
Oceania – caracterizare geografică generală 

 

Particularități geografice. Oceania nu este un continent în sens geografic, ci un spațiu 

delimitat convențional în care sunt grupate insulele și insulițele (peste 10 000) din imensitatea 

Oceanului Pacific, cuprinse, în principal, între cele două tropice, și grupate în: 

● Polinezia („insule multe”, printre care Hawaii, Tuvalu, Tokelau, Cook, Insula Paștelui, 

Noua Zeelandă ș.a.) în partea centrală și estică; 

● Melanezia („insule populate de locuitori cu pielea închisă la culoare”: Noua Guinee, Noua 

Caledonie, Vanuatu, Solomon, Fiji etc.) în vest, în apropierea coastei Australiei; 

● Micronezia („insule mici”: Caroline, Mariane, Marshall, Kiribati ș.a.) în nord-vest. 

Astfel, Oceania se întinde pe circa 5 000 km între Insulele Hawaii (nord) și Noua Zeelandă 

(sud) și 12 000 km între țărmul pacific al Australiei (vest) și Insula Paștelui (est). Cu toate acestea, 

tot uscatul înseamnă doar 1,3 milioane km2, răspândiți pe 80 de milioane km2 de ocean. 

Cele mai mari insule din Oceania sunt Noua Guinee (785 000 km2) și cele două insule 

principale (Insula de Nord și Insula de Sud) ale Noii Zeelande (268 000 km2), care concentrează 

80% din suprafața totală de uscat a Oceaniei. 

Insulele sunt diferite: unele sunt continentale (Noua Zeelandă, Noua Guinee), altele vulcanice 

(Hawaii), însă cele mai multe sunt coraligene (atoli formați pe vârful unor munți subacvatici, cum 

sunt Marshall, Tahiti ș.a.). 

Altitudinile maxime depășesc 5 000 m în Insula Noua Guinee; vulcanii din Hawaii (Mauna 

Loa – activ, Mauna Kea – stins) depășesc și ei 4 000 m, însă măsurați de pe fundul oceanului, de 

la baza conului vulcanic, ar depăși 9 000 m (și, implicit, Munții Himalaya). 

Populația (17 milioane locuitori) este alcătuită din micronezieni, melanezieni, polinezieni, 

maori, papuași (indigeni), la care se adaugă populație de origine asiatică și europeană. Cele mai 

populate state sunt Papua Noua Guinee (8,5 milioane locuitori) și Noua Zeelandă (5 milioane 

locuitori), împreună deținând, ca și în cazul suprafeței, 80% din populația Oceaniei. 

Economia Oceaniei este de subzistență: agricultură și turism exotic. Creșterea nivelului 

Oceanului Planetar este una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă insulele Oceaniei 

în prezent. Problema este generată, printre altele, de încălzirea globală, care duce la topirea 

ghețarilor (banchiza arctică, calota glaciară antarctică, ghețarii montani). 

Harta politică a Oceaniei. Oceania este alcătuită din 13 state independente și mai multe 

teritorii administrate de alte state: 

● Polinezia: Noua Zeelandă (capitala Wellington), Samoa (Apia), Tonga (Nuku’Alofa), 

Tuvalu (Funafuti); 

● Melanezia: Fiji (Suva), Papua Noua Guinee (Port Moresby), Insulele Solomon (Honiara), 

Vanuatu (Port Vila); 

● Micronezia: Statele Federate ale Microneziei (Palikir), Kiribati (South Tarawa), Insulele 

Marshall (Majuro), Nauru (Yaren), Palau (Ngerulmud). 



 


