
ANTARKTYDA CZY ARKTYKA?

KRAINY O PODOBNYCH NAZWACH



Gdzie leży Arktyka , a gdzie Antarktyda?

Arktyka – obszar Ziemi otaczający biegun północny.

Antarktyda – kontynent położony najdalej na południe 

Ziemi, na którym znajduje się geograficzny biegun 

południowy.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biegun_p%C3%B3%C5%82nocny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kontynent
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biegun_po%C5%82udniowy




Centrum Arktyki to Ocean Arktyczny, pokryty w dużej części lodem. 

Otaczają go bezleśne obszary lądowe o przemarzniętym gruncie. 

Mimo to Arktyka tętni życiem, na które składa się bogata fauna i 

flora morska, ptaki, zwierzęta lądowe oraz społeczności ludzkie. 

Rdzenna ludność Arktyki (Inuici, Lapończycy, Czukcze, Nieńcy) 

dostosowała się do niezwykle trudnych warunków życia tworząc 

wyjątkowe kultury.

Antarktyda nie ma stałych mieszkańców, ale w ciągu roku od 

1000 do ponad 4000 osób przebywa na stacjach badawczych

rozsianych po całym kontynencie. Tylko organizmy 

przystosowane do zimna są w stanie przetrwać na Antarktydzie, 

w tym wiele gatunków archeonów, bakterii, grzybów, protistów, 

niektóre rośliny i niektóre zwierzęta, w tym nicienie, niesporczaki, 

pingwiny, płetwonogie i roztocze. Zbiorowiska roślinne mają 

charakter tundry. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ocean_Arktyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Inuici
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lapo%C5%84czycy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czukcze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nie%C5%84cy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anekumena
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stacje_polarne_w_Antarktyce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Archeony
https://pl.wikipedia.org/wiki/Protisty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nicienie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niesporczaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pingwiny
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82etwonogie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Roztocze_(paj%C4%99czaki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tundra


Inuici grupa rdzennych ludów obszarów arktycznych i subarktycznych Grenlandii, Kanady, Alaski i Syberii.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Arktyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klimat_oko%C5%82obiegunowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grenlandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alaska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Syberia


Saamowie– lud zamieszkujący głównie Laponię – krainę historyczno-geograficzną w 

Europie Północnej obejmującą północne krańce Norwegii, Finlandii, Rosji (Płw. Kolski) 

oraz Szwecji[3]. Saamowie są potomkami pierwotnych mieszkańców Skandynawii[2]. 

Jedna trzecia Saamów posługuje się językami lapońskimi ,pozostali mówią językami 

urzędowymi krajów, w których mieszkają. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Laponia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kraina_historyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_P%C3%B3%C5%82nocna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Norwegia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Finlandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82wysep_Kolski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szwecja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Saamowie#cite_note-WEP,PWN,1965,6,387-8-3
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skandynawia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Saamowie#cite_note-WEP,PWN,1967,10,278-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_lapo%C5%84skie






Czukcze, Czukczowie paleoazjatycki lud syberyjskich autochtonów zamieszkujący północno-wschodnią 

Rosję.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludy_paleoazjatyckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Autochton
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja




Nieńcy (nazwa własna: nienyc, l. mn. nienycja, dawniej nazywani Samojedami, Jurat-Samojedami lub 

Juratami) – naród zaliczany do Samojedów, zamieszkujący północno-wschodni skrawek Europy i 

leżące przy nim azjatyckie obszary północno-zachodniej Syberii. Prowadzą koczowniczy tryb życia. Ich 

głównym pożywieniem są renifery. Wykorzystują je także do robienia odzieży.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Liczba_mnoga
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samojedzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Azja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Syberia






TAJGA

TUNDRA



Arktyka:

Wśród ssaków należy wymienić renifera, żyjącego w dużych stadach na Grenlandii, zające bielaki i 

niedźwiedzie, lisy polarne, wilki, woły piżmowe. Z ptaków żyją tu: nurzyk, alki i puchacz śnieżny. 

Olbrzymia większość spotykanych na tym obszarze ptaków morskich nie gniazduje tam, a jedynie 

żeruje w czasie krótkiego okresu obfitości pożywienia. W morzu żyją wieloryby i foki,. 

Antarktyda:

Wśród zwierząt żyjących na stałe należy wymienić –pingwiny- 17 

gatunków , następnie ptaki- wydrzyki, mewy, warcabniki, albatrosy, 

rybitwy, kormorany. Występują też roztocza, nicienie i niesporczaki-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nurzyk_zwyczajny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alka_zwyczajna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchacz_%C5%9Bnie%C5%BCny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wieloryb
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fokowate


Antarktyda
roztocza

Niesporczaki typ pospolitych, bardzo małych zwierząt

bezkręgowych, zaliczanych do pierwoustych . Zasiedlają 

rozmaite siedliska, głównie środowiska wodne lub 

wilgotne. Znanych jest ponad 1000 gatunków

niesporczaków[2]. Długość ich ciała waha się w przedziale 

0,01-1,2 mm, kształtu walcowatego, ze słabo 

wyodrębnioną głową i 4 parami nieczłonowanych 

tułowiowych odnóży, zakończonych pazurkami lub 

przylgami[3]. Ciało pokryte delikatnym oskórkiem, który na 

grzbiecie i po bokach ciała ma często zgrubienia w 

postaci granulacji. Przezroczyste, bezbarwne, a jeśli są 

zabarwione, wynika to z koloru pokarmu, jaki spożywają.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Typ_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwierz%C4%99ta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezkr%C4%99gowce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierwouste
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siedlisko_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niesporczaki#cite_note-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niesporczaki#cite_note-3
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osk%C3%B3rek


Arktyka – Fokowate



Lemingi



Maskonur zwyczajny



Niedźwiedź polarny



Nurzyk



Lis polarny -Piesiec



Renifery , 

Karibu



Wół piżmowy



Puchacz śnieżny



Zając bielak



Rybitwa popielata



Walenie










