
Ausztrália

Földünk legkisebb kontinense, de egyben egyetlen ország is. Területe 7,7 millió 
négyzetkilométer. Lakóinak száma 20 millió.

Létezését már az ókori görögök is feltételezték. Mivel az északi félgömbön sok
kontinens  van,  az  egyensúly  miatt  a  déli  félgömbön  is  kell  legyen  egy  hatalmas
kontinens. A középkorban nevet is adtak neki: Terra Australisnak,  déli földnek nevezték.

 Bár korábban a portugálok hajóztak már erre, mégis az angol James Cook fedezte
fel. Az angolok később fegyenctelepet létesítettek itt.

Ausztrália az egyetlen a lakott kontinensek közül, amely teljes egészében a déli
félgömbön fekszik.

Partvonala:  általában  tagolatlan.  Partjainál  található  Tasmánia  szigete,  ÉK-en
pedig a Nagy-Korallzátony (a Föld legnagyobb, 2000 km hosszú korallképződménye).

Nagyobb öblök: a Carpentaria-öböl, a Nagy-Ausztráliai-öböl.
Felszíne: hármas tagolású, Ny-on táblás vidék sivatagokkal. Középső része alföld.

K-en a Nagy-Vízválasztó-hegység 2000 m fölötti tájai vannak. A táblás vidék sivatagos
területén van a Föld legnagyobb sziklája, az Ayers Rock, 330 m magas, kerülete 9000 m.

Éghajlata: Ausztrália a legszárazabb kontinens. Csapadék csak a K-i tengerparton
esik. Gyakoriak a trópusi forgószelek, a hurrikánok. Mértek már -22°C-ot, de +35°C-ot
is.

Vízrajza: nagy folyói a Murray és a Darling. Gyakoriak a sós tavak. Az Eyre-tó
időszakos  tó,  kiterjedése  állandóan  változik.  A  talajban  lévő  rétegvizeket,  fúrt  artézi
kutak segítségével hasznosítják.

Növényzete:  különleges növényzetének 80%-a csak e kontinensen él.  É-on sok
pálma, lián, orchidea, néhol bambusz látható. Az eukaliptusz 600 faja található itt.

Állatvilága: az itt élő állatfajok java más kontinensen nem él. 150-féle erszényes
található itt: pl. kenguru, koala, erszényes nyest, erszényes hangyász stb. A bevándorlók
hozták  be  a  denevért,  a  dingót  (elvadult  vadkutya)  és  a  patkányt.  Őshonos  még  az
oposszum, repülő mókus,  a vombat,  kacsacsőrű emlős.  Jellegzetes  madarai  az emu,  a
kazuár, a lantfarkú madár, a kookabura (vagy kacagó Jancsi), a fekete hattyú, papagáj.

Lakossága: őslakói kb. 40 ezer éve jöttek Ázsia felől. Bőrük sötét, hajuk enyhén
hullámos,  fekete.  Korábban  gyűjtögető,  vadászó  életmódot  folytattak.  Számuk  mára
erősen  lecsökkent.  Az  európai  bevándorlás,  az  úgynevezett  aranylázzal  gyorsult  fel.
Ausztrália  népsűrűsége még ma  is  alacsony.  A lakosság 85%-a városlakó.  A többiek
farmokon élnek. A világgal rádión tartanak kapcsolatot.

Közlekedés:a  távolságok  miatt  kisrepülővel,  helikopterrel  és  természetesen
autóval  közlekednek.  A kontinens  két  fele  között  transzkontinentális  utak  és  vasútak
biztosítanak összeköttetést.

Fővárosa:  Canberra.  Más  városok:  Perth,  Adelaide,  Melbourne,  Brisbane,
Sydney.


