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1 Het werelddeel Oceanië
Oceanië bestaat uit de Grote Oceaan, meer
dan 20.000 kleinere eilanden en uit Australië
en Nieuw-Zeeland. Australië is het grootste
eiland van de wereld. Hawaii, Tahiti en de
Fiji-eilanden zijn heel bekend door het
toerisme. Paaseiland is bekend om de
enorme beelden die duizenden jaren oud zijn.
Hawaii is een vulkaaneiland, andere
eilanden zijn koraaleilanden. Koraal bestaat
uit miljoenen kleine diertjes die aan elkaar vast
zijn gegroeid.
Een koraalrif is een lang en smal stuk rots.
Op het koraal leven vissen, sponzen, zeesterren en zeeschildpadden. Het koraal is belang
rijk voor de visvangst en het toerisme. Een
atol is een ringvormig koraaleiland.

Je ziet in Nieuw-Zeeland veel verschillende
landschappen: vulkanen, bergen met gletsjers,
watervallen, meren, fjorden en koraalriffen. Er
zijn ook veel bossen en grote grasvlakten waar
runderen en miljoenen schapen grazen. Het
land voert hout, wol en vlees uit.

De Nederlander Abel Tasman ontdekte in 1642
Nieuw-Zeeland. Het Noordereiland en het
Zuidereiland zijn vulkanisch. Op het Noordereiland zijn geisers en heetwaterbronnen.
Het klimaat is zacht en vochtig met veel zon,
dus geschikt voor druiven, sinaasappels en
kiwi’s.

De eerste bewoners van Nieuw-Zeeland waren
de Maori’s. Op dit moment is 10% van de
bevolking Maori. Sommigen leven in reser
vaten. Steeds meer Maori’s wonen en werken
in de stad.

Nieuw-Zeeland is bijna acht keer zo groot als
Nederland, maar er wonen slechts 4 miljoen
mensen. Nieuw-Zeelanders noemen zichzelf
ook wel: de Kiwi’s. 70% van de mensen komt
uit Engeland, omdat Nieuw-Zeeland een
Engelse kolonie was. Er wonen ook veel
Nederlanders, omdat er veel meer ruimte en
natuur is dan in Nederland. De meeste mensen
wonen op het Noordereiland, daar is veel werk.

2 Australië
De Nederlanders ontdekten Australië in 1606.
In 1770 zorgde James Cook ervoor dat
Australië een kolonie van het Verenigd
Koninkrijk werd. Het werd een strafeiland voor
moordenaars en dieven. In 1901 kwam er een
eigen regering.
Australië ligt op het zuidelijk halfrond. Er zijn
vijf klimaten.
1	Het grootste deel van Australië heeft een
woestijnklimaat: het regent er bijna nooit.
Er groeien vetplanten en woestijngrassen.

2	Op de steppes in het binnenland heerst een
steppeklimaat.
3	Het kustgebied in het noorden heeft een
tropisch regenwoudklimaat.
4 Zuidwest-Australië heeft een Middel
landse Zeeklimaat. Er groeien volop
druiven en sinaasappels.
5 Het zuidoosten heeft een zeeklimaat.
In Australië leven dieren die nergens anders
meer voorkomen, zoals de kangoeroe, de
koala en het vogelbekdier.
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Australië is 200 keer zo groot als Nederland,
maar er wonen evenveel mensen. Australië is
zeer dunbevolkt. De grote steden liggen aan
de kust. In het binnenland reizen veel boeren
en de ‘flying doctors’ per vliegtuig. Kinderen
krijgen er thuis les via de radio of internet.
Boeren in Australië verbouwen tarwe,
aardappels en suikerriet op heel grote akkers.
Miljoenen schapen leveren wol aan de rest van
de wereld.

In de bodem zitten veel delfstoffen zoals
steenkool, ijzererts, goud en diamant.
De eerste bewoners van Australië zijn
de Aboriginals. Aboriginals hebben hun
eigen godsdienst, taal en cultuur. Ze geloven
dat hun voorvaderen de aarde hebben
gemaakt. Bepaalde bomen en rotsen zijn heilig
voor hen.
Slechts 1,5% van de bevolking van Australië is
Aboriginal. Ze wonen in de steden.

3 Antarctica
Antarctica is het laatst ontdekte werelddeel. Rondom Antarctica liggen de Grote
Oceaan, de Atlantische Oceaan en de Indische
Oceaan.
De Noordpool bestaat uit drijvend ijs.
Antarctica is vooral land en is bijna helemaal
bedekt met een enorme ijslaag. Het is er altijd
kouder dan 30 ºC onder nul en erg droog.
Hierdoor groeien op Antarctica bijna geen
planten. Dieren hebben zich aan de kou
aangepast. Er leven pinguïns, zeevogels,
robben en walvissen.
Antarctica is 300 keer zo groot als Nederland!
Het is een hoogvlakte van zo’n 3000 meter
hoog met de langste bergketen ter wereld:
de Transantarctic Mountains.

Er gaan nu per jaar al 30.000 mensen op
vakantie naar de Zuidpool. Het is er ijskoud,
maar je ziet fantastische ijslandschappen,
fjorden en kraters. Natuurbeschermers vinden
dat er te veel toeristen komen. Ze vervuilen het
gebied met uitlaatgassen en ze laten veel afval
achter.
Op Antarctica wonen geen mensen. Er werken
wel onderzoekers uit verschillende landen.
Antarctica is niemandsland. Het gebied
heeft geen regering. In het Antarctisch
Verdrag maken 39 landen (ook Nederland)
afspraken om het grootste natuurgebied ter
wereld te beschermen.
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