
5.VPLIV ČLOVEKA 

Človek zelo vpliva na to območje, 

kajti tropske deževne gozde zakurijo 

in podirajo za rodovitno zemljo oz. 

za ozemlje, kjer bodo lahko kaj 

gradili ali pa uredili polje.  

Zato bomo na potovanje se čim bolj 

ukvarjali z gozdom in odgovorili na 

nekatera vprašanja, ki so postavljena 

celotnemu svetu. 

Če uničiš tropski deževni gozd, nam 

uničiš vsakdanja pljuča, kajti ta gozd 

nam daje največ kisika.  

Če ta gozd uničimo, bomo vdihavali 

le strupene pline s katerimi pa ne 

moremo živeti! 

 VIRI: 

- https://sl.wikipedia.org/wiki/N

ova_Gvineja 

- https://wiki.potnik.si/Papua_N

ova_Gvineja#Zemljevidi_in_g

eografija 

Za rezervacijo: 

Agencija Viva la Vita vam ponuja to 

potovanje po najnižji ceni.  
Samo 250€ na osebo za tedensko potovanje 

z zagotovljenim prenočiščem in 

zagotovljeno potovanje in raziskovanje s 

turističnim vodičem; 

Odpoved je brezplačna s takojšnjim 

vračilom gotovine! 

Za letalske karte potrebno doplačilo 500€! 

Za rezervacijo: 

Agencija Viva la Vita:   

Tel. številka : 041-431-458 

Gmail : lukasev.vita1@gmail.com   

!!!Če se za potovanje zanimate pišite ali 

pokličite za še več slik in točno določene 

podatke!!! 

Agencija Viva la Vita 

Tropsko deževno otočje s 

priokusom mavrice 

Tropski deževni gozd 

 

(SLIKA 1: Tropski deževni gozd v Novi 

Gvineji) 

NOVA GVINEJA 

 

(SLIKA 2: Območje kjer prevladuje tropski 

deževni gozd) 
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1. LEGA 
 

Nova Gvineja je tropski otok, 

ki leži v: 

- jugozahodnem delu Tihega 

oceana,  

- severno od Avstralije in  

- zahodno od Salomonovih 

otokov. 

Kar pomeni, da leži južno od 

ekvatorja in zahodno od 

datumske meje. 

Novo Gvinejo na zemljevidu 

najdemo na: 

- 6˙ j.g.š. 

- 155˙ v.g.d. 

(SLIKA 3: Nova Gvineja na zemljevidu) 

   2.PODNEBJE 

       V tej regiji boste našli VLAŽNO 

EKVATORIALNO podnebje, ki je 

vroče in vlažno skozi celo leto. 

- Vlažno obdobje traja od 

decembra do marca; 

- Suho obdobje pa nastopi od 

maja do oktobra; 

 

Ob obali so temperature 

stabilne in se gibljejo od 

25˙C do 30˙C, medtem ko 

so vlažnost in vetrovi zelo 

spremenljivi.  

 
(SLIKA 4: Klimogram Nove 

Gvineje) 

        3.ŽIVALSTVO  

V Novi Gvineji je približno od 5% 

do 10% vseh vrst živali, kar je zelo 

veliko. 

Veliko teh živali se skriva v 

tropskem deževnem gozdu, zato bi 

tudi ob potovanju te živali raziskali 

in videli, kako pomemben je za njih 

ta kraj (tropski deževni gozd). 

Zato naj ostane še zdaj skrivnost!!! 

     4.RASTLINSTVO 

Tudi rastlinstvo je v Novi Gvineji 

zelo bogato. Ampak tudi sami 

raziskovalci jih še več kot pol niso 

raziskali, saj se najde vedno 

drugačna rastlina. Zato je bilo leta 

2019 zapisano Nova Gvineja več kot 

200 vrst novih… 

Ker je pa tropski deževni gozd tam 

skoraj neprehoden, bomo obrali 

lahko pot, ki pa bo tudi en del v 

gozdu. To bo tudi skrivnost!!! 


