
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zemská príťažlivosť má obrovskú silu, ktorá je príčinou toho, že sa obyvatelia južnej 
pologule prechádzajú po zemskom povrchu nohami proti nám z nášho pohľadu dolu 
hlavou a pritom z neho nikdy nespadnú. Preto sa o Austrálčanoch , Novozélanďanoch, 
Polynézanoch hovorí, že sú protinožci. 
 
 
 
 
 
 
                                     Hľadanie neznámej južnej Zeme 
                                              Pred 250rokmi nebola na mapách sveta zakreslená ani  
                                        polovica povrchu našej planéty. Severnú pologuľu, kde sa 
                                nachádza väčšina súše, poznali svetoví kartografi pomerne dobre.  
                       Ale takmer nič sa nevedelo o južnej pologuli, ktorú oveľa viac pokrývajú 
                  oceány. Prví Európania, ktorí križovali moria pod Južným krížom, boli Portugalci. 
                   V roku 1520 sa pod vedením kapitána Fernaa Magalhaesa na svojej prvej plavbe  
                      okolo sveta dostali až do južných oblastí Tichého oceána. Nasledovali ich ďalší  
                      odvážni moreplavci zo Španielska, z Holandska, Francúzska a Británie. V šírych  
                        priestoroch Tichého oceána objavili mnohé ostrovy a úsekypobrežia neznámej  
                          súše. Predpokladalo sa, že jedného dňa objavy ich nasledovníkov spoja nové  
                            pevniny do obrovského                    južného svetadiela. Mnohí učenci o ňom 
                              hovorili a                                             presviedčali svet, že naozaj  
                               existuje.                                                       V Európe sa dlho                    
                                                                                                      neobjavená pevnina 
                                                                                                      nazývala Nová južná  
                                                                                                         zem.  
 
 
 



Objavenie Tasmánie a Nového Zélandu 
 
V auguste 1642 opustili indonézsky prístav Djakartu dve 
plavidlá, ktorým velil skúsený holandský námorník Abel 
Tasman. Vyplávali s cieľom preskúmať západné Tichomorie a 
prípadne nájsť predpokladanú Južnú Zem. Priblížili sa k 
neznámej zemi, o ktorej ešte Tasman nevedel, že je to 
ostrov. Dostala po ňom meno Tasmánia. Neskôr narazili na 
ďalšie zeme, ktoré dnes poznáme ako Nový Zéland, Tonga a 
Fidži. Potom sa cez moluky šťastne vrátili do Indonézie. Táto 
plavba patrila k najvýznamnejším plavbám 17. storočia.  
Až na druhej plavbe v roku 1644 objavil Abel Tasman 

dovtedy neznáme severné pobrežie Austrálie. 
 
 

 
Na scénu prichádza James Cook 
O viac ako sto rokov neskôr sa svojimi objavmi v južnom 
Tichomorí preslávil Angličan James Cook. Objavil Veľkú útesovú 
bariéru, ktorá sa ťahá v dĺžke 19 tisíc kilometrov pozdĺž 
východného pobrežia austrálskej pevniny. Toto pobrežie nazval 
menom, ktoré má dodnes – Nový Južný Wales. Zmapoval 
Botanický záliv, v ktorom sa dnes nachádza mesto Sydney. 
   
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Aké pomenovanie dostali Austrálčania , Novozélanďania, 
Polynézania a prečo? 

2) Ktorí Európania sa ako prví dostali až do južných oblastí 
Tichého oceána? 

3) Ako sa nazývala v Európe neobjavená pevnina? 
4) Ktorý námornik v 17.storočí objavil Tasmániu a Nový Zéland? 
5) Kto sa preslávil svojimi objavmi v Tichomorí, preskúmal Veľkú 

útesovú bariéru a zmapoval Botanický záliv? 
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