
AVSTRALIJA POVRŠJE



Avstralija ima enolično površje. 

Je najnižji kontinent, zgrajen večinoma 

iz starih kamnin, ki so večji del 

uravnane in bogate z rudami. 

Tri pokrajinske enote: 

- Avstralski ščit

- Srednjeavstralsko nižavje

- Veliko razvodno gorovje (Avstralske 

kordiljere)
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POVRŠJE –NARAVNE ENOTE

Zahodno

avstralska planota –

Avstralski ščit

(št. 1):

puščavska uravnana 

območja, osamela 

hribovja in občasno 

polne struge suhih rek

- puščave: Velika 

peščena puščava,  

Velika Viktorijina 

puščava,

- osamelec Uluru

(Ayers Rock)
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Uluru - sveta skala Abrodižinov.



Sušna pokrajina v

notranjosti Avstralije
Avstralska puščava



1. Zahodno-avstralska planota

Predstavljajo jo puščavska uravnana območja, osamela hribovja in občasno polne struge suhih 

rek. Med vzpetinami je svetovno znan osamelec Uluru. Svet je sušen in pučavski. Območje se na 

jugu konča z ravnino Nullarbor, na zahodu s Pilbaro, kjer so v rudonosnem Hamersleyevem 

gorovju nahajališča številnih rud,na jugozahodu pa prehaja v rodovitnejše in bolj vlažno 

območje s sredozemskim podnebjem. 

http://www.o-4os.ce.edus.si/osebne-strani/ucitelji/mosbruker/avstralija/naravne-razmere/uluru.htm


Avstralsko nižavje

(št. 2) se začne z 

Velikim arteškim 

bazenom in se proti 

jugu nadaljuje v 

številne kotline. V 

eni izmed njih leži 

jezero Eyre, 

največja  kotlina pa 

je ob rekah Murray 

in Darling, ki imata 

vodo vse leto.
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• Srednjeavstralsko nižavje sta oblikovali reki 

Murray in Darling. Na severozahodu reke nimajo 

stalnega toka in voda iz jezera Eyre le občasno 

priteče do morja. Kotline v nižavju so zapolnjene 

z usedlinami, v katerih so pomembne zaloge 

arteške vode. Zaradi nerazvejane rečne mreže in 

malo padavin v notranjosti ima arteška (med 

neprepustni plasti kamnin ujeta) voda izreden 

pomen za življenje.







Veliki arteški bazen 

je območje z "ujeto vodo" -

arteškimi vodnjaki, ki so 

dobrodošlo nadomestilo za 

pomanjkanje padavin in 

tekočih voda. Ker je voda 

rahlo slana, jo v glavnem 

uporabljajo za napajanje 

živine. 

nekatere vrtine segajo več kot 2000 m globoko

OSREDNJE NIŽAVJE Z 

ARTEŠKIM VODNJAKOM
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Reka Darling Reka Murray



Jezero Eyre – slano puščavsko jezero.



Avstralsko 

gorovje (št. 3) 

je dolgo 3000 

km. Najvišji 

vrh kontinenta 

je 

Mt.Kosciusko.
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Avstralsko gorovje 

Mt Kosciusco



3. Avstralsko gorovje
je starejše (okoli 200 milijonov let) od evropskih Alp (okoli 60 

milijonov let) ali Himalaje. Nastajalo je okoli 140 milijonov let pred 

njimi. Od severa proti jugu se razprostirajo gorski grebeni Velikega 

razvodnega gorovja, Modrih gora in Avstralskih Alp.

Mont Kosciusko - najvišji vrh 

Avstralije pozimi pobeli sneg 

Poišči na zemljevidu Mt. Kosciusko ter ugotovi, ali bi z njegovega vrha 

Aljažev stolp na Triglavu gledal navzdol ali navzgor! 



V Avstralskih Alpah je dovolj padavin, relief je strm, rečna korita so 

globoka. 

Oglej si zgornji fotografiji ter razmisli o 

gospodarskem pomenu Avstralskih Alp! 



Obale Avstralije

- relativno kratka in slabo razčlenjena obala,

- večji zalivi: 

Veliki avstralski zaliv, 

Carpentarijski zaliv,

- polotoki: 

York, 

Arnhemska zemlja

- otoki: 

Tasmanija

Veliki koralni greben
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12 Apostolov – skalnati vrhovi pred klifnato obalo.





Tasmanija



Veliki koralni 

greben (št. 4) -na 

2300 km dolgem 

koralnem grebenu 

ni večjih 

pristanišč, ker 

koralni grebeni 

otežkočajo 

pomorski promet. 

Razmahnil pa se je 

množični turizem, 

kar poudarja 

potrebo po varstvu 

okolja. 

Otok Tasmanija

(št. 5) 
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Veliki koralni greben



4. Veliki koralni greben 

obsega površino skoraj 17 Slovenij. Sestavlja ga več kot 600 otokov in 

skoraj 3000 ločenih grebenov. V njem najdemo 1500 vrst rib in 400 vrst 

koral, ki so nastale v zadnjih 18000 letih. 



Koralni greben –

največji koralni greben sveta.


