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 Ausztrália természeti viszonyai

Ausztrália teljes egészében a déli féltekén helyez- 
kedik el. Az „Ismeretlen Déli Földrész” (latinul „Terra 
Australis Incognita”) a legkésőbb felfedezett 
kon tinens.
Területe 7,7 millió km 2, partvonala – Afrikáéhoz 
hasonlóan – tagolatlan.
Nyugaton és délen az Indiai-, keleten a Csendes- 
óceán határolja. Északról sekély tengerek, illetve 
Új-Guinea szigete jelenti a határt.
Északkeleti partja előtt húzódik – kb. 2000 km hosz- 
szan – a Nagy-korallzátony, amely bolygónk egyik 
legcsodálatosabb természeti képződménye, és 
igencsak megnehezíti a tengeri közlekedést.
A kontinens délkeleti csücske előtt  Tasmania szi-
gete emelkedik ki az óceánból.

 Ausztrália tájai

Nyugat-ausztráliai-tábla
A kontinens kb. 2/3 részét kitevő (300–500 m ma- 
gas) ősi pajzs általában sík terület. Egyenletes tér -
színű táblás vidék, amelyből több helyen ősi 
hegységek lekoptatott rögei emelkednek ki. Sok 
hasonlatosságot mutat afrikai „rokonával”. Az ős-
masszívum mélyében számtalan értékes ásvány-
kincs rejtőzik.

Belső területeit  sivatagok és félsivatagok borítják 
(Nagy-homoksivatag, Nagy-Viktória-sivatag).
A sivatagokból kiemelkedő  szigethegyek (Ayers 
Rock, Olgák) színesítik az amúgy sivár tájat.

Nagy-Vízválasztó-hegység 
(Kelet-ausztáliai hegyvidék)

A több vonulatból (Kék-hegység, Ausztrál-Alpok  
stb.) álló hegység a kontinens keleti peremét kb. 
3000 km hosszan szegélyezi.
Óidei röghegység.  Itt található Ausztrália legma-
gasabb csúcsa, a Mt. Kosciusko (2230 m).

Ausztráliai-alföld 
(Belső-ausztráliai medencerendszer)

A kontinens kb. negyedét kitevő táj az ősmasszí- 
vum és a Nagy-Vízválasztó-hegység között fekszik.
A belső-ausztráliai medencék  a kontinens legala-
csonyabban fekvő részei.
A felszínt döntően tengeri és folyami üledékek  
fedik.

 Ausztrália éghajlata 
és természetes növényzete

Ausztrália nagyobb része a  trópusi, kisebb része 
a mérsékelt övezetbe tartozik. A kontinenst a 
Baktérítő nagyjából középen szeli ketté.
Az  évi középhőmérséklet általában magas (20–
30 °C).
A  csapadék mennyisége a partoktól a szárazföld 
belseje felé haladva fokozatosan csökken, s ennek 
megfelelően változik a természetes növényzet 
is. Legcsapadékosabb az északi (a trópusi mon-
szun miatt) és az északkeleti (a Nagy-Vízválasz -
tó-hegységnek ütköző délkeleti passzát miatt) part-
vidék.
Az  északi területeken trópusi esőerdőkkel talál-
kozhatunk. A keleti partvidék jellegzetes növény-
zete az örökzöld babérerdő, ahol hatalmas euka-
liptuszfák tornyosulnak az ég felé.

7. A szigetkontinens és a „Nagy Víz”

 III. AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA

Ausztrália műholdképe
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I. A „KÉK BOLYGÓ” ÖNÉLETRAJZAIII. AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA

A Nagy-Vízválasztó-hegység belső oldala már szá- 
raz. Itt veszi kezdetét a szavannaöv, amelynek jel-
legzetes fái az akáciák és a baobabok (palackfák 
vagy majomkenyérfák).
A  kontinens belsejében sivatagok, illetve só- és 
szárazságtűrő növényekkel borított félsivatagok 
alakultak ki.
A  déli–délnyugati partvidék mediterrán éghaj-
latú, melynek téli csapadéka a nyugati szelekkel 
érkezik. Örökzöld keménylombú erdők borítják – 
már ahol nem irtották ki.
Egyes területeken (pl. Tasmania) óceáni jellegű ég- 
hajlat alakult ki. Az itt burjánzó mérsékelt övi erdő-
ségek sokban különböznek a nálunk ismerttől.
A déli félgömb, s így Ausztrália évszakai pont „fordí- 
tottjai” az északinak (értsd: nagyjából féléves elto-
lódást mutatnak egymáshoz képest).

 Ausztrália vízrajza

A kontinens  2/3 része lefolyástalan. Folyóvizei ál-
talában időszakosak (nevük creek).
A nagyobb mélyedéseket  sós tavak töltik ki (pl. 
Eyre-tó), amelyeknek vízszintje igen komoly inga-
dozásokat mutat.
Ausztrália legjelentősebb állandó folyója a  Murray. 
Mellékfolyójával, a Darlinggal – amely egyes ese-
tekben alig szállít vizet – együttesen biztosítják 
a megművelt területek öntözővizét.
A száraz területek vízhiányát  rétegvízzel (ún. ar-
tézi kutak segítségével) próbálják pótolni, de azok 
magas sótartalmuk miatt legtöbbször ihatatlanok. 
A rétegvíz két vízzáró réteg (pl. agyagréteg) között 
felgyülemlett víz. Földünk egyik legnagyobb réteg-
vízmedencéje a Nagy-Artézi-medence.

 Óceánia, Földünk legnagyobb 
szigetvilága

Óceánia a Csendes-óceán hatalmas, több ezer ki- 
sebb-nagyobb szárazulatból álló szigetvilága.
Három nagy szigetcsoportja:  Melanézia („feketék 
szigetvilága”), Mikronézia („kis szigetek világa”) és 
Polinézia („sok sziget világa”).
Új-Zéland és Új-Guinea Melanéziához tartozik. 
Új-Zéland két nagy  és több kisebb szigete a déli 
mérsékelt övezetben fekszik. Az Északi-sziget („a 
tűz szigete”) vulkanikus jelenségekben bővelkedik, 
míg a Déli-sziget („a jég szigete”) jégformálta ma-
gas hegyvonulataival hívja fel magára a fi gyelmet. 
A fejlődő ipar mellett meghatározó szerepet játszik  
az ország juh- és (tejelő) szarvasmarha-tenyész-
tése.
Új-Guinea Földünk második legnagyobb szige- 
te. A trópusi övezetben fekszik. Nagy része hegyvi-
dék, nagy esésű folyókkal és áthatolhatatlan esőer-
dőkkel.  Fő kiviteli cikkei az ültetvényeken termelt 
kókuszdió, ananász, banán, kakaó és kávé.
Polinézia és Mikronézia sok ezer apró szigetből  
áll. A szigetek nagy része a mélytengeri árkok men-
tén szigetívekbe rendeződött. A mélytengeri árok 
óceáni kőzetlemez alábukása mentén keletkezik. 
Egy ilyen képződményben találjuk Földünk leg-
mélyebb pontját is (Mariana-árok, –11 034 m). 
A szigetvilág főbb termesztett növényei a kókusz-
dió, az ananász és a banán. A tenger halállománya 
is fontos szerepet tölt be a lakosság étrendjében.
A  Hawaii-szigetek csoportja (Polinézia) Földünk 
legnagyobb vulkanikus képződménye. Itt hull a leg -
több csapadék is (kb. 12 600 mm/év!). Híres tűzhá-
nyói a Mauna Kea, a Mauna Loa és a Kilauea. Boly-
gónk „ananászkertje” egyben az Amerikai Egye-
sült Államok 50. tagállama.
Az óceániai szigetvilág  idegenforgalma egyre na-
gyobb méreteket ölt. A térség a tengeri és légi köz-
lekedésben is fontos szerepet tölt be.

Ayers Rock
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7. A szigetkontinens és a „Nagy Víz”

Magyarázd meg a következő ábrasor alapján Ausztrália megszületését! Indokold meg a fentiek alapján 
különleges növény- és állatvilágának kialakulását, annak egyedülálló fennmaradását!

A kontinens Ny–K-i keresztmetszete alapján, valamint atlaszod csapadéktérképe segítségével mutasd be 
a felszín, a természetes növényzet és a csapadék mennyisége közötti összefüggéseket!

2.

1.

Készítsd el a következő meteorológiai megfi gyelőhelyek csapadék- és hőmérsékleti diagramját! Mely 
megfi gyelőhely melyik éghajlati övhöz, vidékhez tartozik? Válaszodat indokold is! Számold ki a megfi gyelőhe-
lyek évi középhőmérsékletét és csapadékmennyiségét! A kapott adatokat írd a táblázatok hiányzó rovatába!

Farina  

d. sz. 30° 05’, 
k. h. 138° 08’, 
tsz. f. m. 93 m

Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.
Évi közép-

érték
/összeg

Havi közép-
 hőmérséklet (°C)

27,6 27,7 24,5 19,3 14,8 11,6 10,7 12,7 16,1 20,3 24,0 26,6

Havi csapadék-
mennyiség (mm)

14 15 13 10 15 15 9 7 8 14 13 13

3.

Trópusi monszun  
Óceáni  
Mediterrán
Szubtrópusi

Trópusi átmeneti
(szavanna) 
Trópusi sivatagi (térítői)
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III. AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA

Darwin  

d. sz. 12° 28’, 
k. h. 130° 51’, 
tsz. f. m. 30 m

Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.
Évi közép-

érték
/összeg

Havi közép-
 hőmérséklet (°C)

27,8 28,6 28,7 28,8 27,4 25,8 25,1 26,2 28,1 29,4 29,8 29,4

Havi csapadék-
mennyiség (mm)

411 314 284 78 8 2 0 1 15 49 110 219

Perth  

d. sz. 31° 57’, 
k. h. 115° 51’, 
tsz. f. m. 60 m

Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.
Évi közép-

érték
/összeg

Havi közép-
 hőmérséklet (°C)

23,4 23,9 22,2 19,2 16,1 13,7 13,1 13,5 14,7 16,3 19,2 21,5

Havi csapadék-
mennyiség (mm)

7 12 22 52 125 192 183 135 69 54 23 15
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7. A szigetkontinens és a „Nagy Víz”

a) Eddigi ismereteid és atlaszod térképei alapján adj választ arra, hogy miért nevezik a Murray folyót 
„Ausztrália Nílusá”-nak, illetve „legnagyobb áldásá”-nak?

 

 

b) Ausztrália, Magyarország és Franciaor-
szág egyaránt gazdag rétegvizekben, artézi 
vizekben. Általában milyen fekvésű terüle-
teken, s milyen módszerrel hozzák felszínre 
az említett víztípust?

 

 

 

 

4.

Amikor két óceáni kőzetlemez összeütközik, az egyik a másik alá bukik. Az alábukás vonalában mélyten-
geri árok keletkezik. A lezajló folyamat másik fontos következménye a vulkáni tevékenység, amely a feláramló 
lávából ún. szigetíveket hoz létre. Keress atlaszod Óceániát ábrázoló lapjain olyan példákat, amelyek esetében 
a fenti folyamat bekövetkezik!

 

5.

White-vulkán, Új-Zéland Új-Zéland
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III. AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA

Az ábrasoron egy ún. atoll kialakulását 
kísérheted fi gyelemmel. Mely folyamatok 
eredményeként születik meg a gyűrű alakú 
korallsziget? Igaz-e, hogy „csupán” egy ko-
rallszigetről van szó?

 

 

6.

Nagy-korallzátony – Great Barrier Reef
erszényes emlős – marsupial mammal
Óceánia – Oceania
atoll – atoll
szigetvilág – archipelago

Térképészkedj a Sulinet Digitális Tudásbázisa segít-
ségével: http://sdt.sulinet.hu/Műveltségi területek/
Földünk és környezetünk/Földrajz/Interaktív földrajzi 
vaktérképgyűjtemény/7.–8. évfolyam/Ausztrália, 
Új-Zéland és Óceánia domborzata és vízrajza.

lia,

Szótár Linkgyûjteményó á i k j é

Az erszényesek érdekes színfoltjai Ausztrália állatvilágának. Mivel méhlepényük nincs, apró utódaikat a hasukon levő bőr-
redőkben található emlőkön táplálják hosszú ideig. A kenguruk növényevő, pusztai állatok. Méretük az egér nagyságútól 
a 1,5–2 m-es magasságig terjedhet. A hagyomány úgy tartja, hogy nevüket Cook kapitány első partraszállásakor kapták. Ami-
kor meglátták az európaiak ezt a furcsa, ugrándozó állatot, megkérdezték a bennszülöttektől, hogy mi ez. Ők pedig azt vála-
szolták, hogy: „Kangaroo” – azaz „Nem értem”, s ettől kezdve csak így nevezték őket.

A koalák az őslakók szent állatai. Nevüknek jelentése: „nem iszik”. A 60–80 cm hosszúra megnövő állat Ausztrália egyik 
szimbóluma. Kizárólag eukaliptuszleveleket fogyasztanak. Napi adagjuk kb. 1 kg. A 600 eukaliptuszfajból mindössze kb. 
20-nak eszik meg a levelét. Ha másik levelet is megkóstolnak, elpusztulnak. A sok levél elfogyasztása miatt szőrük teljesen átita-
tódik illóolajokkal, s így élősködő nem nagyon merészkedik be sűrű bundájukba. Régebben értékes bundájuk miatt vadászták 
őket. 1927 óta teljes védelmet élveznek. (Forrás: Gruber László: Ausztrália, Óceánia és az Antarktisz természeti földrajza)

Készíts összehasonlító táblázatot a két állatról! Mely szempontokhoz ad teljes körű információt a szöveg? Mely kérdések-
ben kapunk egyoldalú tájékoztatást? Ez utóbbit kérdőjellel jeleztük a táblázatban:

Szempontok Kenguru Koala

?

?

Atoll
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8. Kontinensnyi ország – országnyi kontinens

 III. AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA

 Ausztrália népessége 

A kontinens  őslakói az ausztralid emberfajtá-
hoz tartoznak, akik mára igencsak megfogyatkoz-
tak (kb. 250 000 fő). Ausztrália mai lakosságának 
többsége Európából származik, de igen jelentős 
a kínai bevándorlók aránya is.
Amennyiben eltekintünk az Antarktisztól, Ausztrália  
a legritkábban lakott földrész (népsűrűsége mind-
össze 2,8 fő/km2). Lakosságának 80%-a a keleti és 
a délnyugati partvidéken él, a kontinens belseje 
szinte lakatlan.
Az ország  népességének 86%-a városlakó.
Ausztrália a 20. század elején nyerte el független- 
ségét. Ekkor alakult meg az Ausztrál Államszövet-
ség. Az ország a Brit Nemzetközösség tagja, hiva-
talos nyelve az angol.

 Ausztrália mezõgazdasága

A mezőgazdaságban dolgozók (a lakosság 5-6%-a)  
tanyaszerű településeken, farmokon élnek. A gé-
pesített nagyüzemek magas színvonalú áruter-
melő gazdálkodást folytatnak.
Az agrárszektor  vezető ágazata az állattenyész-
tés. Ausztráliában található Földünk legnagyobb 
juhállománya. Az államszövetség egyben a világ 
legnagyobb gyapjúszállítója. A csapadékosabb vi-
dékeken szarvasmarhát tartanak. Így nem lepő-
dünk meg azon sem, hogy a hasznosított földterü-
let 60%-a legelő.
Ausztrália  búzakivitele harmadik a világon. A ga-
bonanövényt az öntözött alföldeken és a csapadé-
kosabb keleti partvidéken termesztik.
Az északkeleti országrész fő terménye a  cukor-
nád. Ausztrália Földünk egyik legnagyobb cukor-
exportő re.

A fentieken kívül sokféle gyümölcsöt is termeszte- 
nek (banán, ananász, narancs, citrom, szőlő, alma).
Az állam  teljes agrártermelésének 70%-a kerül 
exportra.

 Ausztrália ipara

A földtani adottságoknak köszönhetően Ausztrália  
ásványkincsekben is nagyhatalomnak számít.
A világ bauxittermelésének 1/3-át adja.  Az alu-
mínium ércét timfölddé dolgozzák fel, illetve jelen-
tős hányadát exportálják.
Ausztrália a  vasércbányászatban a világelsők közé tar-
tozik, s ugyanez elmondható a színes ércek, a nemes-
fémek, az uránérc és a gyémánt kitermeléséről is.
Az ország  legfontosabb energiahordozója a kő-
szén.
Az ásványkincsekre és az energiabázisra  fejlett 
vas- és alumíniumkohászat épül.
Legfejlettebb iparága  a korszerű és sokoldalú 
gépgyártás, de jelentős szerepet játszik a vegyipar, 
az elektronika, az élelmiszeripar és a textilipar is.
Az ipari termelés a legnépesebb város,  Sydney és 
a pénzügyi-kereskedelmi központ, Melbourne 
köré csoportosul. Canberra, a főváros jóval kisebb 
gazdasági súllyal bír.
A kontinenst a  ritka településszerkezet jellemzi. 
A közlekedési hálózat a népesebb tengerpartok 
környékén sűrű. A belső területek megközelítésé-
ben fontos szerepet kap a légi közlekedés.
Ausztrália  legjelentősebb kereskedelmi partnere 
Japán, de fi gyelemre méltó az Ázsia gyorsan iparo-
sodó országaiba, valamint az Európába és az USA-
ba irányuló export is.

Sydney kikötője az Operaházzal
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III. AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA

1.

1.

2.

Hasonlítsd össze atlaszodban Ausztrália éghajlati térképét és tele-
püléseket is ábrázoló térképlapját! Mennyiben befolyásolja az éghajlat 
a településsűrűséget, s ennek megfelelően a népsűrűséget? Satírozd 
be a térképen piros színnel a legsűrűbben, kékkel pedig a legritkábban 
lakott területeket!

  

Ausztrália a világelső juhtenyésztésben. Kb. 120 millió gyapjast tar-
tanak. Számold ki az egy főre eső juhállományt és az 1 km2-re jutó „juh-
sűrűség”-et!

 

 

1.

2.

Nagy-korallzátony

Aboriginal harcos

Ausztrál farm

Foldrajz_7.indd   45Foldrajz_7.indd   45 4/14/10   1:26:00 PM4/14/10   1:26:00 PM



46

Ausztrália őslakói – aborigines in Australia
gyarmat – colony
farmgazdálkodás – farming
állattenyésztés – stock raising
növénytermesztés – cultivation

Sok-sok érdekességet olvashatsz a mai Ausztráliáról 
a nagykövetség honlapján:
http://www.hungary.embassy.gov.au/
btpshungarian/Ama.html

Szótár Linkgyûjtemény

Ausztráliát sokáig „Nova Hollandiá”-nak hívták. Mai nevét Flinderstől kap-
ta, aki az 1800-as évek legelején felelevenítette a „Terra Australis” kifejezést. 
Az angolok is tevékenyen részt vettek a kontinens felfedezésében. 1699-ben 
a híres-hírhedt kalóz, William Dampier érte el Ausztrália partjait. Őt James 
Cook (1768–1770) követte, akit sokszor illetnek a „minden idők legnagyobb fel-
fedezője” jelzővel. Az ő érdeme, hogy végleg eltűnt a térképekről és a geográ-
fusok fantáziájából a Ptolemaiosztól eredő, és az arab földrajztudósok által 
szuggerált „Terra Australis” elnevezés. Cookék Tahiti szigete felé hajóztak, hogy 
a Vénusz Nap előtt történő átvonulását tanulmányozzák. Cook a Tahiti szi-
getcsoport feltérképezését követően, két hónapi hajóút után elérte Új-Zélan-
dot. Hajója, az Endeavour („Törekvés”) fél éven keresztül a szigetek partvi-
dékét járta. (Ekkor fedezték fel a Cook-szorost is.) Ezt követően „Új-Hollandia”, azaz Ausztrália felé vették az irányt, s a kontinens 
délkeleti sarkától elindulva végighajóztak a keleti partvidék mentén. A Nagy-korallzátonynál kisebb hajótörést szenvedtek. 
A York-fok szerencsés elérése után nyugat felé tartottak, s rövidesen áthajóztak a Torres-szoroson, mely ekkor még névtelen 
volt. Végleg bebizonyosodott: Ausztrália különálló kontinens. 

(Forrás: Gruber László: Ausztrália, Óceánia és az Antarktisz természeti földrajza)

Azonosítsd a szöveg alapján, hogy a térképvázlat egyes betűjelei Cook útjának mely állomásaira utalnak!

A C

B D

8. Kontinensnyi ország – országnyi kontinens

Ausztrália földtani felépítését ismerve, s az ábra felhasználásával 
adj magyarázatot az ásványkincsek elhelyezkedésére! Melyek a kon-
tinens legfontosabb kiviteli cikkei (az agrártermékekről se feledkezz 
meg)!
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