
Podívejte se doma do atlasu (na internet apod.) a najděte si vypsaná 
pohoří, zapamatujte si nejvyšší horu světa, Elbrus a jednu podle 
vlastního výběru. Jak vznikl Himaláj, kde se nacházejí sopky, 
zemětřesení a proč? Co je to tsunami a jak vzniká?

To samé pro vodstvo na další stránce. Podívejte se kde se nacházejí 
jednotlivé vodní toky, jezera, a moře.

Projděte si podnebí a biomy, měli byste vědět co ovlivňuje klima v 
Asii, co jsou to monzuny a pasáty, permafrost. Jaké jsou klimatické a 
vegetační pásy, jak jdou po sobě a stručně je popsat.





Aktivita zemětřesení

Hlavní litosférické desky

Najděte si tři velké sopky v Asii 
(Krakatoa, Fudži a Ključevskaja) 
a zjistěte o nich nějaké zajímavosti



Velká výška vlny u pobřeží

Zemětřesení spouští tsunami na volném oceánu
Vlna je malá, postupně se zvětšuje jak se dostává do mělkých pobřežních vod
Má katastrofální následky na pobřeží…



Asie – klima, biomy





Asií probíhají všechny podnebné pásy od arktického až po tropický
Jižní a jihovýchodní Asie – vliv letních a zimních monzunů
Východní Asie – tropické cyklóny (tajfuny)
Jihozápadní a západní Asie – suché subtropické a tropické
Severní a střední Asie – kontinentální podnebí
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Permafrost=dlouhodobě zmrzlá půda



Počasí a podnebí Asie - rekordy
Rekordy podnebí jsou mimořádně sporné. Týká se to teplot i srážek, kde panují 

značné rozdíly v údajích. V Asii to platí snad nejvíc ze všech kontinentů.

V následujících údajích (co se týče absolutních teplotních a srážkových 

rekordů) proto vycházím především z oficiálních údajů Světové 

meteorologické organizace (WMO), což je organizace OSN. Tyto údaje jsou 

totiž spolehlivě ověřené.

Nejvyšší absolutní teplota

Nejvyšší teplota na území Asie byla zaznamenána ve městě Tirat Tsvi (Tirat

Zvi) v Izraeli. 21.6.1942 tu naměřili 53.9oC ve stínu. Tirat Zevi leží na 

souřadnicích 32°25'N a 35°32'E v „nadmořské“ výšce -220 m.n.m.



Nejvyšší průměrné roční srážky (dlouhodobý průměr)

Většinou se uvádí za nejdeštivější místo v Asii (a někdy i na světě) Cherrapunji (též, 

Čérápuňdží). Údaj WMO však uvádí jiné místo, které ovšem také leží v indickém státě 

Meghalaya, a to Mawsynram. V tomto místě, které leží na souřadnicích 25°18'N a 

91°35'E v nadmořské výšce 1,431 m.n.m., naměřili dlouhodobý průměr 11 872 mm.  

Nejvyšší srážky během jednoho roku (absolutní rekord)

Světový rekord v této „disciplíně“ drží město Cherrapunji (Čérápuňdží) 

v indickém  státě Meghalaya. Od srpna 1860 do července 1861 zde spadlo 

celkem 26 470 mm srážek.

Nejnižší průměrné roční srážky

Nejsušším místem Asie je podle WMO město Aden v Jemenu. Za posledních 50 let 

tam průměrně spadlo 45.7 mm. Aden je významný přístav a leží na březích Adenského 

zálivu na souřadnicích 12°45'N a 45°04'E v průměrné nadmořské výšce 19 m.n.m.



Jehličnatý les (tajga)
Listnatý les

step

tundra

poušť

savana

Tropický deštný prales



Odpovídají klimatickým pásům


















