


• Nejmenší 

a 

nejméně 

zalidněný 

kontinent 

objevený 

až 

počátkem

17.

století.

8 mil.km2





Poloha Austrálie

Rozkládá se na J 

polokouli  a 

půlí ji obratník 

Kozoroha.



Členitost pobřeží je malá.
Carpentarský 

záliv

Velký 

australský 

záliv

Tasmánie

Yorský 

poloostrov

Arnhemská země



Povrch připomíná plochou mísu (zdvižené 

okraje). Převážnou část zaujímají plošiny.

Velké předělové 

pohoří

Australské Alpy 

(mt.Kosciusko 

2228m n. m.



Velké

předělové 

pohoří



• Australské Alpy

(jediné pohoří v Austrálii, 

které má v zimě sníh)



Podnebí

• Podnebné pásy – tropický vlhký

- tropický střídavě suchý

- tropický suchý

- subtropický

- mírný

Teploty po celý rok vysoké (20° – 30°C)

Srážky – nejsušší kontinent, nejvíce prší na S poloostrovech 



Problémy – dlouhá sucha (několik let)



nebo prudké lijáky (až ¾ m za den) s 

větrnými smrštěmi



a narušení ozónové vrstvy nad Antarktidou



Rostlinstvo a živočišstvo

• Pásy – tropické deštné lesy (S a SV)



- savany 





- subtropy (V svahy Velkého předělového  

pohoří)

Eukalyptus
(blahovičník)



- pouště a polopouště (vnitrozemí)

Moloch australský 

(agama)



- lesy listnaté a smíšené (Tasmánie)



• A všude spousta jedovatých i nejedovatých 

pavouků a hadů

• Sklípkan austraský

smrtonoš(Acanthophis) tajpan



ropucha obrovská (Bufo marinus) 
velikosti malého psa. Sameček jedovaté 
žáby dosáhl vskutku úctyhodných 
rozměrů, 40 centimetrů vzrůstu a téměř
jednoho kilogramu hmotnosti. 

Veverka páskovaná

Mořský 

krokodýl 



• Evropané sem dovezli zvířata



• Typickou rostlinou je blahovičník. V 

oblastech s vláhou tvoří rozsáhlé lesy, v 

sušších oblastech řídké porosty = buš.



Vodstvo

• Málo řek, nerovnoměrně rozmístěných

Největší aus.řeka Murray



s přítokem Darling

voda využívána hlavě pro 

zavlažování polí



• Důležitým zdrojem vody je pro Austrálii 

podzemní voda v artézských pánvích (cca 

1/3 kontinentu)



Obyvatelstvo

Původní obyvatelstvo Austrálci (Aboriginci )

kočovní lovci a 

sběrači





• Jejich proslulou zbraní byl bunerang.



• Dorozumívacím a „hudebním“ nástrojem je 

Didgeridoo (Yidaki) 



Objevení Austrálie

• Na poč.17. stol. Ji objevili Holanďané.



• Osidlovat ji však začali až koncem 18.stol. 

Angličané, Skotové a Irové. Klokánie byla 

používaná jako „vězení“.



• Austrálci byli bělochy pronásledováni a 

teprve po druhé světové válce se stali 

rovnoprávnými občany Austrálie)

Jazyky

- úředním jazykem je angličtina

- mluví se zde 120 jazyky


