
Australia –najmniejszy kontynent świata położony na półkuli 

południowo - wschodniej, znacznie oddalony od pozostałych lądów. 

  

Otaczają go wody trzech oceanów: Spokojnego, Indyjskiego oraz 

Południowego. Największą wyspą zaliczaną do Australii jest 

Tasmania. 

 

Linia brzegowa lądu jest słabo rozwinięta. 

 

Oceania – obszar obejmujący tysiące wysp położonych w 

środkowej i zachodniej części Oceanu Spokojnego. 



*Położenie Australii na Świecie 
Położenie Australii i Oceanii 

 na kuli ziemskiej 





ŚRODOWISKO 

PRZYRODNICZE 

AUSTRALII 

*Niemal całe wnętrze kontynentu znajduje się w 

zasięgu klimatu zwrotnikowego suchego i 

skrajnie suchego. Z tego powodu ogromne 

obszary Australii to pustynie i półpustynie 

(Wielka Pustynia Piaszczysta, Pustynia Gibsona 

oraz Wielka Pustynia Wiktorii). 

*Brak opadów spowodował też brak rzek i 

jezior, te które są mają często charakter 

okresowy. 

*Wilgotny klimat występuje na północnych, 

wschodnich oraz południowych krańcach lądu 



*Australia jest kontynentem o niedużej 

wysokości n.p.m. 

*Najwyższe góry leżą na wschodnim wybrzeżu. 

Są to Wielkie Góry Wododziałowe z najwyższym 

szczytem Górą Kościuszki (2228 m n.p.m). 

*Najdłuższy system rzeczny tworzą rzeki Murray 

i Darling, a największym jeziorem jest 

położone poniżej poziomu morza jezioro Eyre 

ŚRODOWISKO 

PRZYRODNICZE AUSTRALII 





Flora i fauna Australii 

Świat roślin (flora) i zwierząt (fauna) Australii 

jest wyjątkowy. Z powodu znacznego 

oddalenia od pozostałych lądów rozwinęły się 

tu gatunki, których nie spotkamy w innych 

regionach świata.  Należą do nich m.in.: scrub 

(kolczaste, sucholubne zarośla), australijskie 

akacje (700 gatunków), drzewa butelkowe , 

figowce, palmy i eukaliptusy. Wiele 

australijskich zwierząt nie występuje nigdzie 

indziej. Wśród nich najciekawszą grupę 

stanowią torbacze i stekowce 



 

 

Flora Australii -eukaliptus i drzewa butelkowe 
 

 



Flora Australii 

figowiec 

opuncja 



Fauna Australii 

 

Fauna Australii różni się zasadniczo od fauny z innych 

rejonów świata. Wiele australijskich zwierząt nie 

występuje nigdzie indziej. 83% ssaków, 89% gadów, 90% ryb 

i 93% płazów żyjących w Australii jest endemitami. Tak 

duża liczba endemicznych gatunków jest wynikiem długiej 

geologicznej izolacji kontynentu. Unikalną cechą fauny 

Australii jest całkowity brak rodzimych ssaków 

łożyskowych. W konsekwencji, torbacze wypełniły 

ekologiczne nisze, które w innych częściach świata 

zajmują łożyskowce. W Australii żyją dwa gatunki 

stekowców będących ogniwem pośrednim pomiędzy 

gadami i ssakami. 



Fauna Australii-

torbacze 
koala 

kangur 

Diabeł 

tasmański 



Stekowce- ssaki znoszące 

jaja- kolczatka i dziobak  

kolczatka 

dziobak 



EMU 
KROKODYL AUSTRALIJSKI 

DINGO 



Australia jako kraj 

Australia to jedyny kontynent na świecie, na 

którym leży tylko jedno państwo – Związek 

Australijski  

Stolicą państwa jest  Canberra, a największe 

miasta to Sydney i Melbourne. 

Australijczycy są społeczeństwem imigrantów. 

Rdzenni mieszkańcy tego kontynentu - 

czarnoskórzy Aborygeni stanowią zaledwie 1% 

ludności. Ponad 90 % obywateli Australii ma 

pochodzenie europejskie głównie brytyjskie.  

Językiem urzędowym jest angielski. 



Aborygeni -rdzenna 

ludność Australii 



*Podział administracyjny Australii 

*Australia to państwo federalne podzielone na 6 

stanów i 3 terytoria federalne: 

 

 



 Oceania               

Większość obszaru Oceanii znajduje się w strefie 

klimatu równikowego i zwrotnikowego 

Gospodarka poszczególnych krajów położonych 

na wyspach jest znacznie zróżnicowana. Obok 

państw słabo rozwiniętych gospodarczo jak 

Papua- Nowa Gwinea występują kraje wysoko 

rozwinięte np.. Nowa Zelandia 

Niemal w całej Oceanii ogromną rolę pełni 

turystyka. 



Państwa Oceanii 



Krajobrazy Oceanii 

Krajobrazy Oceanii 



Krajobrazy Oceanii 



Krajobrazy Oceanii 


