
ZAUJÍMAVOSTI PRÍRODY AUSTRÁLIE 

 
Základná škola s materskou školou CI 32, Dubnica nad Váhom 

 

 
GEOGRAFIA                       6. ročník                     RNDr. Mária Gajdošová 

 



Žraločia zátoka 

Veľká útesova bariéra 

Eyrovo jazero 

Ayersova skala 

Mt. Kosciusko 

Austrálske endemity 



AYERSOVA SKALA (Ayers Rock) 
ULURU 

 Najznámejšou austrálskou prírodnou pozoruhodnosťou je Uluru alebo 
Ayersova skala – najväčší kamenný monolit na svete. Je 348 m 
vysoký, obvod dosahuje až 10 km. Je to vlastne vrchol obrovskej 
vrstvy hrubého pieskovca, ktorý sa usadil vo vnútrozemskom mori 
približne pred 600 miliónmi rokov.  
 

 Uluru je posvätné miesto domorodých Austrálčanov. Na jeho povrchu 
i v jaskyniach sú maľby vytvorené domorodcami v dávnej minulosti.   

 



ŽRALOČIA ZÁTOKA 

      V žraločej zátoke sa vyskytujú aj najstaršie 
známe skameneliny na svete, ktoré majú 
až 3,5mld. rokov. Ide o skamenený hustý 
porast pripomínajúci pizzu, vytvorený 
kolóniami siníc.  

 Žraločia zátoka je známa žralokmi a delfínmi.  



EYROVO JAZERO (Lake Eyre) 

 

  
 

Je to najnižšie položené miesto v  
Austrálii, leží 15 m pod úrovňou  
morskej hladiny.  
 
Súčasne je to najväčšie austrálske  
jazero, hoci zväčša býva vyschnuté.  
Väčšina jazera je vyschnutá, pustá,  
soľná rovina.  
 
Jazero bolo pomenované po  
cestovateľovi Edwardovi Eyrovi,  
ktorý ho v r. 1840 objavil. 

Najväčšie slané jazero v Južnej Austrálii je vzdialené 700 km od Adelaide 



VEĽKÁ ÚTESOVÁ BÁRIERA  
(Great Barrier Reef) 

      Je to najväčšia stavba na svete vytvorená živými organizmami. Patrí k 
najväčším prírodným divom na Zemi. Je to najbohatší morský 
ekosystém našej planéty a zaujíma plochu celkovo okolo 350 000 km2.  

      Podmorský koralový systém, tvorený asi 2500 jednotlivých koralových 
ostrovov a tiahnuci sa v celkovej dĺžke 2000 km pozdĺž australského 
východného pobrežia, je od roku 1981 pod ochranou UNESCO. Farebná 
krása je neprekonateľná, žije tu viac ako 400 druhov koralov, 1500 
druhov rýb, 4000 druhov mäkkýšov.   
 



Mt. KOSCIUSZKO (2228 m.n.m.) 

 
 
       Nachádza sa na hraniciach s Novým Južným Walesom a Viktóriou, je 

zároveň súčasťou národného parku Kosciuszko. 

 Najvyšší vrch Austrálie Mt. Kosciuszko s výškou 
2228 m.n.m. sa nachádza v pohorí Austrálske Alpy.  



                                        
 
                        ENDEMITY AUSTRÁLIE 

Austrália je kontinent endemitov.  
      Zachovali sa tu viaceré druhy, ktoré na 

iných kontinentoch vyhynuli už pred 
miliónmi rokov. Typickými austrálskymi 
cicavcami sú vačkovce – napr. koala, 
kengura.  

 
Koala žije v korunách eukalyptov. Je veľmi prieberčivá, 

živí sa iba listami určitých druhov. Kengura patrí 
medzi najväčšie vačkovce. Samica nosí svoje mláďa 
vo vaku. 

 
Medzi najzaujímavejšie cicavce patria 

ježura, vtákopysk. Z nelietavých 
vtákov sú zastúpené pštros emu a 
kazuár. Pes dingo je pravdepodobne 
potomkom zdivočených psov pôvodných 
obyvateľov.  

 

 
ENDEMIT – je rastlinný alebo živočíšny 
druh, ktorý sa vyskytuje iba na určitom 
území a nikde inde na Zemi sa 
nevyskytuje 
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