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5. Sfera geograficzna
W tym rozdziale dowiesz się:
Co to jest sfera geograficzna?
Czym step różni się od sawanny?
Jakie bywają lasy?
Jak się zmieniają strefy roślinne?
Co wpływa na urodzajność gleby?
Czym krajobraz naturalny różni
się od przekształconego?
Jaka działalność człowieka najbardziej szkodzi środowisku?
Po co potrzebne są tereny chronione?

Różnorodność krajobrazów
W ogromnej różnorodności środowiska naturalnego rozróżniamy mniej lub bardziej podobne do siebie terytoria – krajob
razy. Są one na naszej planecie bardzo różne. Można się o tym
przekonać oglądając audycje telewizyjne, myszkując w internecie, podróżując po swoim lub innych krajach. Krajobrazom
charakterystyczne jest określone ukształtowanie terenu, podobna roślinność. Na przykład, krajobrazom Litwy wschodniej właściwe są jeziora, zalesione pagórki, natomiast charakterystyczne cechy pustyni Sahary – to kamienie, piaszczyste wydmy, wietrzne pustkowia. Każdy krajobraz składa się z mniejszych części. Na Litwie, dla przykładu, wskazać można lasy sos
nowe i świerkowe, brzeźniaki, polany, bagna, wąwozy, zbocza
dolin rzecznych, łąki, jeziora.
Krajobrazy składają się z różnych powiązanych ze sobą natu
ralnych częściskładowych. Zwykle wyróżnianych jest sześć:
powierzchnia, klimat, wody, gleba, roślinność i świat zwierzęcy. Jeszcze jedna szczególnie ważna część – to działalność człowieka.

ROŚLINNOŚĆ

W Górach Skalistych
Kanady.

Co nazywamy krainą naturalną?
Wszystkie naturalne części składowe są ze sobą mocno związane, dlatego dowolny krajob
raz i każdą jego część z osobna określamy naukowym terminem kraina naturalna. Wszystkie części składowe są bardzo ważne i dlatego ze zmianą jednej z nich zmienia się też całe zbiorowisko.
Działalność gospodarcza człowieka wywiera ogromny wpływ na większość krain naturalnych planety. Wycinane są lasy, powiększane zakłady, budowane miasta, zakładane drogi, osuszane tereny bagniste, wydobywane kopaliny użyteczne. Wskutek tej działalności w miejscu lasów pojawiają się pola, w miejscu bagien – łąki, w miejscu wyciętych lasów sadzi się nowe. Stąd
większość krajobrazów wygląda obecnie inaczej niż kiedy były stworzone przez naturę.

Nizinny krajobraz Europy
Środkowej.

KLIMAT

ŚWIAT
ZWIERZĘCY

GLEBA

WODA

Części składowe krainy
naturalnej.

POWIERZCHNIA
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W pustyni zwrotnikowej.

Sawanna w Afryce.

Las tropikalny w Amazonii.
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1.3 Rodzaje informacji geograficznej

sieć wód

siatka geograficzna

miasta

nazwy

drogi i koleje

granice państwowe

rzeźba terenu

Co to jest mapa cyfrowa?
Współczesny sprzęt komputerowy znacznie poszerzył zastosowanie map w różnych dziedzinach życia. W tworzeniu map i
pracy z nimi pomagają programy komputerowe. Pozwalają one
uzupełniać mapy o nowe dane, łączyć różne mapy, zmieniać według potrzeby skalę, znaki umowne, automatycznie wykonywać
rozmaite czynności, na przykład: mierzyć odległość, powierzchnię, ustalać współrzędne geograficzne, poszukiwać obiekty na
mapie według nazw czy innych cech. Takie możliwości daje mająca coraz szersze zastosowanie współczesna mapa cyfrowa
(rys. 1).
Na zwykłej, drukowanej na papierze mapie cała informacja
widoczna jest od razu. Wartość mapy cyfrowej polega na tym,
że jest na niej dużo informacji, która jest niewidoczna, lecz przechowywana w określonej bazie danych. Jaką informację przenieść z tej bazy na mapę, decyduje sam użytkownik. W jednym
przypadku bardzo ważna może być sieć dróg, w innym – rozmieszczenie jezior czy lasów.
Jak ułożona jest mapa cyfrowa?
Mapa cyfrowa składa się z naturalnych elementów przyrody
(rzeźba terenu, rzeki, jeziora, lasy) i stworzonych przez człowieka obiektów (drogi, osiedla, budynki). Tak jak na zwykłej mapie,
są one przedstawione za pomocą punktów, różnokolorowych linii i obszarów. Dla wygody cała informacja podzielona jest na
osobne tematy albo tak zwane warstwy, które bardzo przypominają mapy tematyczne (rys. 1). Na każdej z nich utrwalona jest
pewna informacja o miejscowości. Współczesna mapa cyfrowa
jest zatem zbiorem map tematycznych. Wszystkie warstwy są
do siebie dokładnie dopasowane, więc każdą konkretną miejscowość można rozpatrywać, biorąc za podstawę konkretną warstwę lub kombinację potrzebnych warstw.
Używanie map cyfrowych
Stworzone są różne programy komputerowe, które jak gdyby
„ożywiają” mapy cyfrowe i na komendę je aktualizują. Na przykład,
dzięki mapie możemy obserwować, jak się odbywa ruch na ulicach,
w jakim kierunku i z jaką prędkością przesuwają się cyklony. Współczesne bomby i rakiety według takich map odnajdują cel. Mapa w
komputerze samochodowym ustala dokładne miejsce, w którym samochód się znajduje, pomaga w wyborze optymalnej trasy i unikaniu
korków, wskazuje miejsce na parkingu. Używanie map cyfrowych
wymaga pewnych umiejętności, a nierzadko też – złożonego oprogramowania. Niektóre programy są przeznaczone tylko do przeglądania
map i nie pozwalają na dokonywanie w nich zmian. Bardziej skomplikowane dają możliwość ułożenia samemu niezbędnej mapy.
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Mapy cyfrowe składają się z oddzielnych warstw.

www.akis.mii.lt
www.maps.lt

System komputerowy, łączący mapę cyfrową z bazami danych obiektów
na niej umieszczonych, nazywamy systemem informacji geograficznej,
w skrócie – SIG.
pasek narzędzi
informacja o obiekcie
mapa administracyjna
Litwy

mapa fizyczna
Litwy
warstwa obiektów
wodnych

baza danych liczebności
mieszkańców miast

legenda

baza danych rzek
warstwa lasów

2

System informacji geograficznej AKIS-M.

Co to jest GPS?
Żeby nie zabłądzić w nieznanej miejscowości, na przykład, w lesie, w górach, na pustyni, ludzie używają najczęściej kompasu i mapy.
Dzięki współczesnym technologiom informacyjnym powstało urządzenie, z którym można wybrać się w drogę i zorientować się o każdym czasie w dowolnym miejscu na Ziemi. Taką możliwość zapewniają satelitarne odbiorniki nawigacyjne, krążące po orbitach okołoziemskich – GPS (Global Positioning System) (rys. 3). Jest to nieduże, podobne do telefonu komórkowego urządzenie elektroniczne, mające w pamięci mapy cyfrowe, które można powiększać do skali potrzebnej dzielnicy czy nawet ulicy. Statki, samoloty, samochody, podróżnicy i poszukiwacze przygód na całym świecie już od pewnego
czasu z powodzeniem korzystają z tych odbiorników.

kompas
zegarek
notes
mapy
pomiar wysokości
kalkulator

3

Odbiornik GPS.
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Współrzędne geograficzne

Metoda
Dowolne miejsce na naszej planecie, na lądzie i na morzu, ma swoje
położenie geograficzne. Do jego ustalania służy siatka geograficzna –
krzyżujące się ze sobą umowne linie na globusie i mapach. Siatka geograficzna składa się z równoleżników i południków. Te oznaczone stopniami linie można dzielić na drobniejsze jednostki – minuty i sekundy.
Za pomocą stopni, minut i sekund można ustalić dokładne współrzędne geograficzne dowolnego miejsca na kuli ziemskiej.

siatka
geograficzna

południk
zerowy
długość
zachodnia

długość
wschodnia

szerokość
południowa
równik

Południki są prostopadłe
do równika i łączą bieguny
Północny i Południowy. Od
południka zerowego na zachód i wschód jest po 180˚.
Południk zerowy przechodzi
przez obserwatorium Greenwich w Londynie.

Od równika do Bieguna
Północnego jest szerokość
północna, od równika do Bieguna Południowego – szerokość południowa. Jeżeli miejscowość jest na północ
od równika, mówimy, że leży
w szerokości północnej, jeżeli na południe od równika –
w szerokości południowej.

1 stopień = 60 minut
1° = 60’
1 minuta = 60 sekund
1’ = 60’’

6°
6°

4°

Na zachód od południka
zerowego do południka 180˚
jest długość zachodnia, na
wschód – długość wschodnia.
Jeżeli miejscowość jest na zachód od południka zerowego,
mówimy, że leży w długości
zachodniej, jeżeli na wschód od
południka zerowego – w długości wschodniej.
0°

6°

8°
6°

B
C

Jak są ustalane współrzędne geograficzne?
Czynność 1. Na jakiej szerokości – północnej czy południowej –
leży miejscowość?
Czynność 2. Na jakim równoleżniku jest miejscowość?
Czynność 3. Na jakiej długości – zachodniej czy wschodniej –
leży miejscowość?
Czynność 4. Jaki południk przechodzi przez miejscowość?
Czynność 5. Wymień równoleżnik i południk, jakie przecinają się w
tej miejscowości. To właśnie będą jej współrzędne geograficzne.

4°

A

4°
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W ubiegłym roku szkolnym zapoznałeś się z różnymi rodzajami map i wiesz, że ucząc się geografii nie sposób się
obejść bez map ogólnogeograficznych (fizycznych i politycznych) oraz tematycznych. W tym oraz następnym roku
szkolnym szczególnie często będziemy korzystali z map tematycznych.
Mapy tematyczne sporządzane są z myślą o określonym
temacie, a obejmować mogą obszar różnej wielkości. W tym
podręczniku i atlasie geograficznym znajdziesz dużo różJak odczytać mapę tematyczną?

szerokość
północna

Równoleżniki – to
okręgi poprowadzone
równolegle do równika.
Od równika do biegunów
Północnego i Południowego jest po 90˚. Odległość
między sąsiednimi równoleżnikami jest jednakowa –
111 km.

Metoda

4°

D

0°

0°

E

4°

4°

F

6°

6°
8°

8°
6°

4°

0°

4°

6°

8°

Czynność 1. Temat mapy.
Jaki jest temat mapy?
Jaki obszar jest przedstawiony?
Jaka jest skala mapy?
Jakiego okresu dotyczy mapa (jeżeli jest wskazany)?

Mapa tematyczna
nych map tematycznych, na przykład: klimatyczne, prądów
morskich, gęstości zaludnienia, gospodarcze... Na każdej
z nich informacja podana jest za pomocą określonych znaków, jak też pokolorowania obszarów na różne barwy. Ich
znaczenie wyjaśniają legendy. Praca z mapami tematycznymi jest ciekawym zajęciem, trzeba jednak umieć je odczytywać, to znaczy znać podstawowe reguły pracy z takimi mapami. Poniżej podane są ogólne zasady pracy z mapami tematycznymi.
Ameryka Południowa.
Użytkowanie ziemi
i kopaliny użyteczne
Skala 1 : 60 000 000

Czynność 2. Legenda mapy.
Gdzie jest umieszczana legenda mapy?
Jakiego rodzaju znaki (kolory, linie, liczby,
symbole) zostały użyte?
Wyjaśnij i zapamiętaj znaczenie znaków umownych.
Jakie napisy są na mapie?
Czynność 3. Charakterystyka treści.
Ustal według skali rozmiary przedstawionego
obszaru.
Jakie znaki i kolory przeważają na mapie?
Które znaki wskazują na podział terytorialny?
Czynność 4. Opis treści.
Jak znaki umowne rozmieszczone są na mapie (równomiernie, grupami, w jednej lub kilku liniach)?
W jakim porządku zmieniają się kolory (regularnie
z północy na południe, z zachodu na wschód, nieregularnie)?
Jakie prawidłowości geograficzne dają się
zauważyć na mapie (jeżeli są)?

Czynność 5. Ocena treści.
Oceń, czy nazwa mapy odpowiada jej treści.
Czy treść mapy jest aktualna, nie przestarzała?
Czy podanej informacji wystarczy do sformułowania
wniosku? Jakie jeszcze dane byłyby potrzebne?
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Spojrzenie z bliska

Kawa – błogosławiony napój

Laboratorium młodocianego geografa
Wietrzenie fizyczne: wahania temperatury

Pochodzenie kawy
Drzewo kawowe pochodzi z Afryki. Jak głosi legenda, właściwoś
ci tej rośliny pierwsze poznały kozy. Oto jak to przedstawia historia
zapisana w VIII w. w Etiopii:
„Pewnego dnia zakonnik zauważył, że jego kozy są niezwykle
rozbrykane. Okazało się, że zwierzęta najadły się nieznanych mu
jagód. Mnich sam pokosztował ciemnoczerwonych owoców, ale
ich smak mu się nie spodobał i wrzucił jagody do ognia. Rozszedł się
przyjemny aromat... Zakonnik wygrzebał kilka przypalonych zia
renek i sporządził z nich napój. Po jego wypiciu poczuł się odświe
żony i rześki”.

Kawowiec
Kawowiec jest wiecznozielonym drzewem liściastym,
uprawianym w krajach o klimacie równikowym i zwrot
nikowym. Najlepiej rośnie tam, gdzie średnia temperatu
ra powietrza waha się od 17 do 23 ºC, a ilość opadów wy
nosi od 1000 do 2000 mm. Jakość kawy zależy też od wy
sokości. Najlepsza wyrasta na plantacjach założonych do
1200 m nad poziomem morza.
W ciągu 5 lat kawowiec może osiągnąć wysokość
515 m. Żeby drzewo lepiej rodziło i wygodniej było zbie
rać plon, kawowce uprawiane na plantacjach obcina się do
wysokości 3 m. Kawowiec kwitnie pierwszy raz po trzech
latach, a od pięciu daje już dobry plon.
Z pachnących białych kwiatów wyrastają drobne zie
lone jagody. Po 67 miesiącach dojrzewają i staję się czer
wone. Owoce kawowca zbierane są ręcznie. Po usunięciu
miękkiej łuski z każdego owocu zostają po dwa twarde zia
renka. Są one suszone i sortowane według wielkości. Je
den kawowiec daje od 2,5 do 10 kg owoców. Otrzymuje się
z nich od 500 do 2000 g ziarenek kawowych. Wysuszone
zielone ziarenka zsypywane są do worków, składane do
kontenerów i odsyłane na eksport. Ziarna kawy są zwykle
przed sprzedażą prażone: stają się wtedy brązowe, kruche
i nabywają charakterystycznego aromatu.

Brazylia
Kolumbia
Indonezja

26%
11%
7%

Najwięksi eksporterzy kawy..
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1.
2.
3.
4.

Stale powtarzające się silne nagrzewanie w dzień i ostyganie nocą powoduje, że z biegiem czasu skały rozpadają się na różnej wielkości kawałki.
Przyrządy: dwa naczynia (jedno może być szklane), kuchenka do gotowania, kostki lodu, szczypce (mogą być kuchenne), kamień, woda.
Przebieg doświadczenia:
Do jednego naczynia wlej mniej więcej 1-2 litry wody i zagotuj.
Do drugiego naczynia wsyp kostki lodu i wlej około 1 litra wody.
Szczypcami weź kamień i jedną minutę potrzymaj we wrzącej wodzie.
Po tym włóż go do naczynia z wodą i lodem.
! Ostrożnie obchodź się z gotującą się wodą – nie poparz się!
Powtórz to wielokrotnie.
Doświadczenie można wykonywać tylko w obecności dorosłych.
Obserwuj występujące na kamieniu zmiany.

Wietrzenie fizyczne: marznąca woda rozsadza skałę

1.
2.
3.
4.

Dostająca się w pęknięcia woda rozszerza się przy zamarzaniu (jej objętość zwiększa się o około 9%).
Przyrządy: plastykowa lub szklana butelka z zakręcanym korkiem,
plastykowa torebka, duża miska, zamrażarka
Przebieg doświadczenia:
Nalej pełną butelkę wody i mocno zakręć korek.
Włóż butelkę do torebki plastykowej i misy.
Umieść misę na dłuższy czas w zamrażarce.
Na następny dzień wyjmij misę z zamrażarki i zdejmij plastykową
torebkę. Co się stało z butelką?

Praca wiatru w pustyni
Za pomocą tego doświadczenia można stworzyć charakterystyczny krajobraz pustynny, w którym widoczna jest praca
wiatru w pustyni.
Przyrządy: duże pudło, piasek, drobny żwir, suszarka do
włosów, plastelina.
Przebieg pracy:
1. Z dużego pudła kartonowego sporządź naczynie do doświadczenia. Jeżeli trzeba, boczne ścianki zrób niższe, a końcową
znacznie wyższą.
2. Ulep z plasteliny kilka walców, jak na rysunku, i przymocuj do
dna naczynia.
3. Wymieszaj piasek z drobnym żwirem i zasyp plastelinowe figury, żeby nie były widoczne.

Brazylia – największym producentem kawy
Dla wielu ludzi pojęcia „Brazylia” i „kawa” są nierozłączne. Rze
czywiście, żaden inny kraj nie dorównuje Brazylii pod względem
uprawy i eksportu kawy. Najwięcej kawowców uprawia się na połud
niowym wschodzie kraju – wokół Rio de Janeiro i Sao Paulo. Planta
cje kawowca zaczęto w Brazylii zakładać na początku XIX w. Nastał
tu wtedy prawdziwy boom kawowy. Dzięki temu gospodarka tego
regionu zaczęła szybko się rozwijać, a region stał się podstawą całej
gospodarki państwa. Z początku na plantacjach pracowali niewolni
cy Murzyni, a po zniesieniu niewolnictwa – imigranci z Europy.

4. Włącz suszarkę do włosów i skieruj potok powietrza
na piasek. Reguluj intensywność potoku i obserwuj,
jak „wiatr” formuje wydmy, jak odsłaniają się figury
z plasteliny.

Wietrzenie biogeniczne: siła roślin
Rośliny i ich korzenie posiadają ogromną siłę. Dowodzą tego
kiełkujące nasiona.
Przyrządy: puszka blaszana, suche ziarnka grochu lub fasoli, cegła, woda.
Przebieg pracy:
1. Obetnij metalowe wieczko puszki (po kondensowanym mleku,
konserwach etc.).
2. Do wierzchu napełnij suchym grochem lub fasolą.
3. Nalej do pełna wody.

4. Przykryj puszkę wieczkiem.
5. Przyciśnij wieczko ciężarem (cegłą).
6. Zaczekaj kilka godzin i obserwuj, co się dzieje.
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Wiem, umiem, potrafię

Podsumowanie rozdziału
1

2.1 Skały i minerały
Grubość skorupy ziemskiej jest niejednakowa: 5-10 km pod oceanami i do 70 km
w okolicach najwyższych gór.
Rzeźbę terenu kształtują i zmieniają procesy wewnętrzne i zewnętrzne.
Skały dzielimy według pochodzenia na trzy grupy: magmowe (granit, bazalt), osadowe (ropa naftowa, piasek) i metamorficzne (marmur, gnejs).
Powierzchnia Litwy składa się ze skał osadowych, zaś skały o pochodzeniu magmowym znajdują się na głębokości 500-2000 m.

2.2 Płyty litosfery
Uczony niemiecki Alfred Wegener ogłosił na początku XX w. hipotezę, według
której wszystkie kontynenty i oceany są w stałym powolnym ruchu.
Kilkaset milionów lat temu ląd Ziemi stanowił ogromny kontynent Pangea. Podzielił się on na części, z których powstały dzisiejsze kontynenty.
Najstarsze i najbardziej stabilne części kontynentów nazywamy platformami.
Płyty wprawiane są w ruch przez cyrkulujące w płaszczu ziemskim potoki konwekcyjne.

2

Wytłumacz te pojęcia.

Amazonia

catinga

kauczuk

Keczua

costa

ponczo

pororoca

selwa

sierra

transamazonia

Odpowiedz na pytania.

1. Jakie przyczyny przyrodnicze spowodowały pojawienie
się ogromnych lasów Amazonii?
2. Dlaczego lasy Amazonii są ważne dla całej ludzkości?
3. Dlaczego Amazonka jest pełnowodna przez cały rok?
4. Jaka część Brazylii jest najgęściej zaludniona?
Dlaczego?
5. W jakim celu Brazylijczycy budują drogi w Amazonii?

2.3 Krawędzie płyt
Krawędzie płyt zanurzających się stanowią granicę między płytą kontynentalną i
oceaniczną. Często występują tu silne trzęsienia ziemi, wybuchają wulkany, rosną góry.
Krawędzie płyt zderzających się stanowią granicę między dwiema płytami kontynentalnymi. W miejscu ich styku powstają wysokie góry fałdowe.
Krawędzie płyt ścierających się stanowią granicę między dwiema płytami kontynentalnymi. Poruszają się one obok siebie, dlatego skorupa ziemska w tym miejscu ani powstaje, ani ulega zniszczeniu. Bardzo częste są tu trzęsienia ziemi.
Między krawędziami płyt rozchodzących się powstają szczeliny. Wyrywająca się
przez nie magma zastyga i zmienia się w skorupę bazaltową. W takich miejscach
powstają wysokie grzbiety górskie. Najwięcej jest ich na dnie oceanicznym.

Lasy Amazonii.
Które z tych zwierząt występują tylko w Ameryce Południowej?
3

szympans

arapaima
nosorożec

pirania

anakonda
okapi

krokodyl

jaguar

leniwiec

lampart

5

6. Jaka działalność gospodarcza człowieka powoduje szybkie zmniejszanie się obszarów leśnych Amazonii?
7. Jak po wycięciu lasu tropikalnego może zmienić się kraj
obraz?
8. Dlaczego w krajach Andów tak wiele ludzi żyje w górach?
9. Na czym polega osobliwość uprawy roślin w Andach?
10. W jakich krajach andyjskich Indianie stanowią większość
mieszkańców?

Brazylia.

1. Wymień nazwy miast zaznaczonych liczbami (1–6)
2. Jakie warunki naturalne charakterystyczne są dla obszarów A i B?
3. Czym się wyróżniają te obiekty: Carajos, Itaipu, Tucurui?

1

2

A
3
B

4
6

5

2.4 Ciągle zmieniająca się powierzchnia Ziemi
Na powierzchnię Ziemi ciągle oddziałują wietrzenie, erozja i akumulacja.
Wietrzenie powodowane przez znaczne i nagłe wahania temperatury nazywamy
fizycznym.
Wietrzenie powodowane przez powietrze i wodę nazywamy chemicznym.
Wietrzenie biogeniczne powodują żywe organizmy – rośliny i zwierzęta.

2.5 Płynąca woda i wiatr zmieniają ukształtowanie powierzchni
Powierzchnia Ziemi zmienia się pod wpływem sił przyrody i działalności człowieka.
Woda deszczowa i z topniejącego śniegu jest w stanie zniszczyć górną warstwę
gleby i tworzyć wąwozy.
W górnym, środkowym i dolnym biegu rzeki woda niszczy brzegi z niejednakową
siłą i kształtuje różne krajobrazy.
Wiatr w jednym miejscu niszczy powierzchnię, gdzie indziej ją tworzy.
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4

Kraje Andów.

2

1. Wymień kraje leżące
w Andach (16).
2. W jakich krajach
Andy zajmują największą część terytorium?
3. Która ze stolic leży
najwyżej?
4. W jakie kopaliny użyteczne bogate są Chile, Peru, Wenezuela?

6

1
3
4

5
6

Co tu nie pasuje?

1. A m a z o n k a j e s t
najdłuższą i najbardziej pełnowodną rzeką świata.

4. W miejscu wyciętego lasu tropikalnego
szybko wyrasta młody las.

2. Na Ziemi nie ma takiego wielkiego lasu
jak Amazonia.

5. Z powodu rozrzedzenia powietrza w Andach żyje mało ludzi.

3. Stolica Brazylii Sao
Paulo jest największym miastem tego
kraju.

6. Kawa i kartofle uprawiane są w Andach na
tej samej wysokości.
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