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l~. Ausztrália déli' földet 'jelent
'" "Egyétlén'lákött
kontinéns, mely teljes
egészébe.n a~ eQinlitdt6l
délre terül el, a dél'iszélesség
l0-4() foka kHz~tt 4s 'a
keleti.hosszuság
115-155 foka között~H~zánkt6l
délkeletre
fek..;. ,
szike
'

'2;' 'Lé81 közlekedési

térkél)
- - -. "'Atisztráliát'
ma' már' nemesakhaj6val,. hanem rendszeres repü16gépjárattal
is felkereshetjUk.
A világ majdnem minden részével
fejlett
légi-j~at
köti össz~_

.

:.

).,
Ausztrália
..',

területe

7.7' millió

i

km2• 'Á legkisebb

kontinens!

.

A,

A korallzátonyok
keletkezése
, , "- ' "Xélét.;.Ausztrália. 'partjait
a Nagy B~rrier zátony kiséri t
mely ahaj6zást
nagyon gátolja.' A ~ brallzátonyok
akorallálla'\kákfelhalmozódott
mészvázáb6lkeletkeztek,
me17eken 1d6vela
k6kuszpáImákis megtelepednek.
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a csodálatos

szinben ragyogó

;szárazföldipajzsok
igy oszlanak el a földgömbön
... - " AU$ztráliá' is 'égy' régt'paj zs. 4-Föld 6korában-magas hegy-ségek boritották,
A középkor idején a tenger nyomul elc5re, viz';"
szintes réteg'eket hagyva maga után. '..
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7" Ausztrália

déli partjainak
jellemz6formája
.
. "'-' -Vizsiintésen' rétegézett "harmadköri 'mészk6réteg.,
abrázi6smun.kája meredeken"alámosta.

8-,- A keleti
1,

"

.",

.

A B~rrier egyik korall zátony~
, . - - .;-- Apálykojo' $o" viz '.fölé 'kétillnek
korallépitmények.
'

',

partokat ,széles tengeri föveny kiseri,
kor·liéha-auték,i$-kezlekedhetnek.·,
~",", . ,- -'. -"
-,

9" "Igy repUl' a tengerbe
",;' '"' "A -NYúgat';'felföld

A tenger

ahol apá11-

az ausztráliai
föld
sivatagok hazája. Lefolyá'stalan terület, ahol sok apró sós t6 keletkezett.
A homokot éppen ugy fujja
a szél, mint- a szaha~a homokját. "
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10~ Boz6t Nyugat •..
Ausztráliában
\'
,-- ,,: -mélyet - 8crub':'/ázkr6bl1ék!
neveznek. Rendki vUI sok f:Pró
nCSvény-fajb61 van, de f6 alkot6 része az akácf6lék és az au.•..
'
kaliptusz fal.
ll. AZ országbelsd

része nyilt terUle't
----'.V$16szinUleg egy'ilyen terUlet-6rzi titkát az eltUnt
,!.eiehardt 'eXpediciónak. Az' ivóviz hiánya rendkivül megnehezitet~'
te a terület felkutatását •
'
",
l~'t Az Olga hegység Közép"':.lusztráliában'
.' - - - - - J. - izél 'er6ziós ·IJÍüfikáj. --né.~ysze1.:nen
látható.

lj ••.lz ausztráliai Nagy-Alföldet füves Q~tyep homok sivatag;gyérvizq telyék- jellemzik •. -,"---- .

1.4-,

Keleti he'gyvidék:
~--'--A-hégyvidék-a karbon korban keletkezett. /szén!1 Kés6bb
lep~sztulf, tenger alá sUl1yedt, a középkorban felemelkedett.
Ezért a gránitot mészk6 takarja. At táblás szerkezet, a vizválaszt6 gerincek jól láthatók. '
15. Részlet,azausztrá1iai
Kordil1erákból
-, ---~Ai-6ák6~ét-lé.fikás'lejt6ifele~t-~éredek lejt6vel szakadnak
le a kemény homokk6táblák. Az eredeti fennsik felszine még jól
látható.
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i6)'Kosciusko~csuca: ,
--",- ."Alisztrália -legmagasabb pontja /2234 m/ •.Alapos
könnyen el lehet érni még lóháton is~

l=Z.
_ ..

la,.

fennmaradt
_

hegytet6t

"-

tönkCSn Queenslandban /Uvegházo:-hegy/

.. _ •.. ~~
.••. _."-.'-"--""-""~'----'"'--''-''''-'''

!teou'.;;"fokTssmániában
--~--'",·j6l-láthat6·bé.z8lt,ószlopokat kiméletlenül ()stromolja a'
tenger hulláma. }..vulkáni mUkCSdés régen itt is aktiv volt.

:i,., Szent Klára-t6 Tasmániában
"A

formákés
tetnek'.

fókózatos áüliyédés -nyomai jól megfigyelhet6k. A feiszini
a növényzet az ausztráliai Keleti-Hegyvidékre emlékez,

20" Évi csspadékeloszlás Ausztrália terfiletén
Éghajlsta'helyzetéb61 következik~ 'A keleti Hegyvidék az egész,Ausztrália éghajlatát, növényzetét, igy gazdasági életét is
befolyásolja. Keleti része es6s. A tr6pusi monszun s'a passzátszél sok csapadékot szállit. /2000 mm/ Nyugat felé,8 ,ce~pádák
egyre ~evesbedik. Sztyep, sivatag alakult ki. NyugatQn csak.a
. parti szegély kap téli esőt t melyet a monszun hoz. A kontinens
,'-2.

/

20?

\
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~szaki rész,e trópusi t déli kisebbik fele szubtrópusi t d~l~el~ti
rész.e már mérsékelt éghajla:tu, m,editerrán jellegü.
!Olaszország/
21i S,zomjuság,tól elhullott, birkan:yáj
~- -',--.-A-Kéléti 'Hegyvidéken' átmen6 légáramlat a kontinens belsejébenmár igen száraz. A folyók kiapadnak;'kreekek
keletkeznek.
Néha igen nagy vámot szed az aszály a mez6gazdaságiter~ékek.ben és az állatállományban.
22,. Teafák
---'--A-s~él

iránya

a teafák

növésén ismeglátsz~k.

/

2J. A kUls6' er5k /nap, szél, viz stb./munkája
erózi'ója
tes -,felszini -fermákat" alaki tQtt, ki, Észak-Ausztráliaban.
medrében alig van viz. !\örnyéke is kietlen,
kopár.

M' Muray folyó

csodálaA folyó
,~

"
-.

-- -·-A'kevés·csapadék
következménye a gyér folyóhálóza't.
NagJ
területeken
nem is alakult ki. SÓs;tavakban folyik össze a, kevés
viz. Jelent6sebb folyója a Murrayés a Darling., Viztárolókat.épitettek
rajta,
melyb6l a szára~ság beálltakor
önt~znek. A kon,
'tinens belsejében csak id6szakos folyók alakultak ki, melyeket
creek-nek neveznek. A szaharai vádik másai.

25. Ausztrália

növényzetének térképe
,- - - -Nagyszérüen"láthatjuk~ -hogy e. növényzet mennyir~ összefügg az éghajlattal.
'
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Ausztrália
6serd6részlet
, - -- - - ~ÉszáR:óntaláljük'áZ" egész, kontinens 'leggaz.dagabb ,növényzetét •• z erd6k fafélékben éppen olyan gazdagok,mint a szumatrai
6serd6k. A fakiterm~lés
gépi er6vel történik.

27:- Eukaliptusz

fa
'.
-'A'pártóR::tól-távolodva az erd6 egyre ritkul.
Itt már az ,erd6 Ausztrália
legj ellegzetesebb
fáj áb61 t 'eukaliptuszból
áll.' "
160 m magasságot is eléri.
T<;5rzséne
k kerülete pedig 20-30 mét.er.,
A Rion vö.lgyébe a mocsarak ki,szári tásáért
telepitették.
Miért?
-

"O

-

28,Scrub /szkröb/
'll 'nyugat-ausztráliai
mérsékeltövi puaz sákon, A sivatag jel-'
lemz6·bozótj_. Törpeaeáeia-félékbcSl
és eukaliptuszokból
áll.

2§,. Füves, fás,

bokros területek
/szavannák/ is jellem~cSek Ausztráliára,-aholhátalmas
birkany~jak és szarvasmarha esordák legelnek.
,20,.Palaek';"fa IBaobab~fa/
'-TérIiiésztéttnövényt
töldje.
; ,

, j:

és háziállatot
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nem aditt

Ausztr~lia
, ~ 207
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JI., Kenguri . '.'
- - -, " -Állatvilágában
sok olyan~llat~aradt
fent, maly' a Fesld ré, gebbi korszakaiban más világrészeken
is élt,demár
kihalt.
KUlBnösan fej16déstani
szempontb6l érdekesek. ÁZ erszényes állatai.
'.
közül a kenguru a legismertebb; .melynek számos fajtája
él Ausztráliában.
irtékes
bundájukért nagymér.tékben:....vadásszák.··.·
32~·KacsacsUr6 em16s
. - 'Tó'jáéökkál' szaporodik,' -kicsinyeit
em16ib6l 'szoptatja;
Viz~,
partokon éle Ainadárvilág és az em15sállatok közötti; átmenetet,
nagyszerllenpéldázza.
I

33, Lantfar'ku madár
.~ -Aúaztrália
madarvilága is igen érdekes.
.a legszebb madarak egyike •. '

A lantfarku

madár

.ll',

Emu
- ..', -.-"Fás,

fUves terUletekén

éle A. struecnál

valamivel

FELSÖOKTATÁSI JEGYZZTELLÁTÓ VÁLLALAT
Jtele~l~~-:, y,~z~tÖ;Hej"·t;'ter
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