PUSTYNIE

• Na obydwu półkulach w okolicach zwrotników
występują szczególne warunki klimatyczne.
Poza krótkim okresem, kiedy Słońce
w południe zbliża się do zenitu i może zdarzyć
się deszcz, panuje tu niemal ciągła susza.
W ciągu dnia niebo jest bezchmurne,
a temperatura powietrza wynosi nawet 50°C.
Brak chmur i bardzo suche powietrze nie
pozwalają na opady deszczu. W ciągu nocy
ciepło szybko jest oddawane do atmosfery,
dlatego tuż przed wschodem Słońca
temperatura powietrza często jest ujemna.

• Mała ilość opadów i bardzo wysoka
temperatura powietrza powodują szybkie
parowanie i przesuszenie gruntu do znacznych
głębokości. Wiejący stale wiatr może tworzyć
wielkie piaszczyste wydmy. Od czasu do czasu
mocno nagrzane masy powietrza szybko się
wznoszą, powodując różnicę ciśnień
i gwałtowny wiatr. W ten sposób
powstaje burza piaskowa.
• W takich warunkach powstają duże obszary
niemal pozbawione roślinności
zwane pustyniami.

Co to jest pustynia?
• Pustynia – teren o dużej powierzchni,
pozbawiony zwartej szaty roślinnej wskutek
małej ilości opadów i przynajmniej okresowo
wysokich temperatur powietrza, co sprawia,
że parowanie przewyższa ilość opadów. Na
gorących pustyniach temperatury przekraczają
nawet 50 °C, nocą zaś spadają do 0 °C.
Charakterystyczne są dla nich znaczne
amplitudy dobowe temperatury, stały deficyt
wilgotności oraz silne nasłonecznienie.

Rodzaje pustyni
• W zależności od podłoża rozróżnia się pustynię:
• piaszczystą (erg na Saharze, kum w Turkmenistanie), z
różnorodnymi formami wydmowymi,

• kamienistą / skalistą (hamada), pokrytą złomiskami
skalnymi lub wygładzoną, prawie płaską powierzchnią
litych skał,
• żwirową (serir, reg, gibber), której powierzchnia zasłana
jest materiałem żwirowym,
• żwirowo-piaszczystą,
• ilastą (szott, nebka na Saharze, takyr w Turkmenistanie,
kawir w Iranie, playa w Ameryce Północnej), pokrytą
twardym, spękanym, silnie zasolonym iłem, stanowiącą
niekiedy dno okresowych jezior
• Istnieją nawet pustynie słone, pokryte głównie solą.
Powstają one w miejscach, gdzie dawniej istniały słone
jeziora.

• Ze względu na położenie geograficzne i związane z nim
cechy klimatyczne rozróżnia się pustynie:
• strefy umiarkowanej
• o klimacie skrajnie kontynentalnym, z gorącym latem,
lecz mroźną zimą, podczas której spada zazwyczaj trochę
śniegu, a wiosną wody roztopowe umożliwiają tworzenie
się efemerycznej, szybko zanikającej pokrywy roślinnej,
• strefy zwrotnikowej obejmujące obszary stale bardzo
gorące, miejscami przez długie lata pozbawione opadów,
• nadbrzeżne –powstałe w wyniku działania zimnych
prądów morskich
• polarne- powstałe na obszarach znajdujących się pod
wpływem klimatu polarnego

PÓŁPUSTYNIE
• Półpustynia to teren o ubogiej roślinności
i warunkach klimatycznych zbliżonych do
pustyni. Nieco większe opady umożliwiają tam
jednak życie pewnej ilości roślin.
• Półpustynie tworzą w strefach
zwrotnikowych pas przejściowy do sawann,
a w umiarkowanych — do stepów.

OAZY
• Na gorących pustyniach od czasu
do czasu (zwykle raz w roku, ale czasami raz na kilka
lat) padają obite, ulewne deszcze. Pustynne doliny
szybko wypełniają się rwącą wodą. Na krótko
powstają szerokie i kręte rzeki, a płynąca w nich
woda zmienia ukształtowanie terenu. W miejscach,
gdzie woda gromadzi się na dłużej, tworzą się oazy.
Znajdują się tam źródła, studnie i bujna roślinność.

Biała Pustynia, Egipt
Ta położona w depresji Al-Farafira pustynia jest usiana dużymi kredowymi formacjami
skalnymi. Te kremowo białe rzeźby powstały wskutek działania wiatru i burz
piaskowych szalejących niekiedy w tej okolicy.

Dżilf al-Kabir, Egipt
Dżilf al-Kabir to zbudowany z piaskowca płaskowyż w południowo-zachodniej części Egiptu. Ten
słynący z surowego piękna rejon, który nawet przez 20 lat może nie doświadczyć deszczu, należy
do najsuchszych miejsc na naszej planecie.

Ahdżar, Algieria
Ahdżar to pustynne pasmo górskie w południowej Algierii biegnące wzdłuż Zwrotnika Raka. Jest
objęte ochroną w ramach Parku Narodowego Tasili Wan Ahdżar. W Ahdżar leży także najwyższy
szczyt Algierii, Tahat.

Duz, Tunezja
Duz to miasto w tunezyjskim gubernatorstwie Kibili, które jest nazywane „wrotami Sahary”.
Natomiast miano „największej oazy palmowej” ten odległy zakątek zawdzięcza okolicznym gajom
palmowym liczącym łącznie ponad 500 000 drzew. Zbiera się tu wiele daktyli, w tym szczególnie
cenionej odmiany „deglet nour”.

Księżycowa Dolina, Chile
Spektakularna Valle de la Luna (Księżycowa Dolina) leży na pustyni Atacama w Chile, która jest
najsuchszym rejonem na Ziemi. Wiele jest na niej miejsc, które nie widziały deszczu od stuleci. Jak
sama nazwa wskazuje, Księżycowa Dolina usiana jest nieziemskimi, surrealistycznymi
krajobrazami, piaszczystymi wydmami, przedziwnymi formacjami skalnymi, wyschniętymi
jeziorami i zerodowanymi strukturami geologicznymi.

Park Narodowy White Sands, Nowy Meksyk
W tym parku narodowym na południu Nowego Meksyku faliste, zbudowane z gipsu wydmy
pokrywają 712 kilometrów kwadratowych pustyni, tworząc największe na świecie gipsowe pole
wydmowe.

Kalahari, Republika Południowej Afryki
Kalahari to jedna z najsłynniejszych pustyń na świecie, a jej nazwa pochodzi od wyrazu „kgala”,
który w języku tswana oznacza „wielkie pragnienie”. Na to rozległe, jałowe pustkowie spada od
127 do 254 mm deszczu rocznie, ale i tak większość wody od razu paruje w bezlitosnym upale lub
wsiąka w suchy piach.

Wielka Pustynia Wiktorii, Australia
Największa pustynia Australii została nazwana imieniem ówczesnej brytyjskiej królowej przez
odkrywcę Ernesta Gilesa. Giles był pierwszym Europejczykiem, który przeszedł pustynię,
składającą się z piaszczystych wzgórz, trawiastych równin i kamienno-żwirowych pól.

ŻYCIE NA PUSTYNI
• Warunki panujące na pustyni są skrajnie niekorzystne,
a nawet niebezpieczne dla życia człowieka i większości
organizmów. Na pustyni można jednak przeżyć.
Niektóre rośliny i zwierzęta przystosowały się do
warunków gorących pustyń. Do przeżycia na pustyni
przystosowali się także ludzie, którzy często przez nią
wędrują.
Ludzie pustyni, tacy jak Berberowie, zajmują się
transportem towarów przez pustynię. Wykorzystują do
tego odporne na suszę wielbłądy. Pustynię
przemierzają w karawanach tworzonych dla
bezpieczeństwa. Samotna wędrówka przez pustynię
jest bowiem bardzo niebezpieczna.

FLORA
• Roślinność porastająca pustynie jest unikalną
roślinnością o charakterze stałym. Cechuje ją
duża wytrzymałość na działanie
niekorzystnych elementów pogodowych.
Przystosowanie roślin do panujących
warunków polega na wykształceniu grubych
łodyg, braku liści oraz wytworzeniu twardych
kolców tkanek gromadzących zapasy wody.

• Przykładem roślin, które występują na obszarach
pustynnych, są kaktusy. Podczas deszczu pobierają
one wodę, którą magazynują w specjalnej tkance
miękiszowej znajdującej się w łodygach. Uprawę
roślin i życie osiadłe umożliwiają na obszarach pustyń
i półpustyń oazy.

FAUNA
• Liczba gatunków zwierząt pustynnych jest
niewielka. Wzrasta na półpustyniach i w
oazach. Dominują gady – gatunki jaszczurek
w tym agam lub legwanów, waranów,
gekonów, scynków i węży. Znajdują one
schronienie w roślinności oraz norach.
Egzystują tam również gryzonie, antylopy
i gazele, góralki i wielbłądy. Z owadów
dominuje szarańcza, pająki, skorpiony.

Wielbłądy wykazują
bardzo dużą
odporność na brak
wody przy wysokiej
temperaturze
otoczenia, ponieważ
ich organizmy
wykształciły wiele
przystosowań.
Przed niekorzystnym nagrzewaniem ciała promieniami słonecznymi
chronią je dwie warstwy stanowiące izolację termiczną: pierwsza to
ok. 10-centymetrowa, wełnista warstwa futra, drugą tworzy
nagromadzona w garbie warstwa tłuszczu. Minimalnie obciążony
wielbłąd jednogarbny jest w stanie biec z prędkością ok. 16 km/h
przez 18 godzin w ciągu doby. Na krótkie dystanse może przenieść
ładunek 800 kg, a 300 kg - przez kilka dni.

Wielbłąd dwugarbny
także: baktrian* różni
się od wielbłąda
jednogarbnego nieco
tęższą budową,
mniejszymi
rozmiarami (w tym –
krótszymi nogami)
i znacznie obfitszym
owłosieniem.
Grube futro pozwala zwierzęciu zachować temperaturę ciała
podczas zimnych pustynnych nocy oraz izoluje przed upałem za
dnia. Baktriany znane są także ze swojej gospodarki wodnej:
zwierzę może jednorazowo wypić nawet 120 litrów wody, by przez
następnych kilka dni nie pić w ogóle.
* Baktrian – hybryda wielbłąda dwugarbnego z jednogarbnym

Skorpiony bardzo
lubią ciepło ,
występują głównie
w strefach
tropikalnych i
subtropikalnych.
Upodobały sobie
zwłaszcza obszary
pustynne. W ciągu
dnia przebywają
w ukryciu w nocy zaś polują , głównie na pająki. Skorpion poluje
chwytając ofiarę szczypcami i zabijając ją trucizną wydzielaną
przez żądło z jadem znajdujące się na końcu jego odwłoka.
Do dziś poznanych i opisanych zostało ponad 1750 gatunków
skorpionów. Ich wielkość waha się od 13 mmm do 23 cm.
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