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Vodstvo Asie
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Vodstvo Asie – samostatná práce

Vypiš okrajová moře, zálivy a průlivy:
 Tichého, Indického, Severního ledového oceánu a 

Atlantiku

Najdi a vypiš nejdůležitější řeky:
 Jednotlivých oceánů a bezodtokých oblastí

Vypiš nejdůležitější jezera Asie:



Moře, zálivy, průlivy
 Severní ledový: Karské m., m. Laptěvů, 

Východosibiřské m., Beringův průliv
 Tichý: Beringovo m., Ochotské m., Japonské m., 

Žluté m., Východočínské m., Filipínské m.
 Indický: Jihočínské m., Jávské m., Thajský záliv, 

Adamanské m., Bengálský záliv, Malacký průliv, 
Bengálský záliv, Arabské m., Ománský záliv, 
Perský záliv, Rudé m.

 Atlantický: Středozemní m., Černé m., Bospor a 
Dardanely, Suezský průplav



Řeky
 Severní ledový: Ob, Jenisej, Lena
 Tichý: Amur, Huang-He, Chang-Jiang
 Indický: Mekong, Brahmaputra, Ganga, 

Indus, Eufrat a Tigris
 Bezodtoké: Ural, Syrdarja, Amudarja 



Jezera
 Kaspické moře (největší jezero světa)
 Bajkal (nejhlubší jezero světa)
 Aralské (pomalu vysychající) 
 Mrtvé moře (nejníže položené jezero 

světa)
 Balchaš 



Zápis

Asie – vodstvo

 Zasahují zde všechny podnebné a 
vegetační pásy = velká rozmanitost flory 
a fauny.

 Obrovské veletoky, nejhlubší jezero 
(Bajkal) a největší jezero (Kaspické 
moře) světa, nejslanější jezero (Mrtvé 
moře). Vybudované obrovské přehradní 
nádrže (Tři soutěsky). Velká část povrchu 
= bezodtoké oblasti (největší na světě). 



Tři soutěsky - řeka Jang ć 
Délka hráze v koruně: 1 725 m 
Výška hráze: 185 m 
Šířka hráze: 126 m

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Threegorges.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Threegorges.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:200407-sandouping-sanxiadaba-4.med.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:200407-sandouping-sanxiadaba-4.med.jpg
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 Materiál je určen pro bezplatné využívání pro potřeby výuky a vzdělávání. 
Jakékoli další využití podléhá Autorskému zákonu.
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