
Podnebje Avstralije

ZAPIS V ZVEZEK



S pomočjo zemljevida in klimogramov v SDZ na str. 44 ugotovi:

1. V katerih toplotnih pasovih leži Avstralija!

2. S pomočjo tematskih kart pojasni julijske in januarske 

temperature! Kaj ugotavljaš? Kakšne je razporeditev 

temperatur v januarju in juliju? 

3. Kdaj je v Avstraliji poletje in kdaj zima? Kje so najmanjša 

temperaturne razlike med julijem in januarjem in zakaj? 

4. V nekaj kratkih stavkih zabeleži vrste in osnovne značilnosti 

podnebij Avstalije v zvezek! 









Raznoliko podnebje 

Na avstralsko podnebje vplivajo:

• zemljepisna lega, 

• morski tokovi,

• vetrovi ter

• izoblikovanost površja. 
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1. Lega v toplotnih pasovih:

- tropski toplotni pas: S. del

- subtropski toplotni pas: J. del 

- južno zmerno topli toplotni pas: Tasmanija

2. Lega na južnem povratniku: jasno in suho vreme, 

puščave in polpuščave v notranjosti

3. Relief: Veliko razvodno gorovje – pregrada za vlažne 

vetrove
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Tropski pas na severu - sever 

celine sega v tropski pas. Od 

novembra do marca pihajo 

vlažni monsunski vetrovi. 

Zmernovlažni pas na V, JV in 

JZ - Vzhodna in JV obala sta 

bolj namočeni zaradi vlažnih 

oceanskih vetrov, ki do 

Avstralskega gorovja prinašajo 

padavine. Na JZ in ob 

Spencerjevem zalivu je 

podnebje sredozemsko. 

Suho podnebje - dve tretjini 

Avstralije pesti pomanjkanje 

padavin; tretjina dobi celo manj 

kot 250mm padavin letno. 
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http://www.o-4os.ce.edus.si/osebne-strani/ucitelji/mosbruker/avstralija/naravne-razmere/naloga-podnebja.html


Posebnosti

•majhno količino padavin v Avstraliji nadomeščajo s črpanjem 

arteške vode

•Willy-willy - je tropski vrtinčasti vihar na obalah severne Avstralije. 

Je vrteči zračni stebri s premerom od 60-500 km, znotraj katerega 

lahko veter doseže hitrost 200 in več km/h. V notranjosti je miren, 

jasen pas s premerom 10-30 km. Nastaja nad toplimi morskimi 

območji. Kadar prodre nad kopno, zelo hitro "umre", vendar na 

obalah povzroča pustošenje. Na različnih območjih sveta imajo 

tovrstni viharji različna imena: hurikan (Karibsko morje), tajfun 

(Japonsko in Kitajsko morje), ciklon (Bengalski zaliv), vili-vili 

(Avstralija).  

•avstralske puščave - pokrajina spominja na gozd; pravega 

peščenega ali skalnatega brezdrevesnega sveta ni; padavin je okoli 

130 mm, kar je za klasične puščave obilje

•razporeditev januarskih in julijskih temperatur

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




trave, puščavska vegetacija

redek gozd, drevje
scrub

evkaliptusov gozd

deževni gozd



Rastlinstvo je v glavnem prilagojeno podnebju. 

1. V suhi notranjosti so polpuščave in puščave. Tam raste 

bodljikavo grmovje - scrub. 

Sušna območja Avstralije nudijo dom številnim kuščarjem, kačam 

in rastju, ki je prilagojeno na sušo.
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2. Sever Avstralije 

poraščajo svetli in 

mestoma tropski deževni 

gozdovi.

3. Na JZ in v zaledju 

Spencerjevega zaliva je 

rastje sredozemsko. 

Posebnost Avstralije so 

evkaliptusovi gozdovi, ki 

uspevajo tam kjer je 

dovolj padavin, v 

južnejših krajih pa rastejo 

le posamezna 

evkaliptova  drevesa. V 

njih prebivajo medvedki 

koale.
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območje podnebje rastje

severna 

območja

monsunski vplivi tropski deževni 

gozd

severna, 

vzhodna in 

južna obalna 

območja

vlažni vetrovi iz 

oceana prinašajo 

padavine

vlažni, subtropski

evkaliptusovi 

gozdovi

notranjost 

celine

savana

polpupuščava

puščava

SCRUB – trnasta 

in grmičasta 

savana

jugozahodna in 

južna območja

sredozemsko 

podnebje

sredozemsko 

rastje
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Evkaliptus 

izvira iz Avstralije. Zelo hitro raste in doseže do 150m v 

višino. Poznamo več kot 600 vrst evkaliptusa. V 

podolgovatih listih je eterično olje, ki ga uporabljajo za 

inhalacijo in kot antiseptik





Koala – simpatični živalski prebivalec Avstralije. Kenguru – živalska posebnost.



Rastlinstvo in živalstvo
Rastlinstvo in živalstvo Avstralije je raznoliko in posebno 

zaradi izoliranosti in oddaljenosti kontinenta. 

kenguru, koala, kljunaš, emu

V Avstraliji živi več kot 25000 rastlinskih vrst. Določena vrsta borovca izhaja iz 

časa dinozavrov; izpred 100 milijonov let pa izvira tudi kljunaš. 

Zanimiv in poseben je tudi kljunaš. Živi v vodi, pije 

mleko, vali jajca in ima kljun. Pravijo mu "živi fosil", 

saj je izvira izpred 100 milijonov let. 
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Za živalstvo Avstralije so 

posebej značilni vrečarji. 

Med njimi je najbolj znan 

kenguru. Avstralski noj -

"ptič, ki ne leta" - je emu. 

Avstralski divji pes je dingo. 
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