. Wyjaśnij
przyczyny zróżnicowania gęstości zaludnienia między strefą wybrzeża atlantyckiego
a wnętrzem kraju.
Polecenie 1.4
Wyjaśnij przyczyny wielkiego wzrostu liczby ludności w miastach Brazylii.
Polecenie 1.5
*Na podstawie różnych źródeł informacji wyjaśnij, dlaczego co pewien czas następowały
w Brazylii okresy wzmożonej uprawy pewnych roślin lub pozyskiwania ich z obszarów
naturalnych. Okresy te nazywano gorączkami, np. gorączka cukrowa, gorączka kawowa.
Ułóż ich chronologię.

Słowniczek
caa nga
lokalna nazwa sawanny brazylijskiej mającej postać rzadkiego lasu składającego się
z drzew i krzewów tracących liście w porze suchej
campos
lokalna nazwa sawanny brazylijskiej złożonej głównie z wysokich traw oraz pojedynczych,
niskich krzewów i drzew
cerrado
lokalna nazwa typowej brazylijskiej sawanny
epiﬁty
cieniolubne rośliny samożywne rosnące na innych roślinach, np. mchy, porosty
fawela
brazylijska nazwa dzielnic nędzy położonych na obrzeżach wielkich miast; początkowo
dotyczyła tylko Rio de Janeiro, ale z czasem nazwy tej zaczęto używać też w odniesieniu
do innych miast
selwa
południowoamerykańska nazwa wilgotnego lasu równikowego rosnącego na Nizinie
Amazonki

Zadania

Ćwiczenie 4
Wskaż obszary geograﬁczne, które przynajmniej częściowo obejmują terytorium Brazylii.


Nizina Orinoko



Ocean Atlantycki



Ocean Spokojny



Nizina Amazonki



Wyżyna Brazylijska



Nizina La Platy



Wyżyna Gujańska



Andy



Wyżyna Patagońska



Morze Karaibskie

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Wskaż państwa będące sąsiadami Brazylii.


Wenezuela



Kolumbia



Urugwaj



Paragwaj



Gujana



Surinam



Ekwador



Argentyna



Chile



Peru



Boliwia

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Lasy są wielkim bogactwem naturalnym Brazylii. Zajmują one 60% powierzchni państwa.
Największy ich obszar ze względu na spełnianie funkcje ekologiczne nazywany jest „zielonymi
płucami Ziemi”. Lasy te występują na


wschodnich stokach Andów.



Nizinie Amazonki.



wschodnich wybrzeżach Brazylii.



Wyżynie Brazylijskiej.

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Brazylia stała się niepodległym państwem w 1822 roku. Wskaż państwo, z którego wywodzili
się osadnicy dążący do niepodległości kraju.


Hiszpania



Holandia



Portugalia



Włochy

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Do każdej z wymienionych nazw pochodzących z Brazylii dopasuj odpowiednie określenie.
fawela

sawanna sucha

caa nga

dzielnica nędzy

campos

las równikowy

selwa

sawanna trawiasta

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10
Dążąc do ożywienia gospodarczego wewnątrz kraju (w interiorze), Brazylia zbudowała
w centrum państwa nową stolicę. Od 1960 roku jest nią


Goiania na Wyżynie Brazylijskiej.



Manaus na Nizinne Amazonki.



Belo Horizonte na Wyżynie Brazylijskiej.



Brasilia na Wyżynie Brazylijskiej.

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Stany Zjednoczone Ameryki (USA) – światowa
potęga gospodarcza
W 1763 roku 13 kolonii angielskich leżących na środkowo‐wschodnich wybrzeżach
Ameryki Północnej uznało, że Anglia ogranicza ich rozwój, nakłada zbyt duże cła i hamuje
rozwój przemysłu. W kwietniu 1775 roku rozpoczęła się wojna o niepodległość, a 4 lipca
1776 roku ogłoszono Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Dzień ten
uznaje się za datę narodzin Stanów Zjednoczonych Ameryki – republiki składającej się
z niezależnych stanów. W wojnie niepodległościowej brali udział wybitni Polacy –
Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski.
Niepodległe Stany Zjednoczone rozszerzały swoje terytorium, zakupując lub podbijając
kolejne obszary leżące coraz bardziej na zachód. W 1853 roku kraj rozciągał się od Oceanu
Atlantyckiego po Ocean Spokojny. W 1867 roku za 7,2 mln dolarów odkupiono od Rosji
Alaskę. W 1959 roku do USA włączono Hawaje jako 50 stan.

Góra Rushmore w Kordylierach z wyrzeźbionymi twarzami wybitnych prezydentów USA: Waszyngtona, Jeﬀersona, Roosevelta
i Lincolna

Już wiesz
że Stany Zjednoczone są państwem o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego;
że w państwach o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego występuje specyﬁczna
struktura zatrudnienia ludności z przewagą pracujących w usługach, dużym
zatrudnieniu w przemyśle i niewielkim w rolnictwie;

że Stany Zjednoczone są państwem imigracyjnym, do którego napływali głównie
Europejczycy, a ponadto przywożono tam niewolników z Afryki;
że środowisko przyrodnicze ma wpływ na kierunki rozwoju gospodarczego.
Nauczysz się
wskazywać na mapie i nazywać wielkie regiony geograﬁczne w Stanach
Zjednoczonych Ameryki;
wymieniać główne grupy ludności mieszkające w Stanach Zjednoczonych;
wykazywać związki między gospodarką w poszczególnych regionach USA
a warunkami środowiska przyrodniczego;
wykorzystywać treść map tematycznych do charakterystyki wybranych regionów
geograﬁcznych;
oceniać rolę i znaczenie Stanów Zjednoczonych w gospodarce światowej.

1. Stany Zjednoczone Ameryki – wielkie regiony
geograﬁczne
Stany Zjednoczone Ameryki są czwartym co do wielkości powierzchni państwem na

świecie – 9 mln 526,5 tys. km2 – i trzecim pod względem liczby ludności – 322 mln
w 2010 roku. Na obszar tego wielkiego państwa składają się stany kontynentalne leżące
w środkowej części kontynentu Ameryki Północnej między równoleżnikami 25°N a 49°N. Na
północnym zachodzie Ameryki Północnej znajduje się stan Alaska, a na Oceanie Spokojnym
– Hawaje.
Jedną z najważniejszych cech środowiska geograﬁcznego Stanów Zjednoczonych jest
południkowe ułożenie wielkich jednostek regionalnych różniących się wysokością nad
poziomem morza i odmiennością rzeźby. Rzeźba powierzchni oraz zróżnicowanie typów
klimatu wpływają na inne cechy środowiska przyrodniczego poszczególnych regionów.
Naturalne granice regionów stanowiły w przeszłości bariery w opanowywaniu kraju. Dzisiaj
w istotny sposób wpływają na rozwój gospodarczy poszczególnych regionów.

Ukształtowanie powierzchni Stanów Zjednoczonych

Wielkie regiony geograﬁczne w Ameryce Północnej mają układ południkowy

Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.0.

Wschodnie i południowe wybrzeża Stanów Zjednoczonych zajmują niziny nadmorskie. Na
wschodzie jest to Nizina Atlantycka z licznymi dolnymi odcinkami rzek, zatokami
i terenami bagiennymi. W części południowej rozciąga się Nizina Zatokowa znacznie
szersza niż nizina na wschodnim wybrzeżu. Środkową część Niziny Zatokowej tworzy
narastająca delta rzeki Missisipi. Na zachód od Niziny Atlantyckiej leżą Appalachy – stare
góry z rzeźbą polodowcową na północy. Na terenie Stanów Zjednoczonych mają one
długość ok. 2300 km. Najwyższym szczytem jest leżący na południu gór Mitchell
o wysokości 2037 m n.p.m.
Na zachód od Appalachów znajdują się Niziny Wewnętrzne nazywane też Równinami
Centralnymi. W północnej części regionu znajduje się 5 Wielkich Jezior stanowiących
największy na świecie zbiornik słodkiej wody. W środkowej części występuje rzeźba
krasowa z licznymi jaskiniami. Północna część regionu była zlodowacona aż do dolin rzek
Ohio i Missouri, dopływów rzeki Missisipi, która odprowadza wody z tego regionu do
Zatoki Meksykańskiej. Przesuwając się na zachód, napotykamy Wielkie Równiny, nazywane
także Równinami Prerii, ciągnące się od granicy z Kanadą aż po granicę z Meksykiem.
Teren wznosi się tu łagodnie aż do podnóża Gór Skalistych. Jest rozcięty licznymi
głębokimi dolinami rzecznymi o równoleżnikowym przebiegu, których rzeki odprowadzają
wody do Missouri i Missisipi. Zachodnią część kraju zajmują młode góry Kordyliery.
Składają się one z południkowo przebiegających pasm. Na wschodzie są to Góry Skaliste,
a na zachodzie wzdłuż Pacyﬁku biegnie pasmo utworzone przez Góry Nadbrzeżne, Góry
Kaskadowe i Sierra Nevada. Pomiędzy nimi znajdują się płaskowyże i kotliny: Wyżyna
Kolumbii, Wielka Kotlina i Wyżyna Kolorado. Pas Kordylierów na zachodzie USA ma
szerokość ok. 1700 km.
Szczyty Gór Skalistych, a także innych pasm sięgają powyżej 4 tys. m n.p.m. Najwyższy
szczyt Whitney (4418 m n.p.m.) znajduje się w górach Sierra Nevada. Kotliny i płaskowyże
leżą na wysokości od 1000 m n.p.m. do 2600 m n.p.m.

Ciekawostka
Na Wyżynie Kolorado w płytowo zalegających warstwach skalnych rzeka Kolorado i jej
dopływy utworzyły głębokie kaniony. Najbardziej znany jest Wielki Kanion (Grand
Canyon) o długości 446 km, szerokości od 8 km do 20 km i głębokości 1520–1830 m.
Głębokość rozcięcia i poziome ułożenie warstw skalnych ukazuje proﬁl geologiczny od
prekambru po perm.
Alaskę zajmują Kordyliery Alaski – Góry Brooksa i Góry Alaski – w których leży najwyższy
szczyt całego kontynentu Denali (dawna nazwa McKinley, 6194 m n.p.m.).
Archipelag Hawajów tworzą wyspy wulkaniczne z wygasłymi i czynnymi wulkanami.
Najwyższym czynnym wulkanem jest Mauna Loa o wysokości 4170 m n.p.m.
Klimat Stanów Zjednoczonych jest bardzo zróżnicowany. Wynika to z wielkości
i rozciągłości tego państwa, położenia geograﬁcznego, południkowego przebiegu
głównych form ukształtowania powierzchni, wpływu obu oceanów, a także wewnętrznego
oddziaływania Wielkich Jezior.
Obszar Stanów Zjednoczonych leży w 4 strefach klimatycznych:
północne wybrzeża Alaski obejmuje klimat polarny, w części środkowej tego stanu
dominuje klimat subpolarny, a na wybrzeżach południowych mamy klimat
umiarkowany chłodny;
równoleżnikowy pas wzdłuż granicy z Kanadą obejmuje klimat umiarkowany ciepły;
kolejny pas od Gór Nadbrzeżnych po Nizinę Atlantycką znajduje się w streﬁe klimatu
podzwrotnikowego;
wyspy Hawaje, półwysep Floryda i południowa część Niziny Zatokowej leżą w streﬁe
klimatu zwrotnikowego.
Ćwiczenie 1
Wykorzystaj mapy tematyczne i wskaż region Stanów Zjednoczonych, w którym leży punkt
o współrzędnych geograﬁcznych 46°N, 94°W i jaki typ klimatu występuje wokół niego.


Nizina Zatokowa, klimat podzwrotnikowy



Niziny Wewnętrzne, klimat umiarkowany ciepły



Wielkie Równiny, klimat podzwrotnikowy



Appalachy, klimat umiarkowany ciepły

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.


Plaża na Nizinie Atlantyckiej, na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych

2. Ludność Stanów Zjednoczonych Ameryki
Stany Zjednoczone Ameryki to największy kraj imigracyjny na świecie. Ludzie
przybywający do tego państwa wywodzili się z wielu narodów i grup etnicznych. Dzisiaj
naród ten liczy 322 mln mieszkańców, co stanowi 4,4% ludności świata.
Liczba ludności Stanów Zjednoczonych stale wzrasta, co wyróżnia to państwo na tle innych
wysoko rozwiniętych krajów świata. Wzrost ten osiągany jest przez stosunkowo wysoki
przyrost naturalny oraz dodatnie saldo migracji. W ostatnich latach co roku napływa do
USA ok. 1,2 mln ludzi. Szacuje się również, że ok. 250 tys. to imigranci nielegalni.
Współcześnie ludność Stanów Zjednoczonych składa się z kilku dużych grup:
biali – 66,9%;
Latynosi, tj. ludność pochodząca z Ameryki Łacińskiej – 14,4% (od 2000 roku tę grupę
ludności określa się jako Hispanies);
Afroamerykanie – 12,8%;
Azjaci i ludność pochodząca z wysp Pacyﬁku – 4,5%;
rdzenni Indianie i Inuici – 1,0%;
inni – 0,4%; do tej grupy należą ludzie mający różne pochodzenie
i nieidentyﬁkujący się z żadną z pozostałych grup etnicznych.

Jedną z tendencji obserwowanych od lat w strukturze ludności USA jest stały wzrost
udziału ludności pochodzącej z Ameryki Łacińskiej. Społeczeństwo Stanów Zjednoczonych
ze względu na duże zróżnicowanie etniczne określa się jako wielokulturowe.
Czynnikami wpływającymi na współczesne nierównomierne rozmieszczenie ludności były:
zasiedlanie kraju od strony wschodniego wybrzeża i przesuwanie osadnictwa na
zachód;
rozmieszczenie surowców mineralnych;
występowanie terenów umożliwiających działalność rolniczą;
warunki klimatyczne.
Obecnie ludność miejska stanowi 81,6% ogółu mieszkańców. Wyraźnie większa gęstość
zaludnienia występuje we wschodniej i środkowej części kraju oraz w pasie wybrzeża nad
Oceanem Spokojnym. Najsłabiej zaludnione pozostają Kordyliery i Wielkie Równiny.
W Stanach Zjednoczonych znajduje się 51 zespołów miejskich i miast liczących powyżej
1 mln mieszkańców. Największym z nich jest leżący na wschodnim wybrzeżu obszar
metropolitalny obejmujący Nowy Jork – Northern New Jersey – Long Island, liczący 21 mln
mieszkańców. Na zachodnim wybrzeżu leży zespół miejski Los Angeles – Long Beach –
Santa Ana, w którym mieszka14 mln osób.

Gęstość zaludnienia w największych miastach w USA

Struktura zatrudnienia jest typowa dla państwa o wysoko rozwiniętej gospodarce.

Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Na podstawie danych oblicz saldo migracji w Stanach Zjednoczonych Ameryki w 2013 roku.
Imigracja 990,6 tys.
Emigracja 218,8 tys.


–771,8 tys.



+771,8 tys.



–1209,4 tys.



+1209,4 tys.

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Dokonaj analizy danych z tabeli 1. i wskaż, jaka jest tendencja zmian struktury zatrudnienia
w USA.



Wzrasta udział pracujących w rolnictwie i zmniejsza się udział pracujących
w przemyśle i usługach.



Wzrasta udział pracujących w usługach i zmniejsza się udział pracujących
w rolnictwie i przemyśle.



Struktura zatrudnionych w USA nie zmienia się.



Maleje udział pracujących w usługach i wzrasta udział pracujących w rolnictwie
i w przemyśle.

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Struktura zatrudnienia w USA w latach 1993, 1999, 2010
Rok

Rolnictwo

Przemysł

Usługi

1993

2,7%

24,3%

73,0%

1999

2,6%

23,3%

74,1%

2010

1,6%

16,7%

81,7%

Źródło: Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012, GUS, Warszawa 2012


Broadway – najdłuższa ulica na Manha anie w Nowym Jorku, który jest największym miastem USA

3. Stany Zjednoczone Ameryki – gospodarka
Stany Zjednoczone Ameryki to najlepiej rozwinięte gospodarczo państwo świata.
W 2014 roku wytworzyły 22,3% produktu światowego brutto; drugie miejsce zajmują Chiny
z udziałem 13,3%. Jakie czynniki spowodowały powstanie niezwykle silnego państwa
i największej gospodarki na świecie?
Do czynników geograﬁcznych należą:
dogodne położenie geograﬁczne dużego zwartego terytorium z dostępem do dwóch
oceanów;
korzystne, sprzyjające rozwojowi rolnictwa warunki klimatyczne i dobre gleby oraz
bogactwo zasobów naturalnych.
Czynnikami społeczno‐politycznymi sprzyjającymi rozwojowi USA były i są:
masowa imigracja ludzi przedsiębiorczych i dążących do sukcesu, posiadających
kapitał i doświadczenie;
jedność państwa i brak zagrożenia zewnętrznego (Stany Zjednoczone graniczą na
północy z Kanadą i z Meksykiem na południu);
wielkie możliwości rozwoju wsparte rynkami ﬁnansowymi, niezwykle mobilną siłą
roboczą i wysoką kulturą przedsiębiorczości;
rozwój badań naukowych, wprowadzanie nowych technologii oraz praktycznie stały
wzrost gospodarczy;
niskie bezrobocie – w latach 2000–2008 wynosiło ono ok. 5%, w 2010 roku wzrosło do
9,6%, czego przyczyną był kryzys gospodarczy na świecie, a w 2014 roku ponownie
spadło do 6,4%.
Stany Zjednoczone są jednym z największych producentów żywności na świecie i jej
głównym eksporterem. Warunki naturalne sprzyjają wykorzystaniu do celów rolniczych
blisko 45% powierzchni tego wielkiego państwa.

Struktura użytkowania ziemi w Stanach Zjednoczonych

Rozmieszczenie upraw w Stanach Zjednoczonych jest dostosowane do warunków
naturalnych. Położenie państwa w kilku strefach klimatycznych umożliwia uprawę wielu
gatunków roślin właściwych zarówno dla klimatu umiarkowanego, jak i podzwrotnikowego.
Jakość gleby oraz warunki klimatyczne – głównie temperatury powietrza i roczny rozkład
opadów – spowodowały powstanie w określonych obszarach regionów specjalności
rolniczej. Najwięcej terenów rolniczych znajduje się w stanach wschodnich i środkowych
oraz na wybrzeżu zachodnim.

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

Najważniejszymi cechami rolnictwa USA są:
strefowość upraw i związany z tym sposób rolniczego gospodarowania;
towarowość rolnictwa, tj. produkcja na sprzedaż na rynek wewnętrzny i na eksport;
wysoki stopień mechanizacji rolnictwa (w rolnictwie pracuje tylko 1,6% ludności
aktywnej zawodowo);
dominacja dużych gospodarstw rolnych (farm) o średniej powierzchni ok. 200 ha;
wysokie plony z jednego hektara, np. kukurydzy 99,7 dt/ha (dla porównania – we
Francji 81,4, a w Polsce 65,8);
oddziaływanie państwa na wielkość produkcji rolnej w zależności od światowych cen
i zapotrzebowania na produkty rolne;
wprowadzenie nowoczesnych metod produkcji rolnej: nawożenia, melioracji, ochrony
roślin, rolnictwa ekologicznego.
Dane liczbowe w przedstawionej poniżej tabeli 2. potwierdzają, jak wielkim producentem
żywności i surowców dla przemysłu rolno‐spożywczego są Stany Zjednoczone.
Rola Stanów Zjednoczonych w światowej produkcji rolnej (2013 r.)
Produkty rolne

Udział w świecie

Miejsce na świecie

Pszenica

8,1%

III

Kukurydza

34,7%

I

Soja

32,4%

I

Buraki cukrowe

12,1%

III

Bawełna

11,9%

III

Jabłka

5,1%

II

Truskawki

17,6%

II

Mięso wieprzowe

9,3%

II

Mięso wołowe

18,3%

I

Mleko krowie

14,4%

I

Drewno

10,8%

I

Źródło: FAOstat
Przemysł Stanów Zjednoczonych wykorzystuje bogatą bazę surowców mineralnych.
Wielkie znaczenie dla gospodarki mają surowce energetyczne. Węgiel kamienny
wydobywa się w Appalachach, na południe od Wielkich Jezior i na północy Gór Skalistych.
Ropa naftowa i gaz ziemny występują nad Zatoką Meksykańską, w Kalifornii i na Alasce.
Złoża rud metali eksploatuje się nad Wielkimi Jeziorami oraz w Górach Skalistych.
Pomimo znacznych własnych zasobów mineralnych Stany Zjednoczone importują duże
ilości surowców, gdyż niektóre z nich są tańsze niż wydobywane w kraju. Część zasobów

zachowuje się w formie rezerw strategicznych. W tabeli 3. umieszczono dane dotyczące
udziałów wybranych produktów przemysłu wydobywczego i przetwórczego USA. Zwróć
uwagę na wytwory, których produkcja przekracza 1/10 całej światowej produkcji.
Rola Stanów Zjednoczonych w światowej produkcji wybranych towarów przemysłowych (2013
r.)
Produkty przemysłu

Udział w świecie

Miejsce na świecie

Węgiel kamienny i brunatny

12,0%

II

Ropa naftowa

10,5%

IV

Gaz ziemny

19,6%

I

Fosforyty

13,7%

II

Sól

14,0%

II

Stal surowa

5,4%

III

Miedź raﬁnowana

4,8%

IV

Aluminium pierwotne

4,1%

IV

Złoto

8,2%

III

Samochody

12,6%

II

Cement

2,0%

IV

Źródła: World Mineral Production 2009–2013, British Geological Survey; OICA
Przemysł w Stanach Zjednoczonych jest rozmieszczony nierównomiernie. Najsilniej
uprzemysłowionym obszarem jest tzw. Pas Przemysłowy leżący na północnym wschodzie
kraju. Ciągnie się on od wybrzeża Oceanu Atlantyckiego na południe od Wielkich Jezior. Na
tym obszarze występuje ogromna koncentracja okręgów i ośrodków przemysłowych.
Przeważa w nich przemysł metalurgiczny, elektromaszynowy i chemiczny. Przemysł w tym
pasie rozwinął się na początku XX wieku i jego dominujące znaczenie utrzymuje się do
dzisiaj.
Warto wiedzieć
Wzdłuż wschodniego wybrzeża Oceanu Atlantyckiego rozciąga się obszar o długości ok.
800 km, jeden z najsilniej zurbanizowanych terenów na świecie – Megalopolis BosWash
(greckie megas – 'wielki', polis – 'miasto'). Obszar między Bostonem a Waszyngtonem
obejmuje 7 wielkich zespołów miejskich z przylegającymi do nich strefami podmiejskimi.
W pasie tym mieszka ponad 40 mln ludzi. Drugim wielkim zespołem miejskim w Pasie
Przemysłowym jest obszar między Chicago a Pittsburghiem leżący na południe od
Wielkich Jezior. W tym obszarze mieszka ok. 15 mln ludzi.

Od kilkunastu lat rośnie znaczenie gospodarcze obszarów leżących na południu i na
zachodzie Stanów Zjednoczonych. Na zachodnim wybrzeżu od połowy lat 60. XX wieku
powstawały ośrodki, w których naukowcy współpracowali z przedstawicielami przemysłu
i poszukiwali innowacji technologicznych. Najsilniej rozwinęły się ośrodki w tzw. Dolinie
Krzemowej (Silicon Valley) leżącej na południe od San Francisco. W 1963 roku utworzono tu
pierwszą na świecie technopolię. W ośrodkach tych połączono naukowe zaplecze,
wsparcie rządowe i prywatny kapitał, by innowacje technologiczne wdrażać do produkcji
przemysłowej. W stosunkowo krótkim czasie w pobliżu innych miast amerykańskich
również powstały technopolie.
Warto wiedzieć
W latach 70. XX wieku nauka przekształciła się w bezpośrednią siłę wytwórczą. Efektem
tego procesu było powstanie przemysłu opartego na wiedzy, często nazywanego
przemysłem zaawansowanych technologii – High Technology Industries (hi‐tech).
Przemysł ten charakteryzuje się takim cechami, jak:
wyższa wydajność pracy niż w tradycyjnych gałęziach przemysłu;
niższa materiałochłonność i energochłonność w przeliczeniu na jednostkę
produkcji;
mniejsza uciążliwość dla środowiska przyrodniczego;
duże możliwości zatrudnienia – nowe miejsca pracy.
Elementem koniecznym dla rozwoju przemysłu wysokich technologii są dość duże
nakłady ﬁnansowe na prace badawczo‐rozwojowe. Do przemysłu zaawansowanych
technologii zalicza się: biotechnologię, przemysł elektroniczny, farmaceutyczny, lotniczy,
przemysł informatyczny (IT – produkcja oprogramowania i sprzętu komputerowego).
Obszarem, na którym zachodzą bardzo duże zmiany, jest pas terenu USA leżący na południe
od równoleżnika 37°N. Obszar ten, nazwany Sun Belt (Pas Słońca), posiada dogodne
warunki środowiska przyrodniczego i stał się terenem wielkich migracji do miast.
W piętnastu stanach tego pasa w stosunkowo krótkim czasie nastąpiło podwojenie liczby
ludności. Do wielkich zespołów miejskich tego regionu należą: Los Angeles (14,0 mln),
Miami (6,2 mln), Dallas (5,5 mln), Atlanta (5,2 mln), Houston (5,1 mln), Phoenix (4,2 mln),
San Francisco (3,9 mln), San Diego (3,4 mln), Las Vegas (2,1 mln).
W Sun Belt rozwinęły się gałęzie gospodarki wykorzystujące lokalne zasoby naturalne, np.
surowce mineralne (ropę naftową i gaz ziemny), sprzyjające warunki klimatyczno‐glebowe,
walory turystyczne. Rozwinął się więc nowoczesny przemysł chemiczny, atomowy,
zbrojeniowy, a także przemysł spożywczy przetwarzający półprodukty i surowce rolne.
Duży dochód przynosi też turystyka bazująca na licznych atrakcjach tego regionu, jak
Wielki Kanion, Las Vegas, Floryda, Disneyland, Hollywood.
Jedną z ważnych cech gospodarki Stanów Zjednoczonych jest wysoki stopień koncentracji
produkcji i usług. Pięćset największych korporacji dostarcza w Stanach Zjednoczonych

ponad 50% wszystkich dóbr i usług. Od lat Stany Zjednoczone rozwijają własne
zaawansowane technologie przemysłowe – automatyzację produkcji, komputeryzację,
projektowanie komputerowe. Rozwojowi gospodarki sprzyja doskonale wykwaliﬁkowana
siła robocza oraz nowoczesna organizacja pracy.

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Rolnictwo Stanów Zjednoczonych Ameryki wytwarza duże nadwyżki żywności. Związane jest
to


z dużym udziałem pracujących w rolnictwie.



z powiększaniem obszaru gruntów ornych do 75% powierzchni kraju.



ze specjalizacją produkcji rolnej i wysoką kulturą rolną.



z uzyskiwaniem wysokich zbiorów przy niskich plonach z jednego hektara.

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Odczytaj na mapie, w którym zestawie umieszczono nazwy miast należących do najsilniej
zurbanizowanego obszaru w Stanach Zjednoczonych, jakim jest Megalopolis BosWash.


Chicago, Detroit, Cleveland



Houston, Dallas, San Antonio



Bal more, Filadelﬁa, Nowy Jork



San Francisco, Los Angeles, San Diego

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

4. Rola i znaczenie Stanów Zjednoczonych
w gospodarce światowej
Stany Zjednoczone Ameryki są największą potęgą gospodarczą we współczesnym świecie.
Szybki rozwój gospodarki tego państwa rozpoczął się w okresie pierwszej rewolucji
przemysłowej. Wówczas to importowano technologię z Europy i udoskonalano ją
w Ameryce. W tym czasie rozpoczęto również eksploatację własnych zasobów
surowcowych. Rozwojowi przemysłu i rolnictwa sprzyjał ogromny rynek wewnętrzny.
Gospodarka wolnorynkowa przyczyniła się do koncentracji produkcji i kapitału oraz do
unowocześnienia produkcji przemysłowej. Na początku XX wieku wprowadzono nowe
rozwiązania w organizacji produkcji przemysłowej, z których najważniejszą była ruchoma
taśma montażowa zastosowana w 1913 roku przy produkcji samochodów w zakładach
H. Forda. Jej upowszechnienie umożliwiło wprowadzenie masowej standardowej produkcji
na wielką skalę w innych gałęziach przemysłu.
Stany Zjednoczone osiągnęły i stale utrzymują najwyższą pozycję w gospodarce światowej.
Czytając poniższe uwagi, pamiętaj, że USA to czwarte co do wielkości państwo na świecie,
zamieszkane przez 4,4% ludności świata.
Gospodarka Stanów Zjednoczonych Ameryki wytwarza ponad 22% wartości światowego
produktu brutto. Kraj ten odgrywa wielką rolę w globalnej wymianie handlowej. Ma
największy udział w imporcie (12,3%), a w eksporcie zajmuje 2. miejsce (8,4%) po Chinach.
Jedną z najważniejszych grup towarów eksportowych stanowią wyroby wysokiej
technologii, tj. sprzęt lotniczy, komputery, wyroby elektroniczne, środki farmaceutyczne,
aparatura naukowo‐badawcza, chemikalia i uzbrojenie. Na te wyroby przypada 22,6%

całego eksportu Stanów Zjednoczonych. Cztery państwa są najważniejszymi partnerami
w handlu zagranicznym: Chiny, Kanada, Meksyk i Japonia. Przypada na nie aż 50% wartości
eksportu i importu. Wysoka wartość wymiany handlowej z Kanadą i Meksykiem związana
jest z przynależnością tych państw i Stanów Zjednoczonych do północnoamerykańskiego
porozumienia o wolnym handlu – NAFTA (ang. North American Free Trade Agreement).
Ugrupowanie to powstało w 1994 roku i jego głównym celem było zniesienie barier
handlowych między trzema największymi krajami Ameryki Północnej.
Stany Zjednoczone są państwem najwięcej inwestującym za granicą. W 2013 roku blisko
30% wszystkich inwestycji zagranicznych na świecie pochodziło z USA. Obecnie wielkie
znaczenie dla państw o wysoko rozwiniętej gospodarce ma handel usługami – Stany
Zjednoczone to największy na świecie importer i eksporter usług.
Na terytorium USA znajdują się niezwykle różnorodne walory turystyczne – zarówno
przyrodnicze, jak i kulturowe. W 2014 roku kraj ten odwiedziło blisko 75 mln turystów, co
dało USA 2. miejsce na świecie po Francji (83 mln). Dochody z turystyki wyniosły 177 mld
USD i dały Stanom Zjednoczonym zdecydowane 1. miejsce.
W tabeli 4 przedstawiono dane dotyczące produktu krajowego brutto czterech
największych gospodarek świata. Porównując te wartości, pamiętaj o liczbie ludności
w każdym z tych państw.
Produkt krajowy bru o USA, Chin, Japonii i Niemiec (2014 r.)
Produkt krajowy brutto
Państwo
Stany
Zjednoczone
Chiny

wartość ogólna
17 bln 418 mld 925 mln USD
10 bln 380 mld 380 mln
USD

Wartość PKB
udział

na

w świecie

1 mieszkańca

22,5%

54 597 USD

13,4%

7 589 USD

Japonia

4 bln 616 mld 335 mln USD

6,0%

36 332 USD

Niemcy

3 bln 859 mld 547 mln USD

5,0%

47 590 USD

Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Ćwiczenie 6
Korzystając z danych zawartych w tabeli 4., wskaż, które stwierdzenia są prawdziwe, a które
fałszywe.
Prawda

Fałsz

Gospodarka Stanów
Zjednoczonych Ameryki
wytwarza prawie ¼ wartości
światowego produktu
bru o.





Wartość ogólna produktu
krajowego bru o Chin
stanowi więcej niż połowę
wartości PKB Stanów
Zjednoczonych.





Wartość produktu
krajowego bru o
przypadająca na 1
mieszkańca w Stanach
Zjednoczonych jest ok. 7
razy wyższa niż wartość PKB
na 1 mieszkańca w Chinach.





Łączna wartość produktu
krajowego bru o
wytworzonego w trzech
państwach – Chinach,
Japonii i Niemczech – jest
mniejsza niż wartość PKB
wytworzonego w Stanach
Zjednoczonych Ameryki.





Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.



Ford T z fabryki w Detroit – pierwszy na świecie samochód produkowany seryjnie

Podsumowanie
Stany Zjednoczone Ameryki są czwartym co do wielkości powierzchni państwem na
świecie. Trzon państwa stanowi 48 stanów kontynentalnych leżących między Oceanem
Atlantyckim a Oceanem Spokojnym w środkowej części Ameryki Północnej. Dwa stany
– Alaska i Hawaje – leżą poza zwartym obszarem państwa.
Stany Zjednoczone Ameryki to największy kraj imigracyjny na świecie. Ludzie
przybywający do tego państwa wywodzili się z wielu narodów i grup etnicznych.
Obecnie jest to trzeci co do liczebności naród na świecie.
Zespół czynników geograﬁcznych, społeczno‐politycznych i historycznych
przyczynił się do powstania silnego państwa z największą gospodarką na świecie.
Struktura zatrudnienia jest typowa dla państw o wysokim poziomie rozwoju
gospodarczego. W usługach pracuje 81,7% zatrudnionych, w przemyśle 16,7%,
w rolnictwie tylko 1,6%.
Rolnictwo w Stanach Zjednoczonych wyróżnia się strefowością upraw i wysoką
specjalizacją każdej strefy, dużą towarowością i produkcyjnością, niskim zatrudnieniem
i tendencją do przemysłowej organizacji pracy. USA to największy producent
i eksporter żywności na świecie.
Przemysł w Stanach Zjednoczonych jest rozmieszczony nierównomiernie. Stare
ośrodki i okręgi zgrupowane są w tzw. Pasie Przemysłowym rozciągającym się na

północnym wschodzie kraju. Od kilkudziesięciu lat dynamicznie rozwijają się ośrodki
przemysłu na zachodnim wybrzeżu i na południu kraju.
Od kilkudziesięciu lat w przemyśle USA następuje silny rozwój działów wysokiej
technologii: przemysłu elektronicznego, informatycznego, farmaceutycznego,
biotechnologicznego, zbrojeniowego. Ważną rolę odgrywają technopolie.
Praca domowa
Polecenie 1.1
Korzystając z mapy hipsometrycznej i politycznej Ameryki Północnej, określ położenie
geograﬁczne i polityczne Stanów Zjednoczonych.
Polecenie 1.2
Wymień czynniki geograﬁczne i społeczno-polityczne, które sprzyjały powstaniu silnego
politycznie i gospodarczo państwa, jakim są Stany Zjednoczone.
Polecenie 1.3
Wykorzystaj mapy tematyczne i wyjaśnij, jakie czynniki naturalne wpłynęły na strefowe
rozmieszczenie upraw w USA.
Polecenie 1.4
Wskaż na mapie tematycznej obszary silnie uprzemysłowione. Wyjaśnij przyczyny
nierównomiernego rozmieszczenia przemysłu w Stanach Zjednoczonych.
Polecenie 1.5
Wyjaśnij, czym są technopolie. Jaką rolę odgrywają we współczesnym rozwoju przemysłu
Stanów Zjednoczonych?
Polecenie 1.6
*Na podstawie różnych źródeł przedstaw informacje o Polonii w USA. Wskaż miejsca,
w których występują znaczne skupiska polonijne. Przedstaw Polaków, którzy zasłużyli się
w historii Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Zadania
Ćwiczenie 7
Podane nazwy regionów uporządkuj w kolejności od zachodniego do wschodniego wybrzeża
Stanów Zjednoczonych.
Niziny
Wewnętrzne



Wielkie
Równiny



Nizina
Atlantycka



Kordyliery



Appalachy



Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Do nazwy każdego z wymienionych obszarów USA dopasuj opis typowego klimatu, jaki tam
występuje.
klimat zwrotnikowy

Wielkie Jeziora

klimat górski

Alaska

klimat umiarkowany

Hawaje

klimat subpolarny

Kordyliery

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Wymienione nazwy miast uporządkuj w kolejności od aglomeracji największej do najmniejszej.
Nowy Orlean



Nowy Jork



Los Angeles



Chicago



Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10
Do nazwy każdego z wymienionych obszarów USA dopasuj opis typowego dla niego rodzaju
działalności gospodarczej człowieka.
hodowla bydła

Nizina Zatokowa

uprawa bawełny

wschodnie wybrzeże

przemysł i usługi

Wielkie Równiny

turystyka

Hawaje

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 11
W 1963 roku w Stanach Zjednoczonych powstała pierwsza na świecie technopolia.
Zlokalizowano ją w


Dallas.



Orange County.



Bostonie.



Silicon Valley.

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Australia – środowisko przyrodnicze, cechy
gospodarki
Terra Australis to łacińska nazwa oznaczająca 'ziemię południową'. Tego tajemniczego
lądu poszukiwano na półkuli południowej w XVIII wieku, w tzw. okresie wielkich odkryć
geograﬁcznych. W 1770 roku wyprawa Jamesa Cooka dopłynęła do wschodnich wybrzeży
nieznanego lądu i od tego momentu najmniejszy kontynent na Ziemi znalazł się w streﬁe
wpływów imperium brytyjskiego. Obecnie, co jest także wyjątkowe, cały kontynent
zajmuje jedno państwo – Związek Australijski – które utworzono w 1901 roku.

Sydney – największe miasto Australii; na pierwszym planie słynny budynek opery

Już wiesz
jak odczytać treść map ogólnogeograﬁcznych i tematycznych;
jak dokonać opisu wybranych cech środowiska przyrodniczego na podstawie treści
map tematycznych;
że cechy środowiska przyrodniczego wpływają na sposób gospodarowania na danym
obszarze.
Nauczysz się
określać położenie geograﬁczne i wielkość powierzchni Australii;
dokonywać charakterystyki cech środowiska przyrodniczego Australii na podstawie
map tematycznych;

wymieniać gatunki organizmów reliktowych i endemicznych występujących
w Australii oraz wyjaśniać przyczyny ich przetrwania na tym lądzie;
wskazywać przyrodnicze i historyczne przyczyny niskiej gęstości zaludnienia
i nierównomiernego rozmieszczenia ludności;
wskazywać związki między rozmieszczeniem głównych działów gospodarki
a składnikami środowiska przyrodniczego Australii.

1. Australia – położenie geograﬁczne
Australia jest najmniejszym kontynentem na Ziemi. Jej powierzchnia wynosi 7,7 mln km2,
co stanowi zaledwie 5,2% ogólnej powierzchni wszystkich lądów na Ziemi. Zwarty blok lądu
leży w całości na półkuli południowej, a przez jego środek przebiega zwrotnik Koziorożca.


Źródło: Wiking, licencja: CC BY 3.0.

Najdalej na północ wysuniętym punktem Australii jest Przylądek Jork: 10°42'S. Z kolei na
południe najdalej wysunięty jest Przylądek Wilsons Promontory: 39°05'S. Maksymalna
rozciągłość południkowa wynosi ponad 3 tys. km.
Wschodnie i północne wybrzeże Australii oblewa Ocean Spokojny, a wybrzeża południowe
i zachodnie – wody Oceanu Indyjskiego. Australia ma raczej słabo rozwiniętą linię
brzegową. Jedynymi większymi zatokami są leżąca na południu Wielka Zatoka Australijska
i wcinająca się między dwa półwyspy – Ziemię Arnhem i Półwysep Jork – Zatoka

Karpentaria. Do Australii zalicza się też wyspę Tasmanię oddzieloną od głównego lądu
Cieśniną Bassa. Zwartość lądu i położenie geograﬁczne wpływa na cechy środowiska
przyrodniczego tego najbardziej odosobnionego kontynentu na świecie.
Ćwiczenie 1
Oblicz przybliżoną rozciągłość południkową Australii między Przylądkiem Jork (~11°S)
a Przylądkiem Wilsons Promontory (~39°S).


3222,4 km



3428,6 km



3000,6 km



3110,8 km

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.


Zatoka Botaniczna (Botany Bay) – miejsce pierwszego przybycia Jamesa Cooka do Australii; dziś nad Zatoką znajduje się
m.in. Park Narodowy i wielkie miasto Sydney

2. Cechy środowiska przyrodniczego Australii
Australia jest lądem równinnym i mało urozmaiconym pod względem ukształtowania
powierzchni. Średnia wysokość terenu wynosi tam zaledwie 292 m n.p.m. Na mapie
hipsometrycznej Australii doskonale widoczne są trzy wielkie formy ukształtowania
powierzchni.

Na zdjęciu satelitarnym Australii wyraźnie widoczne są 3 główne regiony: Wyżyna Zachodnioaustralijska, Nizina
Środkowoaustralijska z Wielkim Basenem Artezyjskim oraz łańcuch Wielkich Gór Wododziałowych

Największym regionem zajmującym zachodnią część kontynentu jest Wyżyna
Zachodnioaustralijska. Wznosi się ona na wysokość od 300 m n.p.m. do 600 m n.p.m.
Charakterystycznym elementem ukształtowania powierzchni są tam rozległe obniżenia
terenu, które zajmują pustynie i półpustynie. We wschodniej i północnej części regionu
leżą pasma górskie zbudowane z odpornych skał, sięgające do 1500 m n.p.m. W środkowej
i wschodniej części lądu leży Nizina Środkowoaustralijska rozciągająca się szerokim
pasem od Zatoki Karpenteria na północy po Wielką Zatokę Australijską na południu.
Środkową część tego regionu zajmuje Wielki Basen Artezyjski.
Warto wiedzieć
Basen artezyjski to nieckowate zagłębienie zamknięte ze wszystkich stron, utworzone
przez naprzemianlegle ułożone warstwy skał nieprzepuszczalnych i przepuszczalnych
(wodonośnych). Po przewierceniu się przez warstwy nieprzepuszczalne poziom wody
w otworze podnosi się pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego. Jeśli ciśnienie to jest
odpowiednio duże, woda może wypłynąć/wytrysnąć na powierzchnię – mamy wówczas
do czynienia z wodami artezyjskimi. Jeśli ciśnienie hydrostatyczne jest mniejsze, to

poziom wody podniesie się, ale nie wypłynie ona samoczynnie na powierzchnię – są to
wody subartezyjskie.
W Australii wody artezyjskie znajdują się na dużych głębokościach: od kilkuset metrów
do kilku kilometrów. Rozmiary basenów artezyjskich dochodzą do setek tysięcy km2.
Największymi z nich są: Wielki Basen Artezyjski o powierzchni 1,6 mln km2, Basen
Murray, Basen Wschodniego Gippslandu, Basen Północno‐Zachodni.

Układ warstw skalnych w basenie artezyjskim

Wzdłuż wschodnich wybrzeży Australii ciągnie się stary masyw Wielkich Gór
Wododziałowych. Stoki górskie są tam łagodne, a linię grzbietową tworzą wyrównane
wierzchowiny leżące na wysokości od 800 m n.p.m. do 1800 m n.p.m. Najwyższym pasmem
są Alpy Australijskie przekraczające 2 tys. m n.p.m., w których znajduje się najwyższy szczyt
Australii – Góra Kościuszki o wysokości 2230 m n.p.m. Nazwę nadał jej Paweł Edmund
Strzelecki – polski badacz południowo‐wschodniej części tego kontynentu.
Zapewne udało ci się rozwiązać zadanie umieszczone w pierwszej części tematu i wiesz, że
22 grudnia na półkuli południowej rozpoczyna się astronomiczne lato, a Słońce góruje
wówczas na zwrotniku Koziorożca. Tak więc położenie geograﬁczne Australii powoduje, że
najcieplejszym miesiącem jest styczeń, a najchłodniejszym – lipiec. Pozostałymi czynnikami
klimatotwórczymi są:
zwartość lądu leżącego między równoleżnikami 11°S a 39°S, symetrycznie względem
zwrotnika Koziorożca;
bariera górska wzdłuż wschodniego wybrzeża;
rozległy, wyrównany obszar kontynentu w części zachodniej i środkowej;

układ prądów morskich – zimny prąd opływający wybrzeże zachodnie, ciepły prąd
płynący wzdłuż wschodniego wybrzeża;
cyrkulacja atmosferyczna charakterystyczna dla strefy międzyzwrotnikowej
i podzwrotnikowej.

Typy klimatu w Australii. Roczny przebieg średnich miesięcznych temperatur powietrza i sum opadów miesięcznych
w wybranych stacjach klimatycznych

W Australii przeważają gorące i suche typy klimatu zwrotnikowego występujące we
wnętrzu lądu i na jego zachodnich wybrzeżach. Na północy panują gorące odmiany klimatu
podrównikowego z dość wysokimi opadami. Z kolei wybrzeża południowe objęte są
klimatem podzwrotnikowym wilgotnym, również z dość wysokimi opadami.
Klimat Australii wpływa na pozostałe elementy środowiska przyrodniczego, a ich wzajemne
oddziaływania warunkują powstanie charakterystycznych krajobrazów na tym lądzie.
Klimat zwrotnikowy gorący i suchy zajmujący największy obszar w Australii kształtuje sieć
wodną na tym kontynencie. Australia jest najuboższym w wody powierzchniowe lądem na
ziemi – aż 44% powierzchni w środkowej części Australii zajmuje obszar bezodpływowy, na
którym występują suche doliny rzek okresowych wypełniające się wodami po
sporadycznych, obﬁtych opadach. Okresowe rzeki i strumienie nazywane są creeks.
Ważnym elementem sieci wodnej Australii są słone jeziora i solniska znajdujące się w dnach
niecek. Największym z nich jest jezioro Eyre leżące w depresji 12 m p.p.m. w środkowej
części lądu. Jego powierzchnia zmienia się w zależności od wysokości opadu. Jedyną dużą
stałą rzeką Australii jest Murray mająca źródła w Alpach Australijskich. Wraz z największym
swym dopływem – rzeką Darling – tworzy najważniejszy system rzeczny na tym lądzie.
Australia ma jednak znaczne zasoby wody słodkiej znajdujące się w basenach artezyjskich.
Powierzchnia ich obejmuje ok. 1/3 kontynentu. Największym z nich jest Wielki Basen
Artezyjski leżący w środkowej części Niziny Środkowoaustralijskiej.

Wysokość opadów i ich roczny przebieg decydują o rozmieszczeniu naturalnych formacji
roślinnych. W środkowej części kontynentu występują pustynie i półpustynie.
Zbiorowiskiem roślinnym typowym dla tych obszarów jest skrub (scrub) składający się
z suchych krzewów eukaliptusowych lub akacjowych tworzących zwarte zarośla.
Rozmieszczenie naturalnych formacji roślinnych przedstawia mapa poniżej.

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

Polecenie 1
Porównaj mapę klimatyczną i mapę stref roślinnych oraz podaj współzależności między
rozmieszczeniem naturalnych formacji roślinnych a roczną sumą opadów.
Blok kontynentalny stanowiący dzisiejszą Australię już ok. 50 mln lat temu oddzielił się od
prakontynentu Gondwany i cały czas pozostawał w odosobnieniu. Ten czynnik wpłynął na
wielką odrębność ﬂory i fauny na tym lądzie. Szacuje się, że 85% gatunków roślin to
endemity, czyli organizmy występujące wyłącznie na obszarach o ograniczonym zasięgu
i dostosowane do lokalnych warunków środowiskowych.
Wczesne oddzielenie się Australii od pozostałych lądów, zwartość lądu, przewaga obszarów,
na których występuje suchy i gorący klimat, późne pojawienie się ssaków łożyskowych
umożliwiły przetrwanie gatunków zwierząt, które wyginęły na innych kontynentach. Do
osobliwych grup zwierząt należą stekowce i torbacze.
Stekowce są prymitywnymi ssakami mającymi cechy gadów i ptaków. Są jajorodne, ale
młode ssą mleko matki tak jak inne ssaki. Zachowały się dwa gatunki tych zwierząt: dziobak
żyjący w wodach oraz kolczatka żyjąca głównie na terenach pustynnych.

Torbacze australijskie mają wiele cech wspólnych z ssakami łożyskowymi, ale ich rozwój
przebiega inaczej. Zapłodnienie i początkowy rozwój płodu zachodzi wewnątrz ciała matki.
Jednak dość wcześnie embrion opuszcza układ rozrodczy samicy i przenosi się do torby,
gdzie przywiera do sutka matki i tam następuje dalszy jego rozwój. Torbacze to symbole
Australii – nadrzewne koale czy kangury występujące w Australii w kilkunastu gatunkach,
np. kangur olbrzymi, kangur rudy, kangur drzewny, skalniak żółtonogi.
Bardzo rzadkie są workowate drapieżniki: diabeł tasmański, niełaz plamisty. Spośród gadów
wymienić trzeba krokodyle, żółwie, węże i jaszczurki. Niezwykle bogaty i odrębny jest świat
ptaków, do którego należą liczne odmiany papug, ptaki rajskie, altanniki i ptaki nielotne –
emu oraz kazuary.
Ssaki łożyskowe, np. drobne gryzonie czy nietoperze, dotarły do Australii dość późno, bo
wraz z pierwszymi grupami kolonizatorów. Wyjątkiem są zdziczałe psy dingo, które
przybyły na kontynent z Aborygenami znacznie wcześniej.
Ćwiczenie 3
Dziobak i kolczatka należą do rzędu zwierząt, który przetrwał tylko w Australii. Jest to rząd


ssaków łożyskowych.



stekowców.



drapieżników workowatych.



torbaczy.

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.



Góra Kościuszki (2230 m n.p.m.) w paśmie Alp Australijskich w Wielkich Górach Wododziałowych – najwyższy szczyt
Australii

3. Ludność Australii
Australię przed przybyciem Europejczyków zamieszkiwała ludność pierwotna – Aborygeni.
Nazwa ta wywodzi się od łacińskiego słowa aborigines oznaczającego właśnie pierwotnych
mieszkańców. Szacuje się, że pod koniec XVIII wieku ląd australijski zamieszkiwało ok.
500 tys. tubylców. Prowadzili oni zbieracko‐łowiecki tryb życia. Posługiwali się bardzo
prostymi narzędziami i rodzajami broni. Nie znali nawet łuku, chociaż wynaleźli bumerang
– niezwykły przyrząd służący do polowania na ptaki. Bumerang wyrzucony w odpowiedni
sposób, jeśli chybi celu, zatacza łuk i wraca w pobliże myśliwego.
Aborygeni stanowią obecnie stosunkowo niewielką grupę ludności liczącą ok. 400 tys.
Część z nich do dzisiaj zamieszkuje słabo zaludnione i niezagospodarowane wnętrze lądu,
a część próbuje dostosować się do nowych warunków społecznych.
Ciekawostka
W latach 1776–1868 Wielka Brytania utworzyła w Australii kolonię karną. Zsyłano tu
przestępców i przymusowo osiedlano. Szacuje się, że do Australii zesłano karnie ponad
160 tys. osób. Wielki napływ ludności z Europy nastąpił w latach 1851–1870, gdy
w Australii wybuchła gorączka złota. W 1860 roku na obszarze Australii żyło już 1,2 mln

ludzi. Złoto odkrył Paweł Edmund Strzelecki podczas swoich badań Australii w latach
1839–1840. Jednak na prośbę ówczesnego gubernatora brytyjskiego zataił to odkrycie.
Współczesne społeczeństwo australijskie powstało w wyniku imigracji ludności
pochodzącej z Wielkiej Brytanii – stanowią oni obecnie ponad 80% ludności kraju. Inne
narodowości, w tym także Polacy, to zdecydowana mniejszość. Polonia australijska liczy
obecnie ok. 200 tys. osób.
Imigranci zasiedlali głównie wybrzeża południowo‐wschodnie, gdzie klimat sprzyja
osadnictwu. Rozmieszczenie ludności w Australii wykazuje ogromne dysproporcje między
wybrzeżami a obszarami wewnątrz kontynentu. Wszystkie większe miasta Australii,
z wyjątkiem stolicy – Canberry (390 tys. mieszkańców), powstały na wybrzeżu. Wiele z nich
to duże porty oceaniczne. Ludność miejska stanowi aż 89,4% ogółu mieszkańców.
Największymi miastami są: Sydney (4,8 mln), Melbourne (4,2 mln), Brisbane (2,2 mln) ),
Perth (1,8 mln), Adelaide (1,3 mln). Ludność pozamiejską stanowią farmerzy mieszkający na
ogromnych farmach, co sprawia, że zabudowania pozamiejskie są bardzo rozproszone.
W Australii nie wytworzyły się osiedla wiejskie takie jak na innych kontynentach.
W 2015 roku Australia liczyła 23,9 mln mieszkańców, a średnia gęstość zaludnienia na 1 km2
wynosiła tylko 3 osoby.

Zwróć uwagę na ogromne dysproporcje w rozmieszczeniu ludności na obszarze Australii

Ćwiczenie 4
Pierwotną ludność Australii stanowią


Papuasi.



Aborygeni.



Indianie.



Maorysi.

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Wskaż, z którego państwa wywodzą się osadnicy zasiedlający Australię w XVIII i XIX wieku.


z Holandii



z Francji



z Portugalii



z Hiszpanii



z Wielkiej Brytanii

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Cały kontynent australijski zajmuje jedno państwo – Związek Australijski. Stolicą tego kraju
jest


Brisbane.



Canberra.



Sydney.



Melbourne.

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

4. Gospodarka Związku Australijskiego
Historia osadnictwa w Australii wpłynęła na tempo rozwoju gospodarczego, a cechy
środowiska przyrodniczego zdecydowały o tym, gdzie i które działy gospodarki mogły się
rozwinąć.
Australia to kontynent bardzo ubogi w wodę. Mimo to aż 53,4% jej powierzchni jest
użytkowane rolniczo. Największy obszar – 47,1% powierzchni państwa – zajmują łąki
i pastwiska, które jednak pokryte są rzadką i suchą roślinnością półpustynną i sawannową.

Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.0.

Głównymi magazynami wody dla rolnictwa są baseny artezyjskie. Najważniejsze znaczenie
w rolnictwie australijskim ma hodowla zwierząt – owiec i bydła. Tereny wypasu owiec
znajdują się na obszarze Wielkiego Basenu Artezyjskiego i w dorzeczu Murray‐Darling. Aż
3/4 całego pogłowia owiec stanowią merynosy. Rasa ta daje doskonałej jakości cienką
wełnę i jest dobrze dostosowana do warunków środowiskowych terenów półsuchych.
Australia od lat zajmowała 1. miejsce pod względem pogłowia owiec oraz produkcji
wysokogatunkowej wełny. Obecnie zajmuje 2. miejsce na świecie (za Chinami) pod
względem pogłowia owiec (75,5 mln szt.) oraz w eksporcie wełny (18,6% całego światowego
eksportu). Duże znaczenie ma ekstensywny chów bydła występujący na północy państwa
i w środkowej części Gór Wododziałowych. Z kolei wokół wielkich miast rozwija się
intensywna hodowla bydła, głównie mlecznego.
Rolnictwo Australii jest silnie uzależnione od warunków środowiska przyrodniczego.
Czynnikami intensyﬁkacji produkcji rolnej są:
wzrost powierzchni obszarów sztucznie nawadnianych;
wzrost zużycia nawozów sztucznych;
zwiększenie mechanizacji zarówno w produkcji roślinnej, jak i hodowli zwierząt (np.
maszyny do strzyżenia owiec);
wykorzystanie lotnictwa zarówno w transporcie płodów rolnych, jak i w zabiegach
agrotechnicznych.
W uprawach dominują zboża, chociaż plony z jednego ha nie są zbyt wysokie, np. pszenica
17,6 dt/ha (w Polsce 44,3 dt/ha). Ogromna powierzchnia uprawna umożliwia uzyskanie
wielkich nadwyżek artykułów rolnych. Australia jest czołowym eksporterem produktów
rolnych: wełny, mięsa, pszenicy czy cukru z trzciny cukrowej.

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

Ciekawostka
Od czasu rozpoczęcia kolonizacji przywieziono do Australii, świadomie lub
nieświadomie, wiele gatunków roślin i zwierząt żyjących na innych kontynentach.
Znalazły tu one dobre warunki do rozwoju i przez to wpływają na środowisko
przyrodnicze tego lądu. Najbardziej znanym przypadkiem jest wprowadzenie królika,
który szybko rozprzestrzenił się w południowej Australii, stając się plagą niszczącą tereny
pastwiskowe. Wielka liczba tych gryzoni ogranicza rozwój akacji, zjada ogromne ilości
trawy (np. 5 królików zjada tyle trawy co 1 owca), przyczynia się do erozji gleby.
Australia jest kontynentem zasobnym w różnorodne surowce mineralne. Do końca
XIX wieku rozwijała się gospodarka oparta na wywozie surowców głównie do Wielkiej
Brytanii. W wyniku przemian, jakie przyniosły dwie wielkie wojny w XX wieku oraz rozpad
Imperium Brytyjskiego, Australia rozwinęła gałęzie przemysłu przetwórczego, stając się
jednym z najbogatszych państw świata. Obecna struktura zatrudnionych jest
charakterystyczna dla państw o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego.

Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.0.

Działem gospodarki zapewniającym wysokie dochody jest górnictwo. Australia to potentat
w wydobyciu węgla kamiennego – 408 mln t w 2013 roku i 4. miejsce na świecie
(największy producent tego surowca na półkuli południowej). Wydobycie tego surowca
odbywa się w znaczącym stopniu relatywnie tanią metodą odkrywkową. Australia posiada
też znaczne zasoby węgla brunatnego oraz rud metali, jak: żelazo, aluminium, miedź,
mangan, ołów. Wielkie znaczenie ma także pozyskiwanie złota (9,5% wydobycia
światowego i 2. miejsce na świecie), a także srebra i diamentów. Większość surowców
mineralnych wydobywa się w południowo‐wschodniej części kontynentu. Natomiast we
wnętrzu ważnymi obszarami górniczymi są leżące na Nizinie Środkowoaustralijskiej Broken
Hill, Mount Isa i Tennnt Creek.
Przemysł przetwórczy rozwinął się w wielkich miastach leżących na wybrzeżach
w południowo‐wschodniej części państwa. Wielkimi okręgami przemysłowymi są Sydney
i Melbourne, a nieco mniejszymi – Brisbane i Adelaide. Na południowo‐zachodnim
wybrzeżu ważnym ośrodkiem przemysłu jest Perth.
Surowce wytwarzane przez rolnictwo oraz surowce mineralne są eksportowane. Handel
zagraniczny ma wielkie znaczenie dla budżetu państwa. Australia eksportuje swoje wyroby
głównie do Chin (ok. 1/4 całego eksportu), Japonii, Korei i Indii. Na te cztery państwa
przypada aż 60% całego eksportu. W imporcie największymi partnerami są Chiny, Stany
Zjednoczone i Japonia.
Dokonajmy analizy danych przedstawiających strukturę eksportu i importu Australii
według grup towarów.
Struktura eksportu i importu Australii wg grup towarów
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Źródło: Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012, GUS, Warszawa 2012
Dane wskazują, że Australia jest państwem sprzedającym głównie surowce – ich łączny
udział przekracza 60% całości eksportu. Wielkie znaczenie w eksporcie mają także towary
pochodzenia rolniczego – 10%. W imporcie najważniejsze są maszyny, sprzęt transportowy
i wyroby przemysłowe, których łączny udział sięga 70% całości importu.
Związek Australijski, mimo że leży na półkuli południowej, jest zaliczany do państw bogatej
Północy. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w 2014 roku wyniósł 61,2 tys. USD. Pod
tym względem Australię wyprzedzają tylko cztery kraje: Luksemburg, Norwegia, Katar
i Szwajcaria.
Ćwiczenie 7
Wskaż, który dział rolnictwa ma dla gospodarki Australii tradycyjnie największe znaczenie.


intensywna uprawa trzciny cukrowej



ekstensywna uprawa zbóż



intensywny chów bydła mlecznego



chów owiec – merynosów

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Wokół których dwóch miast powstały duże skupiska ośrodków przemysłu przetwórczego
w Australii?


wokół Canberry i Mount Isa



wokół Melbourne i Sydney



wokół Brisbane i Darwin



wokół Perth i Alice Springs

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.


Stado owiec na farmie hodowlanej po ostrzyżeniu wełny

Podsumowanie
Australia to najmniejszy kontynent na Ziemi mający powierzchnię 7,7 mln km2 i leżący
w całości na półkuli południowej, symetrycznie po obu stronach zwrotnika Koziorożca.

W ukształtowaniu powierzchni Australii wyróżnia się trzy wielkie regiony: Wyżynę
Zachodnioaustralijską, Nizinę Środkowoaustralijską i Wielkie Góry Wododziałowe.
Najwyższy szczyt Australii to Góra Kościuszki – 2230 m n.p.m.
Położenie geograﬁczne Australii wpływa na typy klimatu: północną część lądu
obejmuje klimat podrównikowy wilgotny, środkową i zachodnią (największy obszar) –
klimat zwrotnikowy suchy, południową – klimat podzwrotnikowy.
Zachodnia i środkowa część kontynentu obejmująca ok. 60% lądu jest pozbawiona
stałych wód powierzchniowych. Wielkimi zbiornikami wody są tam baseny artezyjskie.
Wczesne oddzielenie się lądu Australii od prakontynentu Gondwany wpłynęło na
odrębność ﬂory i fauny – 85% gatunków organizmów to endemity.
W latach 1788–1868 Australia była kolonią karną dla brytyjskich przestępców.
W 1901 roku na terytorium całego kontynentu utworzono państwo Związek Australijski,
które zajmuje 6. miejsce na świecie pod względem powierzchni. Do dzisiaj jest to kraj
słabo zaludniony – tylko 3 osoby na 1 km2. Ludność jest rozmieszczona bardzo
nierównomiernie – najgęściej zaludnione są południowo‐wschodnie wybrzeża,
a najsłabiej wnętrze lądu.
Pierwotna ludność Australii – Aborygeni – została wyparta na obrzeża pustyń; obecna
ich liczba to ok. 400 tys.
Związek Australijski należy do państw o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego.
Pomimo niedoborów wody ma dobrze rozwinięte rolnictwo – m.in. hodowla owiec
i bydła, a także uprawa pszenicy, jęczmienia i trzciny cukrowej. Podstawą gospodarki
rolnej na terenach półsuchych są wody z basenów artezyjskich.
Różnorodność i obﬁtość surowców mineralnych umożliwiła rozwój górnictwa.
Przemysł przetwórczy rozwinął się głównie w miastach leżących na
południowo‐wschodnich wybrzeżach.
Praca domowa
Polecenie 2.1
Wykorzystaj mapę hipsometryczną świata i opisz położenie geograﬁczne Australii.
Polecenie 2.2
Na postawie map tematycznych scharakteryzuj środowisko przyrodnicze Australii.
Polecenie 2.3
Wyjaśnij, dlaczego świat roślin i zwierząt w Australii wykazuje wielką odrębność. Podaj
przykłady gatunków endemicznych.

Polecenie 2.4
Wyjaśnij przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia ludności w Australii.
Polecenie 2.5
Wykaż na kilku przykładach, jak cechy środowiska przyrodniczego Australii wpłynęły na
rodzaje działalności gospodarczej na tym lądzie.
Polecenie 2.6
*Odszukaj w dowolnych źródłach informacje o Pawle Edmundzie Strzeleckim. Przedstaw
krótko jego największe dokonania w Australii.

Słowniczek
basen artezyjski
nieckowate zagłębienie terenu, w podłożu którego znajdują się naprzemianlegle ułożone
warstwy skał nieprzepuszczalnych oraz przepuszczalnych – wodonośnych; taki układ
warstw skalnych sprawia, że po wywierceniu otworu w dnie basenu woda pod wpływem
ciśnienia hydrostatycznego samoczynnie wypływa (wytryskuje) na powierzchnię
creek
lokalna nazwa suchego koryta rzeki epizodycznej w Australii
skrub (scrub)
lokalna nazwa formacji roślinnej złożonej z suchych i twardolistnych zarośli krzaczastych
występujących na półpustyniach Australii

Zadania

Ćwiczenie 10
Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń.
Prawda

Fałsz

Australia leży w całości na
półkuli południowej
i wschodniej.





Australia jest najmniejszym
kontynentem na Ziemi.





Australia jest najbardziej
odosobnionym kontynentem
na Ziemi.





Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 11
Ułóż nazwy regionów, jakie kolejno napotka podróżnik wędrujący w Australii wzdłuż
zwrotnika Koziorożca z zachodu na wschód.
Wielki
Basen Artezyjski



Wyżyna
Zachodnioaustralijska



Wielkie
Góry Wododziałowe



Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 12
Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 13
Wymienione nazwy miast uporządkuj w kolejności od aglomeracji największej do najmniejszej.
Canberra



Melbourne



Sydney



Brisbane



Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 14
Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Arktyka i Antarktyka – środowisko przyrodnicze
obszarów podbiegunowych
Za kołami polarnymi – północnym (66°33’N) i południowym (66°33’S) – leżą dwa obszary,
w których występują wyjątkowe zjawiska astronomiczne wynikające z ruchu obiegowego
Ziemi. W tych strefach, nazywanych obszarami podbiegunowymi, występują dnie polarne
i noce polarne. Dzień polarny jest wtedy, kiedy Słońce przez co najmniej 24 godziny bez
przerwy znajduje się nad horyzontem. Noc polarna również trwa co najmniej 24 godziny,
ale wtedy Słońce nie wznosi się ponad linię widnokręgu. Punktami, gdzie te zjawiska
trwają najdłużej – prawie pół roku – są bieguny Ziemi.

Nuuk – stolica i największe miasto Grenlandii liczące 16 tys. mieszkańców

Już wiesz
że Arktyka i Antarktyka to obszary leżące wokół biegunów ziemskich;
że Antarktyda jest jedynym niezamieszkanym kontynentem;
że obszary leżące za kołami podbiegunowymi nazywane są strefami zimnymi;
co oznaczają terminy: lodowiec , lądolód, góra lodowa;
jakie są zależności między wysokością Słońca a ilością energii słonecznej docierającej
do powierzchni Ziemi.
Nauczysz się
określać położenie geograﬁczne i granice Arktyki oraz Antarktyki;
wymieniać nazwy organizmów żyjących w Arktyce i Antarktyce;

wykazywać związek między położeniem geograﬁcznych obszarów
okołobiegunowych a cechami środowiska geograﬁcznego;
wyjaśniać terminy: lodowiec szelfowy, pak lodowy, nunatak;
uzasadniać konieczność ochrony środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki;
podawać przykłady zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym obszarów
okołobiegunowych.

1. Położenie geograﬁczne Arktyki i Antarktyki –
zasięg i wielkość obszarów
Koła podbiegunowe północne i południowe są granicami stref oświetlenia Ziemi, a obszary
leżące za kołami polarnymi nazywa się strefami zimnymi. Obszar rozciągający się wokół
bieguna północnego to Arktyka. Nazwa pochodzi od greckiego słowa arktos oznaczającego
'niedźwiedzia', gdyż kierunek północny wyznaczano, korzystając z gwiazdozbioru Wielkiej
Niedźwiedzicy. Południową granicę Arktyki stanowi izoterma 10°C w lipcu – najcieplejszym
miesiącu na półkuli północnej. Do Arktyki należy pokryty lodem Ocean Arktyczny,
największa wyspa świata Grenlandia oraz liczne archipelagi leżące u północnych wybrzeży
Eurazji i Ameryki Północnej. Największe z nich to: Archipelag Wysp Arktycznych, Wyspy
Nowosyberyjskie, Nowa Ziemia, Svalbard. Tak wyznaczony obszar Arktyki ma
powierzchnię ok. 26,5 mln km2, z czego 14 mln km2 zajmuje Ocean Arktyczny i morza
przybrzeżne.
Po drugiej stronie kuli ziemskiej na półkuli południowej leży Antarktyka. Obszar ten
obejmuje kontynent Antarktydy oraz południowe wody trzech Oceanów oblewające ten ląd
– Atlantyckiego, Indyjskiego i Spokojnego. Nazwa Antarktyka wywodzi się od słowa
antarktikos oznaczającego w języku greckim 'naprzeciw północy' ('niedźwiedzia').
Antarktyda jest najpóźniej odkrytym kontynentem. Ten leżący wokół bieguna
południowego ląd o powierzchni 13,3 mln km228 stycznia 1820 roku po raz pierwszy
dostrzegła rosyjska wyprawa pod dowództwem Fadieja F. Bellingshausena. Zwarty
kontynent Antarktydy dzieli się na dwie jednostki: większą Antarktydę Wschodnią
i mniejszą, nieco bardziej rozczłonkowaną Antarktydę Zachodnią. Linia podziału biegnie tu
zwężeniem obszaru Antarktydy pomiędzy dwoma morzami – Morzem Rossa i Morzem
Weddella. Północną granicę Antarktyki stanowi linia sięgająca ok. 50° szerokości
geograﬁcznej południowej (S). W tym pasie zimne wody antarktyczne mieszają się
z cieplejszymi i bardziej zasolonymi wodami oceanów. Do tej szerokości geograﬁcznej
dopływają też góry lodowe oderwane od lądolodu antarktycznego.


Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1
Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Czterech obserwatorów znajdujących się w Arktyce w różnych punktach dokonało pomiaru
wysokości Gwiazdy Polarnej (Biegunowej) w tym samym momencie. Który z nich
zaobserwował Gwiazdę Polarną na najwyższej wysokości?


obserwator w punkcie 87°N, 161°E



obserwator w punkcie 89°N, 152°W



obserwator w punkcie 72°N, 85°E



obserwator w punkcie 84°N, 46°W

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Powierzchnia Antarktydy wynosi 13,3 mln km2 . Oblicz udział Antarktydy w powierzchni
wszystkich lądów na Ziemi, która wynosi 149 mln km2 .
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Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.


Mapa świata powstała z połączenia zdjęć satelitarnych powierzchni Ziemi – kolory białe i szare oznaczają pokrywę lodową

2. Cechy środowiska przyrodniczego Arktyki
i Antarktyki
Położenie geograﬁczne Arktyki i Antarktyki za kołami polarnymi powoduje, że w czasie
dnia polarnego Słońce góruje na niewielkiej wysokości i do powierzchni Ziemi dociera tam

niewielka ilość energii słonecznej. Podczas nocy polarnej Słońce nie pojawia się ponad
horyzontem. Długość dnia polarnego i nocy polarnej zmienia się wraz z szerokością
geograﬁczną. Strefa występowania dni i nocy polarnych zaczyna się na kołach
podbiegunowych, gdzie trwają one 24 godziny. Im bliżej biegunów Ziemi, tym czas trwania
dnia i nocy wydłuża się. Na samych biegunach dzień polarny i noc polarna trwają po pół
roku.

Długość trwania dnia polarnego i nocy polarnej na biegunach Ziemi

Arktyka i Antarktyka to najzimniejsze obszary na Ziemi. W Arktyce najcieplejszym
miesiącem jest lipiec i wówczas na wybrzeżach mórz średnie temperatury powietrza nieco
przekraczają 0°C. We wnętrzu Grenlandii temperatura powietrza jest przez cały rok ujemna
i nawet w lipcu spada do –20°C. W czasie nocy polarnej w styczniu temperatura powietrza
na wybrzeżach spada do –30°C, a w środkowej części lądolodu grenlandzkiego nawet
poniżej –50°C.

Roczny przebieg średnich miesięcznych temperatur powietrza i sum opadów miesięcznych w stacji Arc c Bay (11 m n.p.m.)

Antarktyka jest jeszcze zimniejszym obszarem. Nawet w styczniu, który jest najcieplejszym
miesiącem, na wybrzeżach Antarktydy średnia temperatura powietrza nie przekracza 0°C.
Najzimniejszym miesiącem jest lipiec i wówczas w środku nocy polarnej średnie
temperatury miesięczne spadają do –40°C, –50°C. Najniższą temperaturę powietrza – nie
tylko na Antarktydzie, ale w ogóle na Ziemi – zanotowano w stacji Wostok (78°28’S, 106°48’E)
21 lipca 1983 roku: wynosiła ona –89,2°C. Stację Wostok uznaje się za ziemski biegun zimna.

Roczny przebieg średnich miesięcznych temperatur powietrza i sum opadów miesięcznych w stacji Byrd (1515 m n.p.m.)

Opady w Arktyce i Antarktyce występują prawie zawsze w postaci śniegu. Deszcz to
zjawisko niezwykle rzadkie. Roczna suma opadu jest niska i wynosi od kilku mm we
wnętrzu lądów do 250 mm na wybrzeżach, co wynika ze skrajnie niskiej wilgotności
powietrza. Określenie tych obszarów pustyniami lodowymi dobrze oddaje ich cechy –
bardzo mroźno i bardzo sucho, a wiatr wieje z tak dużą prędkością jak na pustyniach
gorących.
Niskie temperatury powietrza utrzymujące się przez cały rok wpływają na cechy
środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki. Wielkie obszary mórz i oceanów są
pokryte lodem, a tereny lądowe największej wyspy świata Grenlandii i kontynent
Antarktydy pokrywają lądolody o grubości kilku kilometrów.
Grenlandia, największa wyspa na Ziemi, ma powierzchnię 2 mln 175,6 tys. km2. Poza
wąskimi pasami wybrzeża w południowej części wyspy, gdzie występuje tundra, pozostały
obszar zajmuje lądolód grenlandzki o powierzchni 1,7 mln km2. Jego maksymalna grubość
wynosi 3,5 km, a średnia ok. 1,5 km. Lądolód wypełnia nieckowate zagłębienie i dociera do
wybrzeży, przeciskając się obniżeniami i tworząc potężne lodowe jęzory, od których
w streﬁe brzeżnej odłamują się góry lodowe. W porównaniu z Antarktydą grenlandzkie
góry lodowe są mniejsze, ale bardziej wyniosłe.

Morską część regionu arktycznego stanowi pokryty w znacznej części lodem Ocean
Arktyczny, który otacza północne brzegi Eurazji oraz Ameryki Północnej, w tym Grenlandii.
Środkowa część Oceanu Arktycznego jest stale pokryta lodem o grubości ok. 6 m podczas
zimy i ok. 3,5 m w czasie lata – jest to tzw. wielki pak polarny (lodowy). Wielkość
powierzchni paku lodowego na Oceanie Arktycznym waha się między ok. 11 mln km2
w czasie zimy a ok. 8 mln km2 latem. W okresie letnim pak lodowy składający się z kier i brył
lodu jest przemieszczany pod wpływem wiatru i prądu morskiego ze wschodu na zachód,
tworząc Dryf Morza Beauforta.
Cechą odróżniającą Antarktydę od pozostałych kontynentów jest zaleganie na jej
powierzchni najpotężniejszego lądolodu kontynentalnego na świecie o średniej grubości
2300 m, a maksymalnie osiągającego 4776 m. Zaledwie 4% powierzchni Antarktydy jest
wolne od lodu. Lądolód antarktyczny przesuwa się od środka czaszy lodowej ku wybrzeżom
ze średnią prędkością ok. 200 m rocznie na swojej powierzchni.
Linię brzegową Antarktydy kształtuje kilka typów lodowców. W wodach przybrzeżnych
powstały lodowce szelfowe zakończone barierą lodową. Na skutek falowania odłamują się
od nich potężne, mające nawet kilkadziesiąt kilometrów długości góry lodowe. W masie
lądolodu występują także strumienie lodowe płynące ku wybrzeżom z większą prędkością
niż pozostała masa lodu. Strumienie kończą się jęzorami lodowymi. Tylko niewielkie
skrawki wybrzeża są skaliste i wolne od lodu. Długość linii brzegowej Antarktydy wynosi ok.
27 tys. km.

Przekrój przez Antarktydę wzdłuż południków 60°W i 120°E

Pod lądolodem znajduje się teren o bardzo urozmaiconej rzeźbie. Jednak ponad lód
wznoszą się tylko nieliczne szczyty łańcuchów górskich, tzw. nunataki. Termin ten
wywodzi się z języka Inuitów zamieszkujących Grenlandię i oznacza skałę sterczącą nad
lodem. Nazwa nunatak nie jest jednak przypisana wyłącznie do Arktyki – stosuje się ją
również w odniesieniu do Antarktyki. Najwyższym szczytem na Antarktydzie jest Masyw
Vinsona (będący nunatakiem) wznoszący się do 5140 m n.p.m. Na Antarktydzie występują
także czynne wulkany. Najwyższym z nich jest Erebus (3794 m n.p.m.) na wyspie Rossa.
Lądolód antarktyczny jest elementem, który istotnie wpływa na cechy środowiska tego
regionu. Jeśli uwzględnić lądolód, to Antarktyda okaże się najwyższym kontynentem na
Ziemi – jej średnia wysokość wynosiłaby 2263 m n.p.m.
Lód tworzący lądolody Grenlandii i Antarktydy stale utrzymuje niską temperaturą od –25°C
do –40°C. Jedynie latem na powierzchni temperatura może wzrosnąć do ok. 0°C i wtedy

następuje powolne topnienie lądolodu. Oba obszary lodowców kontynentalnych ze względu
na swoje położenie i warunki termiczne mają wielkie znaczenie dla klimatu na Ziemi.
Warunki naturalne wpływają na ﬂorę i faunę obszarów podbiegunowych. W Arktyce
tereny nieprzykryte lodem porosła tundra. Głównymi roślinami są trawy, turzyce,
krzewinki, porosty i mchy porastające wieloletnią zmarzlinę. Na obszarach tych żyją duże
ssaki lądowe, np. wół piżmowy, renifer karibu czy też niedźwiedź polarny, który świetnie
pływa i poluje m.in. w wodach oceanu. W wodach arktycznych żyje wiele gatunków fok,
liczne są też ptaki, które latem gniazdują na lądzie, ale żerują w pasie wód przybrzeżnych.
Na Antarktydzie poza nielicznymi gatunkami porostów, mchów i glonów nie ma
roślinności. Natomiast fauna jest dość bogata. Najliczniejszą grupę stanowią ptaki żyjące
w streﬁe przybrzeżnej. Są to pingwiny (kilkanaście gatunków), wydrzyki, petrele
i kormorany. W przybrzeżnych wodach Antarktydy żyje bardzo dużo zwierząt żywiących się
planktonem, głównie krylem. Są to wielkie oceaniczne ssaki: wieloryby (zamieszkujące też
wody Arktyki), cztery gatunki antarktycznych fok, uchatki, słonie morskie i kotiki. Foki
prowadzą wodno‐lądowy tryb życia i są doskonale dostosowane do warunków
środowiskowych.
Ćwiczenie 4
Połącz termin geograﬁczny z właściwą deﬁnicją.

lądolód

Taﬂe lodu o grubości kilku metrów,
stale pływające po morzach
okołobiegunowych, stopniowo
topniejące na ich peryferiach.

granica lodu pływającego

Linia na oceanach wyznaczająca zasięg
swobodnie przemieszczających się gór
lodowych; na półkuli północnej to
około 40°N, na półkuli południowej to
około 50°S.

pak lodowy

Potężna bryła lodu oderwana od czoła
lądolodu lub lodowca szelfowego,
pływająca swobodnie po oceanie lub
morzu; bywa zagrożeniem dla żeglugi.

góra lodowa

Rozległa, jednolita masa lodu o grubości
do kilku kilometrów, pokrywająca
wielkie obszary kontynentu lub wielkich
wysp, która współcześnie występuje na
Antarktydzie i na Grenlandii

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.


Czoło lądolodu na wschodzie Grenlandii schodzące bezpośrednio do wód morskich

3. Arktyka i Antarktyka – sytuacja prawna,
eksploatacja i ochrona zasobów
Badania geologiczne przeprowadzone pod dnem Oceanu Arktycznego wskazują, że na tym
obszarze występują duże złoża gazu ziemnego i ropy naftowej. Szacuje się, że mogą one
stanowić nawet 25% światowych rezerw tych paliw. Stwierdzono także występowanie złóż
złota, srebra, metali ziem rzadkich i kamieni szlachetnych. Zasoby te będą zapewne
eksploatowane już w najbliższej przyszłości. Obecnie państwa, których terytoria sięgają
Oceanu Arktycznego, wysuwają roszczenia do obszaru Arktyki leżącego poza strefą 200 mil
morskich. Tymi państwami są Stany Zjednoczone Ameryki, Federacja Rosyjska, Norwegia,
Dania i Kanada. W maju 2013 roku osiem państw tworzących Radę Arktyki – oprócz pięciu
wymienionych też Szwecja, Finlandia i Islandia – podpisało pierwszą umowę o współpracy
przy eksploatacji zasobów Arktyki. Do dzisiaj sytuacja prawna tej części Arktyki nie jest
uregulowana umową międzynarodową.

Stany Zjednoczone Ameryki, Federacja Rosyjska, Norwegia, Dania i Kanada wysuwają roszczenia do obszaru Arktyki leżącego
poza ich wyłaczną strefą ekonomiczną

Antarktyda to jedyny niezamieszkany kontynent na Ziemi. Obecnie jest to ląd, na którym
prowadzi się badania i czasowo w stacjach badawczych przebywa tam od 1 tys. osób zimą do
4 tys. osób latem. Są to przedstawiciele państw posiadających stacje badawcze, które
w 1959 roku zawarły Układ Antarktyczny. Obecnie uczestnikami traktatu są 52 państwa,
z czego 29, w tym Polska, to członkowie konsultanci z prawem głosowania. Prawo głosu
mają kraje utrzymujące stację badawczą na południe od równoleżnika 60°S. Pozostałe
17 państw ma prawa obserwatorów. W 1991 roku układ przedłużono o 50 lat. Postanowienia
układu przewidują, że Antarktyda jest kontynentem wykorzystywanym jedynie w celach
naukowych i jest to obszar zdemilitaryzowany. W 1964 roku zawarto konwencję chroniącą
wszelkie ssaki (z wyjątkiem wielorybów, których ochronę regulują inne konwencje) i ptaki
na tym kontynencie.
W 1991 roku w protokole madryckim wprowadzono między innymi 50‐letnie moratorium
i bezwzględny zakaz jakiejkolwiek eksploatacji antarktycznych zasobów mineralnych,
przekształcając Antarktydę w rezerwat przyrody przeznaczony dla badań naukowych.
W 1977 roku naukowcy pracujący na Antarktydzie jako pierwsi dostrzegli zmiany
w warstwie ozonowej otaczającej Ziemię. Szacuje się, że Ziemia utraciła już od 4% do 8%
stratosferycznego ozonu.
W latach 1908–1959 kilkanaście państw wysunęło roszczenia terytorialne do części obszaru
Antarktydy. Układ Antarktyczny nie zezwala na zgłaszanie nowych roszczeń lub
rozszerzanie wcześniejszych. Obecnie roszczenia są zamrożone.
Polska posiada stałą stację im. Henryka Arctowskiego na wyspie Króla Jerzego
w archipelagu Szetlandów Południowych oraz czynną sporadycznie stację w Oazie
Bungesa we wschodniej Antarktydzie.

Ćwiczenie 5
W 1959 roku zawarto układ w sprawie Antarktydy, w 1991 roku przedłużono go o kolejne 50
lat. Wskaż, które z wymienionych postanowień oddaje główną ideę układu.


określenie zasad podziału Antarktydy między zainteresowane państwa



zbadanie zasobów Antarktydy i wskazanie sposobów ich eksploatacji



wyznaczenie państw mogących prowadzić badania obszaru Antarktydy



uznanie Antarktydy za obszar wykorzystywany wyłącznie w celach badawczych
i naukowych

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.


Statek badawczy u wybrzeży Antarktydy

4. Badania obszarów podbiegunowych
Na mapie obszarów podbiegunowych można dostrzec wiele nazw geograﬁcznych
łączących się z nazwiskami lub imionami. Pochodzą one od pierwszych odkrywców tych
terenów i są dowodem uznania dla ich osiągnięć. Główny okres badań obszarów polarnych

przypadł na XIX wiek i początek XX.
Poniżej przedstawiony jest krótki opis zdobywania biegunów Ziemi. Ze względu na trudne
warunki naturalne człowiek dotarł tam dopiero na początku XX wieku.
Za zdobywcę bieguna północnego uznaje się Amerykanina Roberta Edwina Peary’ego. Był
on doświadczonym badaczem obszarów północnych. W latach 1893–1902 kilkakrotnie
przeszedł północną Grenlandię, poszukując dogodnego punktu do wyjścia na biegun
północny. W kolejnych latach docierał coraz dalej na północ. W 1906 roku osiągnął 87°06’N
– zaledwie 322 km od bieguna północnego – ale piętrzące się lody zmusiły go do odwrotu.
Po starannych przygotowaniach 1 marca 1909 roku wyruszył z przylądka Columbia na
Wyspie Ellesmere’a oddalonego o 766 km od bieguna północnego. W wyprawie brało udział
siedmiu Amerykanów, duża grupa Eskimosów (Inuitów), a wyposażenie rozłożone na 19 sań
ciągnęły 133 psy. Poszczególne grupy pomocnicze powracały po założeniu składów
z żywnością. Po osiągnięciu 87°47’ – 246 km od celu – zawróciła ostatnia grupa pomocnicza.
Od tego punktu Peary wędrował jedynie ze swoim służącym Matthew Hensonem, czterema
Inuitami i pięcioma saniami zaprzężonymi w 40 psów. 6 kwietnia 1909 roku Peary po
dokonaniu pomiarów stwierdził, że jest na biegunie północnym. Wykonano fotograﬁe,
dokonano sondowania głębokości Oceanu Arktycznego (stwierdzono, że głębokość
przekracza 2750 m) i zatknięto ﬂagę Stanów Zjednoczonych. Po powrocie do kraju
i obwieszczeniu zdobycia bieguna północnego powstał spór, gdyż amerykański lekarz
Frederick Albert Cook, uczestnik wielu wypraw w Arktyce i Antarktyce, ogłosił, że już rok
wcześniej 21 kwietnia 1908 roku zdobył biegun północny. Do dziś nie ma absolutnej
pewności, kto był pierwszym zdobywcą tego bieguna. Przyjęło się jednak przypisywać ten
wyczyn R.F. Peary’emu, gdyż komisja uczonych uznała, że prawdopodobnie zbliżył się on na
odległość 3 km od bieguna (F.A. Cook na pewno nie dotarł tak blisko).
Badania Antarktydy rozpoczęły się dopiero pod koniec XIX wieku. Jedną z pierwszych
wypraw była belgijska ekspedycja na statku Belgica w latach 1898–1899. Wzięło w niej udział
m.in. dwóch Polaków – Henryk Arctowski i Antoni Bolesław Dobrowolski. W marcu
1898 roku statek wmarzł w lody na Morzu Bellingshausena i uczestnicy wyprawy stali się
pierwszymi ludźmi zimującymi na Antarktydzie. Członkiem tej wyprawy był też F.A. Cook,
który w 1909 roku wszedł w spór o pierwszeństwo dotarcia do bieguna północnego.
Pierwszym oﬁcerem na Belgice był Norweg Roald Amundsen. To on w latach 1910–1912
kierował norweską wyprawą, której uczestnicy jako pierwsi 15 grudnia 1911 roku dotarli do
bieguna południowego. Miesiąc później, 18 stycznia 1912 roku, do bieguna doszli uczestnicy
angielskiej wyprawy dowodzonej przez Roberta Scotta. Pięciu członków tej wyprawy, w tym
Scott, zginęło z wyczerpania w drodze powrotnej. Wyprawa poszukiwawcza odnalazła
namiot, w którym były zamarznięte ciała trzech Anglików oraz dziennik kapitana Scotta.
Przeczytaj, jak dowódcy największego z wyścigów polarnych opisali moment dotarcia do
bieguna południowego.
„Rankiem 15 grudnia [1911 r.] powitała nas piękna pogoda, jakby stworzona do zdobycia
bieguna. ”

„(…) O trzeciej popołudniu ze wszystkich sanek zabrzmiało jednocześnie:”
„– ”Stój„! – jak wykazywały nasze koła pomiarowe, staliśmy na biegunie. Cel został
osiągnięty.”
„(…) Z naszych dotychczasowych pomiarów wynikało, że obóz znajduje się pod 89°54’30’’S.
Ponieważ jednak pogoda wyglądała na trwałą, a zapas żywności całkiem obﬁty,
postanowiliśmy przebyć jeszcze pozostałe dziesięć kilometrów, by ustalić położenie
geograﬁczne punktu możliwie najbliższego biegunowi (…).”
„(…) Pogoda utrzymywała się nadal wspaniała, choć niebo nie było zawsze zupełnie czyste.
Od czasu do czasu pojawiała się nagle lekka mglista zasłona, by za chwilę znów zniknąć. Nie
była jednak dość gęsta, aby przesłonić zupełnie Słońce. Świeciło ono przez cały czas,
zachodziły jednak przy tym dziwne zjawiska. Zdarzało się, że przez szereg godzin Słońce
nie zmieniało swej odległości od horyzontu, następnie zaś robiło nagle jak gdyby skok.
Przez cały dzień powtarzaliśmy obserwacje co godzinę. Było to bardzo osobliwe wrażenie,
gdy człowiek – idąc spać o szóstej wieczorem, a wstając o dwunastej w nocy – widział
Słońce wciąż na tej samej na pozór wysokości. O szóstej rano, gdy znów kładł się spać,
wysokość Słońca pozostawała w dalszym ciągu bez zmian. Oczywiście ulegała ona pewnym
wahaniom, ale zmiany były tak nieznaczne, że bez przyrządów nie dałoby się ich wykryć. Na
oko wyglądało to tak, jak gdyby Słońce krążyło dookoła nieba wciąż w tej samej odległości
od widnokręgu.”
„(…) Po zakończeniu uroczystego posiłku na biegunie zaczęły się przygotowania do
powrotu. Ustawiliśmy mały jedwabny namiot (…). Wewnątrz pozostawiłem w małej sakiewce
list do króla Norwegii, zawierający wiadomość o tym, co zostało dokonane. Droga do domu
była daleka, mogły jeszcze zajść okoliczności uniemożliwiające nam osobiste przekazanie
wiadomości o naszej wyprawie.”
„Oprócz tego pozostawiłem krótki list do kapitana Scotta, który według wszelkiego
prawdopodobieństwa pierwszy odnajdzie ten namiot. ”
„(Żródło: ”„)”
17 stycznia 1912 roku kapitan Scott wraz z czterema współtowarzyszami dotarł do bieguna
południowego. Oto zapis z jego dziennika.
„Wtorek, 16 stycznia [1912 roku]. Obóz nr 68. Wysokość 9760 stóp. Temperatura –31°C (…).
Południowy pomiar wykazał 89°42’ i pełni dobrej myśli wyruszyliśmy popołudniu dalej,
spodziewając się, że jutro staniemy u celu. Mniej więcej w drugiej godzinie marszu bystre
oczy Bowersa odkryły coś, co wziął za kopiec; zaniepokoiło go to, zdecydował jednak, że
jest to pasmo nawianego śniegu. Pół godziny później odkrył czarną plamę na linii naszego
marszu, wkrótce przekonaliśmy się, że nie mogła być ona naturalnym zjawiskiem śnieżnego
krajobrazu. Idąc dalej stwierdziliśmy, że była to czarna ﬂaga przymocowana do drążka od
sań; obok ślady obozu, koleiny sań i nart idące w różnych kierunkach oraz wyraźne tropy
wielu psów. Wiedzieliśmy już wszystko. Norwegowie wyprzedzili nas i pierwsi doszli do
Bieguna. Spotkało nas straszne rozczarowanie i jest mi niewymownie przykro za moich
wiernych towarzyszy (…). Jutro musimy dojść do Bieguna i natychmiast wracać z jak

największą szybkością. Wszystkie nasze marzenia prysły; powrót będzie nużący. Schodzimy
w dół – zapewne Norwegowie znaleźli lepszą drogę. ”
„(Źródło: ”„)”
Ćwiczenie 6
Rozwiąż krzyżówkę. W pionowej kolumnie powinno pojawić się hasło będące właściwym jej
rozwiązaniem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Element linii brzegowej, np. Morris Jesup na wyspie Grenlandii.
2. Polak, uczestnik belgijskiej wyprawy naukowej na Antarktydę w latach 1897-1899.
3. Amerykanin – pierwszy zdobywca bieguna północnego w 1909 roku.
4. Norweg – pierwszy zdobywca bieguna południowego w 1911 roku.
5. Największa wyspa na Ziemi.
6. Kontynent położony wokół bieguna południowego.
Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.



Roald Amundsen – norweski podróżnik, pierwszy zdobywca bieguna południowego

Podsumowanie
Arktyka leży wokół bieguna północnego. Morską część regionu stanowi Ocean
Arktyczny z zalegającym na nim wielkim pakiem polarnym, a część lądową – północne
wybrzeża Eurazji i Ameryki Północnej.
Do Arktyki należy Grenlandia – największa wyspa świata (2,2 mln km2) – pokryta
lądolodem w 80%. Lądolód Grenlandii stanowi ok. 12% powierzchni wszystkich
współczesnych lodów na Ziemi.
Naprzeciwko Arktyki, po drugiej stronie kuli ziemskiej, wokół bieguna południowego
leży Antarktyka obejmująca kontynent Antarktydy (13,3 mln km2) oraz wyspy
i południowe części trzech Oceanów – Atlantyckiego, Indyjskiego i Spokojnego – do
ok. 50°S.
Na Antarktydzie 96% powierzchni zajmuje lądolód kontynentalny o średniej grubości
2300 m. Jest w nim zmagazynowane ok. 70% zasobów ziemskiej wody słodkiej.
Oba obszary podbiegunowe obejmuje klimat polarny wybitnie chłodny z niskimi
temperaturami powietrza przez cały rok. W stacji Wostok na Antarktydzie zanotowano
rekordowo niską temperaturę –89,2°C. Opady prawie zawsze występują w postaci
śniegu. Charakterystyczną cechą w obu regionach są silne wiatry.
Fauna, a także ﬂora Arktyki są bogatsze niż w Antarktyce. W Arktyce występują duże
ssaki lądowe, np. niedźwiedź polarny, wół piżmowy, renifer. Fauna w wodach

polarnych obu regionów jest bardzo bogata.
Sytuacja prawna na Oceanie Arktycznym poza przybrzeżną strefą 200 mil morskich nie
jest w pełni uregulowana. Obszar na południe od 60°S objęty jest Układem
Antarktycznym, w którym wyrażona jest konieczność ochrony zasobów przyrodniczych
i wykorzystania Antarktydy jedynie dla celów naukowych i pokojowych. Na
Antarktydzie działa wiele stacji naukowych i badawczych.
Praca domowa
Polecenie 1.1
Wykorzystaj mapy hipsometryczne i określ położenie geograﬁczne Arktyki i Antarktyki.
Polecenie 1.2
Przedstaw czynniki, które kształtują cechy środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki.
Polecenie 1.3
Wyjaśnij, dlaczego na Antarktydzie występuje lądolód kontynentalny zajmujący 96%
powierzchni tego lądu.
Polecenie 1.4
Uzasadnij konieczność ochrony zasobów przyrodniczych i badania środowiska Antarktydy.
Wykorzystaj różne źródła informacji.
Polecenie 1.5
*Posługując się różnymi źródłami informacji, przedstaw dokonania jednego z badaczy
Arktyki lub Antarktyki.

Słowniczek
lodowiec szelfowy

stosunkowo cienka pokrywa lodowa na wodach szelfu antarktycznego, od której
odłamują się góry lodowe
pak lodowy
stała pokrywa lodowa na wodach morskich w strefach podbiegunowych; na Oceanie
Arktycznym występuje tzw. wielki pak polarny mający grubość ok. 6 m zimą i 3,5 m latem
nunatak
skalisty szczyt wznoszący się powyżej powierzchni lądolodu

Zadania
Ćwiczenie 7
Wymienione hasła przyporządkuj do odpowiedniego regionu okołobiegunowego.
Arktyka
niedźwiedź polarny
Ocean Arktyczny
Antarktyka

Spitsbergen

Grenlandia

Ocean Indyjski

biegun północny
lodowiec szelfowy
biegun południowy
Antarktyda
Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
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Ćwiczenie 9
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pingwin

Ćwiczenie 10
Antarktyda jest kontynentem o najwyższej średniej wysokości nad poziomem morza. Jest to
spowodowane


wysoko ponad lądolód wznoszącymi się nunatakami.



rozległymi, pofałdowanymi wyżynami.



licznymi, wysoko wznoszącymi się łańcuchami górskimi.



przykryciem lądu przez lądolód kontynentalny.

Źródło: Edward Dudek, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 11
Wskaż państwa, które z racji swojego położenia geograﬁcznego wysuwają roszczenia
względem obszarów Arktyki.


Kanada



Norwegia



Japonia



USA



Chiny



Francja



Polska



Australia



Dania



Rosja

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.0.

Wybrane regiony świata. Relacje: człowiek –
przyroda – gospodarka. Podsumowanie
Celem kilkunastu lekcji było poznanie wybranych regionów świata i ukazanie
różnorodności obszarów leżących na wszystkich kontynentach. Niekiedy opisywano cały
kontynent, a czasem tylko grupę państw lub jeden kraj. Zwracano uwagę, jak człowiek
dostosowuje gospodarczą działalność do warunków środowiska przyrodniczego na
danym obszarze. Ważnymi czynnikami oddziałującymi na rozwój gospodarki są tradycje
kulturowe i historyczne. Wpływ mają też elementy społeczne – liczba ludności i jej
struktura, religia, położenie polityczne oraz instytucje państwa. Regiony świata
zmieniają się, wciąż pojawiają się nowe formy gospodarczego oddziaływania na
środowisko przyrodnicze.

Źródło: DasWortgewand (h ps://pixabay.com), Roman Nowacki, licencja: CC BY 3.0.

1. Azja – kontynent kontrastów geograﬁcznych
Azja jest największym kontynentem na Ziemi – zajmuje 30% ogólnej powierzchni lądów.
Razem z wysuniętą ku zachodowi Europą tworzy największy blok kontynentalny – Eurazję.
Na tak rozległym lądzie jak Azja, leżącym we wszystkich strefach klimatycznych, występują

wielkie kontrasty geograﬁczne. Należą do nich: zróżnicowanie wysokości, rozległość
wielkich form ukształtowania powierzchni, a także rozmaitość typów klimatu, sieci wodnej
i formacji roślinnych.

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.
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2. Azja – najstarsze cywilizacje. Ludność Azji
Najstarsze cywilizacje Azji powstały w IV i III tysiącleciu przed naszą erą na terenach, na
których rozpoczęto procesy udomowienia roślin i zwierząt – na Nizinie Mezopotamskiej,
na Nizinie Indusu i na Nizinie Chińskiej. Najstarszym z nich jest ośrodek nazywany Żyznym
Półksiężycem, leżący w Azji Południowo‐Zachodniej. Tu udomowiono ok. 70 gatunków
roślin i 4 gatunki zwierząt. Konsekwencją pierwszej rewolucji rolniczej było przejście na
osiadły tryb życia, powstanie wsi, a z czasem miast.
Azja zajmuje pierwsze miejsce na świecie pod względem liczby ludności. Obecnie żyje tu
4,4 mld ludzi, tj. ok. 60% ludności świata. Jej rozmieszczenie jest bardzo nierównomierne.
W dwóch obszarach Azji Wschodniej i Azji Południowej skupia się 75% ogółu ludności tego
lądu.
W Azji powstały wielkie religie monoteistyczne – judaizm, chrześcijaństwo i islam, które
stały się religiami światowymi.

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

3. Chiny – najludniejszy kraj świata
Chiny to najludniejsze państwo na świecie. Zamieszkuje je 1 mld 376 mln ludzi tj. 18,7% ogółu
mieszkańców Ziemi. Wielkość powierzchni Chin wynosząca 9,6 mln km2 dorównuje
wielkości Europy. Warunki środowiska przyrodniczego są czynnikiem wpływającym na

nierównomierne rozmieszczenie ludności. W Chinach Wschodnich nizinne i wyżynne
tereny zamieszkuje prawie 95% populacji. Obszarem najgęściej zaludnionym jest Nizina
Chińska utworzona w obrębie dolnego dorzecza Huang He i Jangcy. W tej części leżą
wszystkie wielkie miasta Chin, a dwa z nich – Pekin (19,5 mln mieszkańców) i Szanghaj
(23,0 mln) – zaliczają się do tzw. megamiast.
Reformy zapoczątkowane pod koniec lat 70. XX wieku umożliwiły szybki rozwój chińskiej
gospodarki. Pod względem ogólnej wartości produktu krajowego brutto Chiny są obecnie
drugim mocarstwem gospodarczym na świecie.

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

4. Japonia – cechy środowiska przyrodniczego,
nowoczesna gospodarka
Japonia jest państwem wyspiarskim leżącym u wschodnich wybrzeży Azji. Górzyste wyspy
są ułożone południkowo. Japonię często nawiedzają naturalne żywioły: trzęsienia ziemi,
uderzenia fal tsunami, tajfuny, wybuchy wulkanów. Powierzchnia kraju jest stosunkowo
niewielka i wynosi 377,9 tys. km2 (nieco więcej od Polski). Liczba ludności to 126,5 mln, co
daje Japonii 11. miejsce na świecie.
Od lat Japonia jest mocarstwem gospodarczym. Obecnie zajmuje 3. miejsce po USA
i Chinach w wielkości wytworzonego produktu krajowego brutto. Do rozwoju
gospodarczego Japonii przyczyniły się tradycyjne postawy społeczeństwa – pracowitość,

zdyscyplinowanie, przywiązanie do miejsca pracy, wysokie kwaliﬁkacje zawodowe. Japonia
osiągnęła wysoki poziom przemysłu elektronicznego, motoryzacyjnego, optycznego;
rozwinęła też biotechnologię i przemysł telekomunikacyjny. Siłą japońskiej gospodarki jest
przemysł. Wielkie znaczenie ma również handel zagraniczny, gdyż Japonia musi
importować surowce, półfabrykaty, a także żywność.

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

5. Azja Południowo-Wschodnia – rolnictwo
Azja Południowo‐Wschodnia składa się z trzech odmiennych jednostek. Są to: duży,
zrośnięty z lądem Półwysep Indochiński, wysunięty z niego wąski i długi na 1100 km
Półwysep Malajski oraz Archipelag Malajski (największy na świecie) o łącznej powierzchni
1,7 mln km2. Cały ten region ma mocno rozczłonkowaną linię brzegową, liczne zatoki, morza
przybrzeżne i archipelagi wysp.
Azja Południowo‐Wschodnia jest obszarem sejsmicznym z czynnymi wulkanami na lądzie
i na dnie morskim. Wybuchy podmorskie powodują powstanie niszczących fal tsunami.
W regionie dominują klimaty gorące i wilgotne – równikowy i zwrotnikowy monsunowy.
Znaczne opady i wysoka temperatura sprzyjają intensywnej uprawie ryżu. Sposób jego
uprawy wykształcił w tym rejonie pewne zachowania społeczne nazwane kulturą ryżową.
Mają one wpływ na działalność gospodarczą człowieka oraz więzi międzyludzkie.

W państwach Azji Południowo‐Wschodniej zbierana jest ok. 1/4 całej światowej produkcji
ryżu.

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

6. Indie – kontrasty społeczne i gospodarcze
Indie leżą w Azji Południowej, są największym państwem w tym regionie i drugim co do
liczebności państwem na świecie (1 mld 311,1 mln w 2015 roku). Ludność jest rozmieszczona
nierównomiernie. Największa gęstość zaludnienia występuje na obszarach o dogodnych
warunkach dla rolnictwa. Na wsi mieszka 70% ogółu ludności. Dominującą religią jest
hinduizm, który wyznaje 72% ludności. Religia i podziały kastowe mają wpływ na życie
społeczeństwa indyjskiego. Od lat 90. XX wieku Indie reformują swoją gospodarkę. Nastąpił
szybki rozwój wielu dziedzin wytwórczości. Dynamicznie rozwinęły się usługi. Od czasu
zielonej rewolucji wzrosły plony i zbiory w rolnictwie. Jednak największym problemem jest
wielki wzrost liczby ludności – każdego roku w Indiach przybywa 12 mln ludzi (średnia
z okresu 2000–2010).
Choć w ostatnim 10‐leciu nastąpił trzykrotny wzrost dochodu narodowego na
1 mieszkańca, to Indie nadal pozostają państwem ludzi biednych. Prawie 76% ludzi
utrzymuje się za mniej niż 2 dolary USA dziennie. Problemem społecznym jest analfabetyzm.
Aż 16% mężczyzn i 32% kobiet w wieku powyżej 15 lat nie potraﬁ czytać i pisać.

Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.0.

7. Bliski Wschód – gospodarka, kultura, konﬂikty
zbrojne
Rozległy obszar obejmujący Azję Południowo‐Zachodnią, leżący w sąsiedztwie Europy
i Afryki, nazywany jest Bliskim Wschodem. Wśród kilkunastu państw tego regionu
wyróżniają się kraje arabskie, w których najliczniejszą grupą etniczną są Arabowie, oraz trzy
kraje z ludnością innych grup etnicznych – Turcja, Iran i Izrael. We wszystkich państwach
Bliskiego Wschodu – poza Izraelem – dominują wyznawcy islamu. W Izraelu przeważają
wyznawcy judaizmu. Bliski Wschód ze względu na wielkie złoża ropy naftowej (ok. 2/3
światowych zasobów) i gazu ziemnego jest niezwykle ważny dla państw importujących
stamtąd te surowce energetyczne. Od kilkudziesięciu lat toczą się długotrwałe konﬂikty,
np. palestyńsko‐izraelski. W wielu państwach Bliskiego Wschodu występują też napięcia
o podłożu religijnym i społecznym. Kraje w tym regionie są silnie zróżnicowane
gospodarczo – od bogatych i postępowych (Izrael, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie) po
biedne i targane konﬂiktami (Syria, Irak).

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.
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8. Afryka – strefy klimatyczne, roślinne i glebowe
Afryka jest drugim pod względem wielkości kontynentem na świecie. Zwarta bryła lądu ma
słabo rozwiniętą linię brzegową i leży symetrycznie po obu stronach równika. Dominującą

formą ukształtowania powierzchni Afryki są rozległe tereny wyżynne otaczające kotliny. Na
całym lądzie panują klimaty gorące i ciepłe. Podstawą wydzielenia pór roku na obszarze
międzyzwrotnikowym jest roczny przebieg opadów. Klimat i ukształtowanie terenu
wpłynęły na sieć wodną Afryki. Wzajemne współoddziaływanie stref klimatycznych,
roślinnych i glebowych przyczyniło się do powstania charakterystycznych stref
krajobrazowych ułożonych symetrycznie względem równika.


Źródło: calﬂier001 (h ps://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 2.0.

9. Afryka – formy gospodarowania w streﬁe Sahelu
Sahel to stosunkowo wąski pas terenu leżący na południe od Sahary. Środowisko
przyrodnicze tego obszaru kształtuje bardzo wysoka temperatura powietrza w ciągu roku
oraz skąpe, nieregularne opady występujące w czasie krótkiej pory deszczowej. Sieć wodną
tworzą rzeki i jeziora okresowe. Liczne są solniska. Co kilka, kilkanaście lat Sahel dotyka
katastrofalna susza. Tradycyjnym sposobem gospodarowania w streﬁe Sahelu jest
pasterstwo koczownicze (nomadyzm), które umożliwiło najlepsze wykorzystanie zasobów
roślinnych w tym regionie. Tereny półsuche powinny pozostać zagospodarowane. Jednak
należy dbać, by nie przekroczyć progów odporności w ekosystemach tego regionu i do
nich dostosować gospodarczą działalność ludzi.

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.

10. Rozwój gospodarczy i poziom życia w krajach
afrykańskich
Rdzenna ludność Afryki dzieli się na 5 zróżnicowanych grup. Są to: biali Afrykanie
zamieszkujący wybrzeża północne i obszar Sahary oraz Murzyni, Pigmeje, ludy Khoisan
i Austronezyjczycy żyjący na południe od Sahary i na Madagaskarze. W Afryce notuje się
największy procentowy wzrost liczby ludności. Między rokiem 1950 a 2010 liczba ludności
na tym kontynencie wzrosła pięciokrotnie. Podział polityczny Afryki niemal w całości został
ustalony przez europejskie państwa kolonialne. Dzisiaj istnieje tu 55 krajów bardzo
zróżnicowanych pod względem wielkości, liczby ludności i rozwoju gospodarczego. Do
państw średnio rozwiniętych gospodarczo zalicza się Republikę Południowej Afryki,
Nigerię i państwa leżące w Afryce Północnej. Pozostałe kraje Afryki należą do grupy państw
o niskim poziomie rozwoju gospodarczego.
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11. Ameryka Północna i Ameryka Południowa –
zróżnicowanie ludności
Ameryka Północna to trzeci, a Ameryka Południowa czwarty co do wielkości kontynent na
Ziemi. Oba lądy łączą się ze sobą w regionie zwanym Ameryką Środkową. Ameryka jest
lądem o największej rozciągłości południkowej. Krańcowe punkty są oddalone od siebie
o 15,6 tys. km. Cechą charakterystyczną w ukształtowaniu powierzchni obu Ameryk są
biegnące wzdłuż zachodniego wybrzeża wysokie łańcuchy górskie. Położenie geograﬁczne
i czynniki klimatotwórcze wpływają na wielką różnorodność krajobrazów w Ameryce.
W XVI wieku rozpoczęła się kolonizacja Ameryki przez Europejczyków. W następnych
latach wraz z rozwojem rolnictwa plantacyjnego zostają przywiezieni niewolnicy murzyńscy
z Afryki. Dzisiaj w Ameryce żyją przede wszystkim potomkowie ludności napływowej – białej
(europejskiej), murzyńskiej, azjatyckiej. Niewielki odsetek stanowi rdzenna ludność
miejscowa – Indianie i Eskimosi. Z czasem powstały też mieszane odmiany człowieka –
Metysi, Mulaci, Zambosi.
Dzieje osadnictwa w Ameryce wpłynęły na współczesne nierównomierne rozmieszczenie
ludności oraz zróżnicowanie językowe i kulturowe. Rzeka Rio Grande oddziela Amerykę
Anglosaską z przeważającym językiem angielskim od obszaru Ameryki Łacińskiej
z dominującymi językami hiszpańskim i portugalskim.
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12. Brazylia – eksploatacja lasów Amazonii, wielkie
miasta
Brazylia to największe państwo Ameryki Południowej zarówno pod względem obszaru, jak
i liczby ludności. Zajmuje prawie połowę powierzchni kontynentu. Jest piątym pod
względem powierzchni i liczby ludności państwem na świecie. Brazylię skolonizowali
głównie osadnicy z Portugalii. To jedyny kraj w Ameryce Południowej, w którym językiem
urzędowym jest portugalski. Na obszarze Brazylii wyróżnia się dwa wielkie regiony: Nizinę
Amazonki porośniętą przez wielogatunkowy wilgotny las równikowy i Wyżynę Brazylijską
o zróżnicowanych formacjach roślinnych z przewagą sawanny.
Lasy równikowe w Amazonii odgrywają wielką rolę w ekosystemie Ziemi – są one zielonymi
płucami naszej planety. W ostatnich latach zaznacza się nadmierna ich eksploatacja.
Corocznie ok. 40 tys. km2 lasów deszczowych zostaje wytrzebionych (wyciętych,
wypalonych), a pozyskane w ten sposób tereny zajmuje rolnictwo.
Brazylia to państwo o bardzo wysokim poziomie urbanizacji. Ludność skupiona jest w pasie
wybrzeża nad Oceanem Atlantyckim. Tu też leży większość wielkich miast. Dwa z nich –
Rio de Janeiro (12 mln mieszkańców) i Sao Paulo (21 mln) – to megamiasta. W wielkich
miastach Brazylii powstały tereny samowolnej nietrwałej zabudowy mieszkaniowej, gdzie
żyje uboga ludność. Elementem polityki społecznej są próby interioryzacji, tj. przyciągnięcia
ludności do wnętrza kraju. Jedną z takich inwestycji było przeniesienie stolicy państwa

w 1960 roku z Rio de Janeiro do Brasilii – nowego miasta położonego na Wyżynie
Brazylijskiej.
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13. Stany Zjednoczone Ameryki – światowa potęga
gospodarcza
Stany Zjednoczone Ameryki są czwartym co do wielkości powierzchni państwem na
świecie (9 mln 526,5 tys. km2) i największym krajem imigracyjnym. Ludzie przybywający do
tego kraju – dobrowolnie lub przywiezieni jako niewolnicy z Afryki – wywodzili się z wielu
narodów i grup etnicznych. Obecnie jest to trzeci co do liczby ludności naród na świecie
(322 mln).
Stany Zjednoczone Ameryki są największą potęgą gospodarczą we współczesnym świecie.
Rolnictwo dostosowało się do warunków naturalnych. Z czasem wytworzyły się regiony
specjalizacji produkcji rolnej, w których wytwarza się duże nadwyżki żywności oraz
surowce pochodzenia rolniczego dla przemysłu.
Gospodarka Stanów Zjednoczonych znajduje się w fazie postindustrialnej. Jej cechą jest
bardzo niskie zatrudnienie w rolnictwie, niewielkie w przemyśle oraz bardzo duże
w sektorze usług. Ważną tendencją w gospodarce jest stały rozwój gałęzi przemysłu
wysokich technologii oraz automatyzacja i komputeryzacja produkcji.
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14. Australia – środowisko przyrodnicze, cechy
gospodarki
Australia to najmniejszy kontynent mający powierzchnię 7,7 mln km2. W całości leży na
półkuli południowej symetrycznie po obu stronach zwrotnika Koziorożca. Cały kontynent
zajmuje jedno państwo – Związek Australijski będący na 6. miejscu na świecie pod
względem powierzchni. Australia liczy 23,9 mln mieszkańców, a średnia gęstość
zaludnienia wynosi tylko 3 osoby na km2. Cechy środowiska przyrodniczego wpływają na
rozwój gospodarki. Około 60% powierzchni Australii jest pozbawiona wód
powierzchniowych. Wodę dla rolnictwa pozyskuje się z głębokich basenów artezyjskich.
Najważniejszym działem rolnictwa jest hodowla owiec (76 mln sztuk, 2. miejsce na świecie)
i bydła rogatego. Australia posiada bogate zasoby surowców mineralnych, które są
pozyskiwane przez dobrze rozwinięty przemysł wydobywczy. Rolnictwo na dużą skalę
wytwarza surowce i półprodukty roślinne i zwierzęce (wełna, mięso). Wyżej wymienione
surowce stały się podstawą silnego przemysłu przetwórczego (energetycznego,
hutniczego, elektromaszynowego, chemicznego, włókienniczego, spożywczego), który
rozwinięto w miastach leżących na wschodnich i południowo‐wschodnich wybrzeżach
kontynentu.
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15. Arktyka i Antarktyka – środowisko
geograﬁczne
Arktyka leży wokół bieguna północnego. Region ten obejmuje wąski pas wybrzeży Eurazji
i Ameryki Północnej oraz największą wyspę świata – Grenlandię. Morską część regionu
stanowi Ocean Arktyczny, którego środkową część pokrywa wielki pak polarny.
Naprzeciwko Arktyki, po drugiej stronie kuli ziemskiej, wokół bieguna południowego leży
Antarktyka. Jest to obszar obejmujący jedyny niezamieszkany kontynent – Antarktydę – oraz
wyspy i południowe części trzech Oceanów – Atlantyckiego, Indyjskiego i Spokojnego – do
ok. 50°S. Oba regiony leżą w strefach zimnych i objęte są klimatem polarnym i subpolarnym.
Wybitnie chłodnymi obszarami są wnętrza lądów Grenlandii i Antarktydy, gdzie notuje się
najniższe temperatury powietrza na Ziemi (–89,7°C w stacji Wostok na Antarktydzie).
Na Grenlandii i na Antarktydzie znajdują się lądolody o średniej grubości od 1800 m do
2300 m będące wielkimi magazynami słodkiej wody. Na wybrzeżach obu obszarów
i w wodach przybrzeżnych występuje bogata fauna. Natomiast ﬂora jest bardzo uboga
i ograniczona do skrawków wybrzeży niepokrytych lodem.
Od 1959 roku Antarktyka jest objęta układem międzynarodowym, w którym uznaje się
konieczność ochrony zasobów przyrodniczych tego regionu. W Arktyce nie ma pełnych
uregulowań międzynarodowych do obszaru leżącego na Oceanie Arktycznym poza
przybrzeżną strefą 200 mil morskich.
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Zadania
Pamiętam i rozumiem

1. Wymień nazwy kontynentów w kolejności od największego do najmniejszego.
2. Wymień kontynenty leżące w całości na:
1. półkuli północnej,
2. półkuli południowej.
3. Podaj dwa przykłady kontrastów geograﬁcznych w Azji.
4. Wymień trzy religie monoteistyczne, które powstały na obszarze Azji
Południowo‐Zachodniej i obecnie są religiami światowymi.
5. Wymień dwa państwa świata, w których liczba ludności przekroczyła 1 miliard.
6. Wyjaśnij termin eksplozja demograﬁczna.
7. Posługując się schematycznymi rysunkami, wyjaśnij, jak powstaje monsun letni
i monsun zimowy w Azji Południowej. Opisz cechy ﬁzyczne monsunu letniego
i zimowego.
8. W którym z poznanych obszarów Azji występują społeczne zachowania określane jako
kultura ryżu?
9. Wyjaśnij termin zielona rewolucja. Przedstaw na przykładzie Indii zmiany, jakie
nastąpiły w rolnictwie tego kraju po wprowadzeniu do uprawy wysokoplennych
odmian pszenicy i ryżu.
10. Wyjaśnij pochodzenie nazw Ameryka Anglosaska i Ameryka Łacińska w odniesieniu do
historii kolonizacji Ameryki.
11. Wymień grupy ludności, jakie powstały w Ameryce w wyniku wymieszania się ludności
napływowej – Europejczyków i Afrykanów – oraz ludności miejscowej – Indian.
12. Wyjaśnij znaczenie terminu fawela.
13. Wymień geograﬁczne czynniki, które sprzyjały gospodarczemu rozwojowi Stanów
Zjednoczonych Ameryki.
14. Zdeﬁniuj terminy: technopolia i przemysł hi‐tech.
15. Posłuż się rysunkami i wyjaśnij, jak ułożone są warstwy skalne w basenie artezyjskim.
16. Zdeﬁniuj pojęcia: Arktyka, Antarktyka.

Czytam i interpretuję
1. Omów przyczyny rozwoju rolnictwa na obszarze Żyznego Półksiężyca i przedstaw
następstwa udomowienia roślin i zwierząt.
2. Odczytaj na mapie hipsometrycznej nazwy i wysokości najwyższego i najniższego
miejsca Azji. Oblicz różnice wysokości między nimi.
3. Posługując się mapami tematycznymi, przedstaw naturalne zagrożenia wynikające
z położenia geograﬁcznego Japonii.
4. Korzystając z danych umieszczonych w tabeli, oblicz łączny procentowy udział
ludności Chin i Indii w liczbie ludności świata.
Liczba ludności w 2015 roku
Liczba ludności
ŚWIAT

7 mld 350 mln

Liczba ludności
Chiny

1 mld 376 mln

Indie

1 mld 311 mln

5. Poniższe nazwy państw podziel na dwie grupy: państwa leżące na Bliskim Wschodzie,
czyli w Azji Południowo‐Zachodniej, i państwa leżące na Dalekim Wschodzie, czyli
w Azji Południowo‐Wschodniej. Posłuż się mapą polityczną Azji.
Jordania, Katar, Malezja, Oman, Indonezja, Arabia Saudyjska, Kambodża, Laos, Irak,
Liban, Tajlandia, Myanma, Brunei, Iran.
6. W 2013 roku państwa nad Zatoką Perską wydobyły łącznie 1 mld 613 mln ton ropy
naftowej. Roczna produkcja na świecie wyniosła 4 mld 425 mln ton. Oblicz procentowy
udział państw znad Zatoki Perskiej w światowej produkcji ropy naftowej. Przedstaw,
jakie znaczenie dla gospodarki światowej mają państwa leżące nad Zatoką Perską.
7. Posługując się mapami tematycznymi i wiedzą z klasy 1., wyjaśnij, dlaczego w Afryce
w streﬁe zwrotnikowej występują obszary pustynne i półpustynne.
8. Posługując się mapami ogólnogeograﬁcznymi i mapami tematycznymi, wykaż, że
położenie geograﬁczne Afryki wpływa na symetryczne względem równika ułożenie
stref klimatycznych, roślinnych i glebowych.
9. Przedstaw główne przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia ludności w Ameryce.
Posłuż się mapami tematycznymi i wiadomościami o historii kolonizacji Ameryki.

Rozwiązuje problemy
1. Posługując się danymi z tabeli 2.:
1. wskaż kontynent, na którym nastąpił największy bezwzględny wzrost ludności
między rokiem 1960 a 2015.
2. wskaż kontynent, na którym nastąpił największy procentowy przyrost liczby
ludności między rokiem 1960 a 2015.
Ludność świata i kontynentów w latach 1960 i 2015
1960

2015

ŚWIAT

3 mld 019 mln

7 mld 350 mln

Azja

1 mld 706 mln

4 mld 393 mln

Afryka

280 mln

1 mld 186 mln

Ameryka Północna

269 mln

572 mln

Ameryka Południowa

147 mln

418 mln

Europa

601 mln

742 mln

Australia i Oceania

16 mln

39 mln
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3. przedstaw czynniki, które decydują o wzroście liczby ludności w wybranych
regionach.
3. Na podstawie danych z tabeli ustal, które z czterech państw najbardziej
zwiększyło ogólną wartość produktu krajowego brutto w latach 2000–2014.
Wartość ogólna produktu krajowego brutto w czterech największych potęgach
gospodarczych świata (2000–2014)
Państwo

2000

2014

Chiny

1,2 bln USD

10,4 bln USD

Japonia

4,7 bln USD

4,6 bln USD

Niemcy

1,9 bln USD

3,9 bln USD

Stany Zjednoczone

9,9 bln USD

17,4 bln USD

4. Posłuż się dwoma miarami: przyrost bezwzględny, wzrost procentowy.
Przedstaw swój wniosek.
5. Posłuż się mapą polityczną Azji Południowo‐Zachodniej i przedstaw, jakie
główne konﬂikty zbrojne toczą się w tym regionie. Wyjaśnij, jakie jest podłoże
konﬂiktów.
6. Sahel to strefa, w której występują ogromne niedobory wody. Uzasadnij, które
formy gospodarczej działalności człowieka powinny być rozwijane w tym
regionie.
7. Uzasadnij konieczność ochrony wilgotnych lasów równikowych na Nizinie
Amazonki. Przedstaw możliwe zagrożenia, gdy lasy te zostaną nadmiernie
wytrzebione.
8. Fauna i ﬂora Australii charakteryzuje się wielką odrębnością. Wyjaśnij, jakie
czynniki umożliwiły przetrwanie na tym kontynencie grup zwierząt, które
wyginęły na innych lądach.
9. Handel zagraniczny ma wielkie znaczenie dla gospodarki Japonii (eksport
3,8%, import 4,4% udziału w świecie). Przedstaw możliwe następstwa dla
gospodarki Japonii w przypadku dużego ograniczenia importu i eksportu.
10. Wyjaśnij, które działy rolnictwa są dobrze rozwinięte w Australii, mimo że 60%
powierzchni tego lądu jest pozbawione lód powierzchniowych.
11. Układ w sprawie Antarktyki chroni środowisko tego regionu i wprowadza
50‐letni zakaz jakiejkolwiek eksploatacji zasobów mineralnych, przekształcając
Antarktykę w rezerwat przyrody przeznaczony dla pokoju i nauki. Uzasadnij,
że takie postanowienie jest właściwe.

Test sprawdzający
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Materiały metodyczne dla nauczycieli
Zachęcamy Państwa do wykorzystania materiałów opracowanych przez redaktora
metodycznego, tj. konspektów lekcji, kart pracy ucznia oraz kartkówek, sprawdzianów
i testów kompetencji.
Konspekty lekcji – każdemu z nich przypisano wykaz wymagań z podstawy
programowej realizowanych na danej lekcji, cele lekcji oraz (opisany w formie
tabelarycznej) przebieg lekcji. Każda z faz lekcji została opisana za pomocą umiejętności
szczegółowych, niezbędnych do osiągnięcia celów lekcji. Konspekty zawierają także
sekwencje czynności ucznia (i nauczyciela) umożliwiające spełnienie wymagań
podstawy programowej, wykaz stosowanych metod nauczania, ze szczególnym
uwzględnieniem metod aktywnej pracy uczniów, propozycje pomocy dydaktycznych
oraz czas przewidywany na realizację poszczególnych zadań.
Karty pracy ucznia – zaopatrzone w zadania do wypełnienia w trakcie lekcji.
W intencji autora zbiór wypełnionych kart pracy może zastąpić zeszyt przedmiotowy.
Kartkówki – propozycje ewaluacji danej jednostki lekcyjnej, zawierające dwa zadania
sprawdzające otwarte i jedno zamknięte.
Sprawdziany – propozycje ewaluacji danego działu, dostępne wraz z kluczem
odpowiedzi i kryteriami nauczania.
Testy diagnozujące – uzyskane na ich podstawie wyniki („na wejściu” i „na wyjściu”)
pozwalają zorientować się, jakie postępy poczynili uczniowie w trakcie całorocznej
nauki przedmiotu.
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