
Pustynie gorące 

Większość pustyń leży w 

pobliżu obu zwrotników Raka i 

Koziorożca. Są to pustynie 

gorące, gdzie promienie słońca 

padają bezlitośnie z 

bezchmurnego nieba. Jednak w 

nocy czyste niebo pozwala 

uciec ciepłu i wówczas 

zadziwiająco się ochładza. O 

świcie czasami pojawia się 

rosa. Pustynie Azji Środkowej 

są oddalone od strefy 

podzwrotnikowej. Położone są 

w głębi lądu, gdzie wieją suche 

wiatry. Pustynie takie, jak na 

przykład pustynia Gobi, są 

gorące latem, ale bardzo 

chłodne w zimie. 

 

 



Pustynie lodowe 

Pustynia lodowa - nazwa 

stosowana dla określenia 

obszarów wiecznych lodów w 

strefie polarnej, pozbawionych 

roślinności i bez stałej 

ludności.. Ludy zamieszkujące 

tę pustynie to Eskimosi. 

Średnie roczne temperatury 

powietrza wahają się tu od -3 

do -40 stopni Celsjusza .Tereny 

te pokryte są lodem, którego 

grubość sięga miejscami 4 

tysiące metrów. Powietrze jest 

tutaj suche i mroźne. Przez 

większą część roku wieją tu 

bardzo silne wiatry. 



Typy pustyń gorących 

Pustynie 

piaszczyste 

Pustynie 

kamieniste 

Pustynie żwirowe 

Pustynie skaliste 

       



 



 



Życie mieszkańców strefy pustyń gorących 

Warunki życia na pustyni są 

ciężkie. Tamtejsza ludność 

musi zmagać się z upałem, 

suszą i brakiem wody. Opady 

są tam bardzo małe. Ponadto 

na pustyni występują duże 

dzienne amplitudy temperatur 

tzn. różnice między 

najgorętszym, a najzimniejszym 

momentem dnia. W dzień 

temperatury przekraczają 

znacznie 40 stopni Celsjusza, 

natomiast w nocy temp. spada 

poniżej zera. Jedyną szansą na 

przetrwanie dla ludzi pustyni są 

oazy. Tylko tam jest woda i 

sporo cienia. 



 



 



Życie mieszkańców strefy pustyń lodowych 

Życie na pustyni lodowej jest bardzo ubogie, 

ponieważ w niektórych miejscach cienka 

warstwa lodu pozwala na powstawanie tylko 

mchów, porostów oraz glonów. Cechą 

charakterystyczną tego obszaru jest 

występowanie małej liczby gatunków zwierząt, 

ale w bardzo dużej liczebności. Zwierzęta są 

odpowiednio przystosowane do warunków 

klimatycznych. Prowadzą wodno - lądowy tryb 

życia. Zdobywają pokarm w zimnych wodach, 

a na brzegach rozmnażają się i wychowują. 

Ludzie  nie osiedlają się tu na stałe, jedynie na 

obszarach niepokrytych lodem ( Arktyka  - 

Grenlandia ) np. Inuici ( Eskimosi ) trudniący 

się rybołówstwem, myśliwstwem. Na 

Antarktydzie w stacjach meteorologicznych 

pracują naukowcy z różnych krajów. 
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