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Strefa krajobrazu 

śródziemnomorskiego obejmuje 

głównie tereny leżące wokół 

Morza Śródziemnego. Należą 

również do niej niewielkie obszary 

na zachodzie Ameryki Północnej I 

Południowej oraz południowe 

części Afryki I Australii.
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Cechy klimatu strefy 

śródziemnomorskiej:

- wysoka temperatura powietrza 

w czasie długiego lata,

- gorące I suche powietrze 

napływające znad Sahary,

- niewielkie opady,

- łagodne zimy – temperatura 

bardzo rzadko spada poniżej 0°C



Dawniej obszary strefy 

śródziemnomorskiej porastały głównie 

lasy liściaste, najczęściej dębowe. 

Gdzieniegdzie pojawiały sie lasy iglaste, 

w któych dominowały sosny pinie I 

cedry. Sytuacja ta zmeniła się, gdy 

ludzie zaczeli rozszerzać swoje osady I 

wycinać lasy, zmieniając tereny w pola 

uprawne I sady. Obecnie tereny, które 

nie zostały przekształcone dla potrzeb 

rolnictwa, porasta makia. To geste 

zarośla krzewów, np. Jałowców, 

oleandrów, mirtów I wawrzynów, a 

także niskich drzew: cyprysów, dębów, 

sosen pinii.

Rośliny tworzące makię, które są 

wiecznie zielone I twardolistne. 

Wykształcają skórzaste liście, które są 

odporne na suszę I niską temperaturę.





W strefie śródziemnomorskiej, w 

wyniku niszczacej działalności 

człowieka, zniszczono środowisko 

życia wielu gatunków zwierząt. 

Obecnie przeważaja tam gatunki 

zwierząt o niewielkich rozmiarach 

– owady, gady, ptaki, ssaki. Z 

większych ssaków można spotkać 

muflony I daniele.





daniel

muflon



Charakterystycznym elementem krajobrazu śródziemnomorskiego są sady 

drzew oliwnych I cytrusowych oraz winnice.



Domy najczęściej malowane 

są na biało, dzięki czemu nie 

nagrewają sie mocno w 

czasie upałów. Czesto 

można spotkać domy z 

kamienia z dachami 

pokrytymi czerwonymi 

ceramicznymi dachówkami. 

W starszych częściach miast 

dominuje zwarta zabudowa 

z wąskimi ulicami.



Wybrzeża strefy śródziemnomorskiej są jednym z najchętniej odwiedzanych

regionów turystycznych. Turystów przyciągajją ciepłe I słoneczne lato oraz

liczne zabytki.



Notatka do zeszytu:

1. Strefa krajobrazu śródziemnomorskiego obejmuje głównie tereny leżące wokół Morza Śródziemnego. Należą również 

do niej niewielkie obszary na zachodzie Ameryki Północnej I Południowej oraz południowe części Afryki I Australii.

2. Cechy klimatu strefy śródziemnomorskiej:

- wysoka temperatura powietrza w czasie długiego lata,

- gorące I suche powietrze napływające znad Sahary,

- niewielkie opady,

- łagodne zimy – temperatura bardzo rzadko spada poniżej 0°C

3. Tereny, które nie zostały przekształcone dla potrzeb rolnictwa, porasta makia. To geste zarośla krzewów, np. 

Jałowców, oleandrów, mirtów I wawrzynów, a także niskich drzew: cyprysów, dębów, sosen pinii.

Rośliny tworzące makię, które są wiecznie zielone I twardolistne. Wykształcają skórzaste liście, które są odporne na suszę I 

niską temperaturę.

4. Przeważają tam gatunki zwierząt o niewielkich rozmiarach – owady, gady, ptaki, ssaki.

5. Ludność zamieszkująca strefę śródziemnomorska często prowadzi sady drzew oliwnych I cytrusowych oraz winnice.

6. Charakterystyczn budowle: białe domy z czerwoną dachówką, wąskie uliczki.

Wykonaj ćwiczenia 3-4 na str. 81 w zeszycie ćwiczeń.

Nie przesyłaj zdjęć.

Przypominam o przesłaniu testu lub odpowiedzi do niego.



Wyspa Santoryn

wyspa Sardynia

Pałac Alhambra w Hiszpanii

Wulkan Etna na Sycylii


