Pracovní list Austrálie III
Národní parky a památky světového dědictví UNESCO
Pracuj s internetovými zdroji a odpověz na následující otázky:
NP č. 1
1.
2.
3.

Tento národní park nedaleko správního střediska federativního státu Severní teritorium
Park je významný hned ze tří hledisek: vzácné druhy živočichů, archeologické naleziště, těžba
významné nerostné suroviny.
V jeho severní části dodnes žije místní domorodé obyvatelstvo, z jehož jazyka, dnes již nepoužívaného,
pochází jeho název (původně Gugudju)

Název parku…………………………………………………
Které druhy ptáků a plazů zde
žijí…………………………………………………………………………………………………………………………………
Jaké archeologické památky se zde
nacházejí………………………………………………………………………………………………………………………
Která nerostná surovina se zde těží (největší světový producent)…………………………………
NP č. 2
1.
2.
3.
4.

Tento národní park se nachází severně od správního střediska Queensland
Je největším písčitým ostrovem na světě (auta bez náhonu na všechna 4 kola sem nemají přístup –
neexistují zde komunikace)
Kromě písku jsou na ostrově krásná jezera a ztroskotaný vrak válečné nemocniční lodi.
Na ostrově žije čistokrevná populace jednoho australského živočicha

Název parku………………………………………………………………….
Ostrov má nejvyšší …………………………………………….. s výškou asi 240 -260 metrů
Jezera jsou sladká – slaná (označ správné tvrzení) a mají nej……………………………….vodu na světě
O jakého živočicha na ostrově se jedná……………………………………………………..

NP č.3
1.
2.
3.

Nachází se v regionu Kimberley na severozápadě Austrálie
Jeho neobydlené území se skládá ze 4 ekosystémů: devonských pískovců, které zde tvoří skalní města,
údolí řeky Ord, vápencový horský hřeben Osmand a zalesněné údolí Osmand Range
Návštěva parku je pouze sezónní a turisté se musí připravit na nepříznivé podmínky při jeho návštěvě

Název parku……………………………………………..
Co znamená název parku v jazyce domorodců……………………………………………
Bungle Bungle je nejznámější součást NP. Co je zde
zajímavého?......................................................................................
Na jaké nepříznivé podmínky – co by turista – se zde musíš
připravit?......................................................................................................................

Odpovědi:
NP č. 1
1. Kakadu
2. Skalní kresby Aboriginců
3. Uran
NP č.2
1.
2.
3.
4.

Fraser Island
Duny
Sladká -nejčistší
Dingo

NP č.3
1.
2.
3.
4.

Pumululu
Pískovec
Skalní města
Není el. energie, pitná voda žádný obchod, není signál, pouze dvě místa k parkování
s užitkovou vodou, nesmí sem domácí zvířata

