Zeměpis- 8. ročník
Osmáci,
dokončili jsme tedy Asii a pojďme na další kontinent,
kterým je Austrálie.
Máte zde nachystaný výtah, přečtěte si ho tedy, kdo
bude mít možnost si text vytisknout, vytiskne a vlepí do
sešitu, ostatní si mohou výpisek udělat sami, popř. vám
rozdám potom ve škole.
Máte tedy za úkol si přečíst o Austrálii, příště ověříme
v kvízu.
Mějte se hezky.

Australský svaz
Australský svaz je oficiální název státu, který leží na území celé Austrálie.
-

6 států- Nový Jižní Wales, Victoria, Queensland, Jižní Austrálie, Západní Austrálie,
Tasmánie
3 teritoria- Severní teritorium, Korálové ostrovy, Teritorium hlavního města
Canberry
Další města: Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, Adelaide, Alice Springs
Vyspělá země- Zásoby ner. surovin (žel. ruda, uhlí, bauxit, zlato, zemní plyn,
diamanty)

- Průmyslově- zemědělský stát- těžební, hutní, strojír.,
pšenice

potravin. průmysl, pěstování

Farmy v suchých oblastech jsou velmi vzdálené od sebe, děti se učí doma pomocí
vysílaček, rádia, internetu.
POLOHA A ROZLOHA
Austrálie leží na jižní polokouli, zhruba ve středu jí prochází obratník Kozoroha
Rozloha je zhruba 8 miliónů km2, jedná se tak o nejmenší kontinent
Pobřeží Austrálie je relatině málo členité
Oceány: Tichý- Korálové moře, Tasmonovo
moře
a
Zálivy: Carpentarský na S, Velký australský na J
Poloostrovy: Yorkský, Arnhemská země
Ostrovy: Tasmánie
Východně od Austrálie se rozkládá OCEÁNIE- největší ostrovní oblast světa
PŘÍRODNÍ POMĚRY
Většina pohoří na okrajích kontinentu, převážnou část zaujímají plošiny.

Východní pobřeží- VELKÉ PŘEDĚLOVÉ POHOŘÍ- nejvyšší je jižní část Australské Alpy (nejv.
Hora Mt. Kosciuszko- 2229 m. n. m.)
Pouště: Velká Viktoriina, Velká písečná, Gibsonova, Simpsonova
Zajímavostí je AYERS ROCK- Uluru- obrovský pískovcový „kámen“ vystupující ze země
Obratník Kozoroha rozděluje kontinent na severní tropickou a jižní mírnou část
-

Sev. pobřeží- tropické lesy, do vnitrozemí přecházejí v savany a pouště
Jih- subtropická vegetace

Typickou rostlinou je blahovičník- potrava pro koaly
Typická zvířata jsou klokan, koala, ptakopysk, ježura, pštros emu, pes dingo
Nejpočetněji chovaným zvířetem je ovce- přes 100 mil.
Polovina území je typicky bezodtoká, v suchých oblastech jsou tzv. creeky- vyschlá
řečiště, plní se vodou jen za prudkých dešťů
Řeky: Murray, Darling
Jezera velmi rychle vysychají- největí je Eyerovo
Obrovské zásoby podzemních vod z artéské pánve
Obyvatelstvo: Austrálii objevili na počátku 17. století Holanďané, osídlovat ji začali
koncem 18. Století Angličané, Irové a Skotové
Původní obyvatelé Austrálci- Aborigeens- mají tmavou pleť a kudrnaté vlasy
Evropané původní obyvatele vytlačili do nehostinných oblastí, až po 2. světové válce
se opět stali rovnoprávnými občany
Austrálie je typickou přistěhovaleckou zemí- z 21 mil. Je původních obyvatel jen
kolem 200 tisíc
Dodnes se mluví více než 120 jazyky, úřední jazyk je angličtina
Většina obyvatel žije ve městech na JV, kde jsou nejvhodnější podmínky pro život

