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Nr 6 Kwiecień / Maj  – Na najmniejszym kontynencie świata Australii

Świat jest zdumiewającym miejscem. Ciągle trafimy na zaskakujące, z pozoru oczywiste fakty
naukowe.  Dlatego,  można  stwierdzić,  że  nasza  mała  planeta  jest  podobna  do  dużej,  grubej
encyklopedii  czekającej  dopiero  na  odkrycie.  Trzęsienia  ziemi,  tsunami,  tornada,  erozja,  zorza
polarna…  z  pewnością  nie  są  najbardziej  zaskakujące.  Zapraszamy  w  naszej  gazetce  na  krótką
wędrówkę  w  poszukiwaniu  absolutnie  niezwykłych  dziwów  natury.  To  niemożliwe…  -  sami
zobaczcie!

W  numerze  szóstym  poznamy  niesamowite  miejsca,  piękne  krajobrazy  oraz  osobliwości
przyrodnicze Australii. Jest to najmniejszy, najsłabiej zaludniony, najsuchszy, najbardziej endemiczny
kontynent świata Jest jednym z najbardziej fascynujących i najmniej odkrytych kontynentów na tej
planecie. Poznamy niezliczone cuda przyrody, unikalne kultury i interesujące fakty historyczne – ten
kontynent ma wiele do zaoferowania.  Zapraszam do wspólnej wędrówki.

W tym numerze: Aborygeni, didgeridoo, Coober Pedy, Ayers Rock, Red CentreBungle Bungles, 
skalna fala

Aborygeni

Rdzennymi mieszkańcami Australii są Aborygeni.  Przybyli  na kontynent ponad 50 tyś. Lat
temu z  azjatyckich  archipelagów na tratwach i  niewielkich  łodziach.  Prowadzą koczowniczy tryb
życia,  są  bardzo  uzależnieni  od  otaczającego  ich  środowiska  i  bardzo  z  nim  związani.  Do  ich
podstawowych  zajęć  należały: łowiectwo i zbieractwo,  a  w  rejonach  nadbrzeżnych
także rybołówstwo.

Didgeridoo

Didgeridoo  -instrument  przypominający  gigantyczny flet  jest  uznawany  za  jeden
z najstarszych instrumentów muzycznych świata. Tradycyjny sposób jego wytwarzania nie zmienił się
od tysięcy lat – powstaje on z wyjedzonych przez termity gałęzi drzew (np. eukaliptusa), w których
drąży się odpowiedni otwór. Aborygeni grali na nim i nadal grają podczas uroczystości plemiennych. 



Coober Pedy

Pośrodku  australijskiego  outbacku  znajduje  się  miejsce  jak  żadne  inne.  Coober  Pedy jest
oddalone od najbliższego miasta  o 541 kilometrów.  Jego mieszkańcy,  zmagając się z piekielnymi
upałami, budują swoje domy pod ziemią. Żyją jakby w piwnicy, ale wnętrze wygląda tak jak powinno
według znanych nam standardów mieszkań. Do temperatury powyżej 40 stopni Celsjusza nie da się
przyzwyczaić,  nawet  żyjąc  tam  kilkadziesiąt  lat. W  Coober  Pedy  wydobywa  się  najcenniejsze
i najdroższe na świecie opale.

Ayers Rock

To jeden  z  największych  i  najbardziej  znanych  monolitów  skalnych  na  naszej  planecie,
zbudowany z  charakterystycznego  czerwonego  piaskowca.  To  także  jeden  z  najczęstszych  celów
turystów z całego świata, którzy odwiedzają Australię. Ayers Rock nazywany jest także Uluru i jest
świętą skałą dla Aborygenów. Znajduje się w sercu tzw. red center outbacku. To dzieło natury stoi w
tym miejscu od ponad stu tysięcy lat. Co ciekawe pod wpływem promieni słonecznych zmienia swoją
barwę (kolejno: czerwona, pomarańczowa, różowa i szara) i w ten sposób każdy kto tu przyjedzie, aby



podziwiać  Uluru  na  własne  oczy  ma  możliwość  obejrzenia  niepowtarzalnego  spektaklu
wyreżyserowanego przez naturę.

Red Centre

Red Centre to serce outbacku – skwarnego, rozległego i niegościnnego dla człowieka terenu
w Australii.  Najbardziej  znanymi  miejscowościami  w tym rejonie  są  Alice  Springs,  Cooper  Pedy
i Darwin.  Latem temperatury osiągają tu nawet  50 stopni  Celsjusza.  Charakterystyczną  rzeczą dla
outbacku jest czerwona ziemia, ostańce skalne i praktycznie brak roślinności

Bungle Bungles, 

Bungle Bungles, kolejne niespotykane formacje skalne, przypominają olbrzymią pasiekę uli
lub kopki siana. Wzniesienia mają  prążkowaną fakturę, którą tworzą warstwy różnych minerałów.
Kaniony układają  się  w  labirynty,  które  zbadano  i  objęto  prawną  ochroną  dopiero  w  latach  80.
ubiegłego wieku. Skały Bungle Bungles są stare, mają przeszło 350 mln lat, a na niektórych można
odnaleźć stare rysunki Aborygenów.



Skalna fala

Nieopodal miasta Hyden, na obrzeżu rolniczego regionu w Australii Zachodniej, znajduje się
ogromna  formacja  skalna,  nazywana  Hyden  Rock.  Na  jej  północnym krańcu wznosi  się  pochyła,
stercząca 15 m nad otaczającą ją równiną skała, zwana Wave Rock (Skalną Falą). nadano jej taką
nazwę, ponieważ przypomina zastygłą w bezruchu gigantyczną, załamującą się falę. ma ona 100 m
długości.

Karijini 

Karijini słynie z niezwykłych dzieł natury. Należą do nich fantastyczne wąwozy, takie
jak Weano i Dales. Mieniące się różnymi kolorami jeziora i baseny Circular i Fern zapewniają
ochłodę w gorący dzień. Wrażenie robią również spektakularne wodospady Joffre i Fortescue.
Tubylcy  od wieków traktowali  Karijini  ze  szczególną  czcią,  a  miejscowe jaskinie  często
pełniły funkcję grobowców.



To już koniec naszej wędrówki przez siedem kontynentów. Mam nadzieję,
że  chociaż  trochę  zainteresowałem  moich  czytelników.  Dziękuję  za
wyrozumiałość i cenne wskazówki p. Beacie Jamrosze. Pozdrawiam, Jakub
Śleziak.

Korzystano  ze  źródeł:  wikipedia,  ,  turystyka.  wp,  obieżyświat,  tajemnice  –  świata.pl,
travelin.pl,  globalquiz,  dziedzictwo UNESCO, National  Geographic,  podróże.onet.pl,  fajne
podróże, na:Temat, poznajnieznane.pl. rzuć i jedż.


