Potovanje v različne biome

SEJŠELI
(projektna naloga)

POTUJ, RAZISKUJ,
UŽIVAJ...

GEOGRAFSKA LEGA
Republika Sejšeli je država v Indijskem oceanu.
Spada v vroči toplotni pas. Leži južno od ekvatorja
in vzhodno od začetnega poldnevnika. Leži ob
vzhodni Afriki, blizu Madagaskarja. Njeno drugo
ime je tudi RAJ NA ZEMLJI. Sestavljena je iz več
kot 115 otokov. Največji otok je Mahé, ki meri
153km2. Drugi večji otoki so Praslin (38km2), La
Digue (10km2), Silhouette, Frégate in Nord. Ti
otoki so zgrajeni iz granita in sienita. Poleg večjih
otokov je še veliko drugih manjših otokov s skupno
površino 214km2 in okoli 400 prebivalcev.

GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
POKRAJINE
Večji otoki so zgrajeni iz granita in sienita, imajo
hribovito površje in strme obale. Manjši otoki so
večinoma koralnega nastanka, zato so zelo nizki z
nizkimi obalami.

KLIMA
Republika Sejšeli spada v vroči toplotni pas. Zato
ima tudi temu primerno tropsko oceansko podnebje.
To podnebje je zelo vlažno in pade veliko padavin.
V temperaturah je zelo malo razlike, saj se vedno
gibljejo med 24oC in 30oC. Zagotovo so
temperature ponoči manjše kot podnevi. Marec in
april sta nekoliko toplejša, medtem ko sta julij in
avgust hladnejša. NAJBOLJ PRIMEREN ČAS za
obisk Sejšelov je čas OD MAJA DO
SEPTEMBRA, saj je takrat tudi najbolj ugodno
vreme (ni monsunskega deževja).

GLAVNE
ZNAČILNOSTI VODA
•
•
•
•

Nizka peščena obala
prijetne temperature
večja prosojnost
bogato morsko življenje

RASTJE
Sejšele gozd pokriva le 11%.
Tropski gozd je precej izkrčen, ohranil se je le na
strmejših pobočjih, s trdolesnim drevjem. Ob
obalah rastejo mangrove. Na otokih zelo
prevladujejo kokosove palme. Zelo pomemben
vpliv ima podnebje, saj zaradi podnebja uspeva
bujno rastje (tropski deževni gozd) in mangrove.

ŽIVALI
Na otoku živijo precej redke kopenske sejšelske
želve. Za njihovo ogroženost skrbijo z raznimi
naravnimi rezervati. Nekateri koralni otoki so tudi
pribežališča nekaterih ptic. Naravni rezervat Aride
island predstavlja gojilni ceter
za 18 domorodnih vrst
morskih ptic. Drugače na
otokih gnezdi več kot milijon
ptic. Najdemo tudi velike
rakovice. Ni nevarnih, divjih
kopenskih živali, zato na otoku
ni plenilec. Veliko bolj so
nevarne živali v morju (morski
psi, morske kače,...). V morju
so morski psi plenilci, njihov
plen so razne ribe. V takem

primeru brez previdnosti in velikemu oddaljevanju
od obale tudi ljudje. Kopati se moramo tam, kjer je
dovoljeno.

VPLIV ČLOVEKA NA BIOM
Otok so v preteklosti zelo prizadeli človeški posegi,
večina tropskega deževnega gozda je izkrčenega.
Sedaj ga zelo cenijo, najbolj za turizem.

NARAVNE
in
ZNAMENITOSTI
•
•
•

•

•
•

•

KULTURNE

Aldabra, velik atol na otoku Aldabra od
1976 naravni rezervat
Aride, skalni otok, naravni rezervat z
gnezdišči morskih ptič
Bird (tudi Île aux Vaches), nizek koralni
otok, Gnezdišča množice morskih ptičev in
želv
Sainte-Anne, morski narodni park pred
severovzhodno obalo Mahéja, z zelo
bogatim živalskim svetom
Vallée de Mai, narodno park v notranjosti
otoka Praslin, z bogatimi
rastlinskim svetom
Victoria, glavno in edino mesto v državi,
na vzhodi obali otoka Mahé. Urni stolp,
nekdanje guvernerjeva palača (zdaj
predsedniška rezidenca). Naravni muzej in
Državni zgodovinski muzej, botanični vrt
....

so Sejšeli v Indijskem oceanu,
je zelo veliko morskih
specialitet, najpogosteje ribe
(pečene, kuhane...). Na otokih
je zelo veliko kokosa, zato je veliko tudi raznih jedi
iz kokosa. Prisotna je tudi Indijska kuhinja, saj
ponujajo veliko indijskih jedi in indijskih zelišč.
Najdete pa tudi lokale, kjer ponujajo hitro prehrano,
italijansko, kitajsko, evropsko hrano, z dodatkom
kreolske kulture.

•

Sejšeli so znani po sejšelskem pivu. Lahko je svetlo
ali temno. Svetlo pivo je podobno bavarskemu pivu.
Ponujajo veliko vrst pijače, prevladuje kokos in
agrumi, vina, koktajli, žgane pijače. Se pa cene
pijače in hrane razlikujejo, če jih kupite v
notranjosti mesta ali v turističnih naseljih in plažah.

VIRI

KULTURA IN JEZIK
V Republiki Sejšelih so potomci različnih ras,
kultur in regij, kar je zagotovo vplivalo na razvoj
današnje kulture. Vidijo se elementi afriškega,
evropskega in azijskega izvora, sestavine različnih
tradicij, pomešane z domačo, lokalno sejšelsko
kulturo. Uradni jeziki so angleščina, francoščina in
otoška
kreolščina.

ZANIMIVOSTI
•
•

HRANA IN PIJAČA
Sejšelska kuhinja je zelo raznolika. Predvsem
prevladuje kreolska z vplivi francoske kuhinje. Ker

•

glavno mesto:
Viktoria
denarna valuta:
sejšelska rupija
(1€ = 15-16
Sejšelskih rupij)
najvišji vrh je Morne Seychellois na
Mahéju, 905 m

•
•

na manjših otokih je prevozno sredstvo
kolo, zaradi kratkih razdalj
na glavnem otoku se najpogosteje
uporablja avtobus
Sejšeli
nudijo
veliko
aktivnosti
(potapljanje, raziskovanje morskega in
podmorskega sveta, raziskovanje naravnih
rezervatov,
spoznavanje
kulinarike,
pohodništvo, kolesarjenje, zip-line, SPA
razvajanje...)

➢ https://dijaski.net/gradivo/geo_ref_sejs
eli_01
➢ https://wiki.potnik.si/Sej%C5%A1eli#
Vreme_in_klima
➢ https://www.sejseli.com/o-sejselih
➢ https://www.aktivna-druzina.si/sejseli/
➢ https://www.globetrotter.si/si/globetrot
ter/december-2010/sejseli-tudi-zavarcnejse-popotnike
➢ https://www.porokavtujini.si/blog/sejse
li-10-stvari-ki-jih-morate-doziveti-2del
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