
Аустралија 

Главни град Аустралије је Канбера, а не Мелбурн, како многи мисле. Овај континент простире се на 
7.692.024 квадратна километра. Има око 19.500.000 становника, а од тога је 160.000 Абориџина. 
Густина насељености је 2,4, становника на квадратни километар. У службеној је употреби енглески 
језик. 
Први докази о постојању људи у Аустралији потичу од пре 40.000 година. То већ знаш  Али не 
знаш да се први Европљанин 1503. године искрцао на западну обалу Аустралије. То је био Француз 
Де Гонвил. Источну обалу је много касније пронашао енглески истраживач Џемс Кук. Он ју је у име 
енглеског краља присвојио 1770. године. 
Иначе, Аустралија је 1901. године постала независна федерација у оквиру Комонвелта. Не знам да 
ли знаш да је Комонвелт удружење чије су чланице некада биле део енглеског краљевства. И данас 
се енглеска краљица сматра поглаваром ових држава. 
 

Абориџини 

Воде порекло са аустралијског континента; живе у Аустралији од пре 40.000 година! Може се рећи 
да им је добро познат сваки педаљ овог континента! За кретање по шумама и пустињама 
Абориџини не користе географске карте или мапе, већ своје древне песме које детаљно описују 
пејзаже. Абориџински друмови се стога називају „путеви песме”, а најстарији припадници племена, 
„тракери”, уче млада поколења овим песмама. 
 

Оруђе старих Абориџина 

Бумеранг – алатка од закривљеног дрвета која се користи за лов. На абориџинском језику ова реч 
значи 'дрво које се враћа'. Шта то значи? Уколико се мета не погоди, бумеранг се у лету окреће и 
враћа се у руке особе која га је бацила. 

 
Зујалица – комад пљоснатог дрвета за које је привезано дугачко уже. Ако се њиме оштро завитла, 
производи јак звук, који се чује на великој удаљености. 

 
Диџериду – грана еукалиптуса коју су избушили термити (инсекти који једу дрво). Користи се као 
музички инструмент и за слање порука на велику удаљеност. Највероватније је диџериду 
најстарији музички инструмент на свету. 



 
Ритмичке палице – дрвени штапови који ударањем једног у други производе звук који плесачима 
даје ритам. Украшени су цртежима различитих племенских тотема. 

 
 

Шта би се још занимљиво могло знати о Аустралији?  

На пример...  

Биљке у Аустралији 

Замисли да седиш под дрветом које је постојало још у доба диносауруса. Тешко ти је да замислиш? Е 
па да знаш да се то у Аустралији лако може догодити. Године 1994. у долини Плавих планина, у 
Новом Јужном Велсу, пронађено је изузетно ретко дрво: 
 
Бор 'волеми'.  

Био је то епохални проналазак јер је реч о врсти која постоји више од 65 милиона година! Ово дрво 
је изузетно ретко и прети му изумирање, те не треба да те чуди да је то најзаштићеније дрво на 
целој планети. Чисто да знаш   

травнато дрво Поред ове врсте бора, упознаћеш и (Ksantoroea). Реч је о многоструко корисној 
биљци. Цвет обилује нектаром, а лишће је јестиво. Од смоле овог дрвета прави се одличан лепак.  
У аустралијској пустињи налази се још једна занимљива биљка.  
 
Бураванга.  

Семе ове биљке треба добро изгњечити, а потом недељама испирати како би се из њега отклонио 
отров. Млевењем тог семена добија се хлебно брашно. Да не поверујеш! Отровно, а на крају – 
изузетно укусно.  

макадамијаАустралија је позната и по посебној врсти ораха. Зове се , а познат је и као орах из 
Бафала. 
 

Велики бал Залеђа.  Једна од занимљивости у Аустралији је и: 
 
Организује се сваке друге године у граду Курдимурки. Град Курдимурка основан је крајем 1800. 
године, током изградње железнице у Аустралијском залеђу. Мало-помало, људи су га напуштали, 
тако да је то данас пуст град. Оживи само за време овог бала. Он је најважнија прослава на југу 
Аустралије и тада током целе ноћи свирају музичке групе док се сви лудо проводе. 
 



Ако Аустралију желиш посетити, 
Курдимурку мораш видети! 

Тамо се игра и скаче целу ноћ до зоре, 
и испије се сока од јабуке читаво море! 

 

Ајерс Рок или Улуру 

Занимљивост Аустралије је и Ајерс Рок, на абориџинском 'Улуру'. Реч је о највећем монолиту на 
свету. Реч 'монолит' значи јединствени камени блок, а из тога произилази да је Ајер Рок планина од 
једној јединог огромног камена. Његова видљива страна је дугачка 3600 метара, а висока 348 
метара. Сама стена је много већа, што је и логично, јер се простире под земљом још читавих 700 
метара. Ветрови и кише избраздали су овај камен и начинили разне отворе. Када дува јак ветар, а 
прилично је таквих дана, ти отвори мистериозно звижде. Њихово звиждање довело је до настанка 
многих легенди. Иначе, Ајерс Рок се уздиже усред велике равнице. Најлепши је при заласку сунца и 
у зору. Делује као да се купа у пламену сунчевих зрака, као да је оживео. У себи крије многа 
сведочанства абориџинске културе. Једно од сведочанстава су цртежи уклесани у камену. 
Најстарији цртежи потичу чак од пре 20.000 година.  
Пећинско сликарство често илуструје легенде о настанку света или о 'народу из сна', како 
Абориџини сами себе називају. Сматрају да више од 40.000 година ходају по Земљи захваљујући 
даху својих предака. Абориџински уметници су правили четкице од дрваца која би жвакали док им 
крајеви сасвим не омекшају. За сликање су употребљавали и животињско крзно или птичје перје 
везано за дршку. Понекад би боје наносили и прстима. Као оловке су користили комаде угља или 
тврду глину. Иначе, сликарство у стилу рентгенских снимака представља најпознатији облик 
абориџинске уметности. Оно се одликује приказивањем спољашњег изгледа, али и унутрашњих 
органа и скелета. Сваки лик је веома детаљно приказан што сведочи да су Абориџини одлично 
познавали анатомију. 

Национални парк Флиндерс Реинџ 

Поред свих уобичајених туристичких атракција, треба посетити и овај национални парк. Налази се у 
јужној Аустралији и има изузетно богату флору и фауну. У њему је сасвим нормални срести емуа, 
врсту аустралијског ноја, велике сиве кенгуре и мале бојажљиве валабије са жутим шапама. 
Сложићеш се да би то био незабораван доживљај. У зони овог парка обавезно треба посетити и 
подручје Вилпена Паунд, огроман кратер богат пашњацима и вегетацијом, окружен црвеним 
литицама високим више од хиљаду метара. Кад си већ ту, треба да знаш да је лепо видети и пећине 
Јурамбула са преисторијским абориџинским цртежима. На крају, треба видети и Свети кањон, узак 
стеновити усек, са многобројним у стене уклесаним цртежима који приказују кенгуре, емуе и 
симболичне кругове. 

Животиње у Аустралији 

Претпостављам да не знаш ништа о валабијима  
Валаби је врста малих торбара. Може достићи висину од 50 до 50 центиметара. Ако знаш да је 
велики црвени кенгур висок до 150 цм... Валаби живи по читавој Аустралији, у пустињама, шумама, 
на стенама.  
Већ знаш да је Аустралија земља торбара, животиње из велике породице сисара, које имају посебне 
одлике. За једну знаш: женке на стомаку имају торбу. У њој гаје своје младунце све док се не 
осамостале. Најпознатији и највећи торбар је, и то знаш – кенгур. Достиже висину и до два метра и 
то без репа. У даљину може да скочи и до девет метара. Иначе, назив 'кенгур' потиче од речи 
'кангару' што на абориџинском језику значи 'не разумем'. Кенгур није једини торбар. Ту спадају и 
коала, валаби, вомбат, опосум (врста миша), тасманијски ђаво и изузетно брзи бандикут. 

КЉУНАРПоред торбара, у Аустралији постоје и друге необичне животиње. Једна од њих је . Дугачак 
је од 40 до 50 цм, тежак између једног и два килограма, а кљун му је дугачак 5,5 цм. Он је најчуднија 
животиња која постоји. Живи на источној обали Аустралије и у Тасманији, у близини језера, река и 
потока. 

 - Сисар је и доји своје младунце. С друге стране, полаже јаја као птице и гмизавци. 
 - Има кљун и ноге са пловним кожицама као патка. А има и нокте, дугачке као код кртице. 



 - Копа кртичњаке дугачке и до 18 метара. 
 - Мужјаци имају отровне 'оструге' на задњим ногама. 
 - Реп му је попут дабровог.  
 - Једе луковице, гомоље, корење, кукуруз, воће и дрву дрвета. Али се храни и инсектима, 

ситним рибама, жабама и пуноглавцима. 
 - Има изузетну моћ запажања. 

Од занимљивих животиња упознаћеш се и са: 
 Коала - – готово никада не пије воду јер еукалиптосово лишће којим се храни има довољно 

воде. Живи на овом дрвећу, па није чудно што миришу на бомбоне против кашља. Екстракт 
еукалиптуса се доста користи у медицини. Можда баш овај мирис штити мекано коалино 
крзно од паразита. 

 Ему - – птица друга по величини, одмах после ноја. Достиже брзину и до 50 км на сат. Мужјаци 
леже на јајима која имају предивну зелену боју, па наликују по томе смарагдима. 

 Кокабура - – највећа птица из породице водомара, али живи у сушним пределима, далеко од 
извора воде. Храни се инсектима, гуштерима, змијама, мишевима. На њих се баца са хране. И 
знаш шта је занимљиво? Не једе рибе! 

 Камиле - – крајем 19. века стигле су на овај континент из Авганистана. Служиле су за превоз 
робе пустињом јер није било возова и камиона. Када су се ова превозна средства појавила, 
камиле су пуштене на слободу. У Аустралији живе слободно, а има их укупно око 500.000. 

 

Шта је неопходно за путовање по Аустралији? 

 - Географска карта одговарајуће зоне 
 - Спреј против инсеката 
 - Шешир и крема за сунчање са највишим заштитним фактором 
 - Велика количина воде 
 - Лагана одећа за дан и вунени џемпери за ноћ 
 - Батеријска лампа са резервним батеријама 
 - Кишна кабаница током кишне сезоне (од децембра до марта) 
 - Радио или мобилни телефон са најважнијим бројевима 

И наравно, добро проучи основе прве помоћи. 
 

Још занимљивости из Аустралије! 

Сурфовање су измислили домороци из Полинезије (група острва у Тихом океану). Први 
Европљанин који помиње овај спорт је управо Џемс Кук, европски истраживач. Он је 1777. године на 
Хавајима видео домороце како клизе по води, одржавајући равнотежу на дугачким дрвеним 
даскама. Даске за сурфовање могу бити различите дужине, од 1,80 м па и преко три метра. Избор 
зависи од висине таласа које треба пребродити и од вештине сурфера. Почетницима се препоручује 
велика даска која ће им омогућити да се лако одржавају на ногама. Лиш је гумени вез причвршћен 
за даску. Везује се за скочни зглоб сурфера. Служи да даска не отплови далеко ако сурфер изгуби 
равнотежу и падне у воду. За десни зглоб је везују искусни сурфери, а ако је причвршћен за леви 
зглоб, зна се да је сурфер почетник. 
Поред правила сурфовања, захваљујући овој књизи, упознаћеш и планинарска правила. 

И откуд сад?! СУДОКУ 

Не знам да ли волиш судоку. Ако волиш ову игру, сигурно знаш да је стигла из Јапана. А да ли знаш 
да назив има две речи: СУ – број; ДОКУ – један једини? Мрежа обично има девет редова и девет 
колона, а користе се бројеви од 1 до 9. Сигурно не знаш да ова игра потиче од много старије игре, 
зване 'латински квадрат'. Њу је у 18. веку смислио математички геније – Леонардо Еулеро. 

Књигу у руке, па уживај  


