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● Valstybinė kalba - anglų
● Sostinė - Kanbera
● Gyventojų skaičius - 21 610 000
● Gyventojų tankumas - 2.833 žm/km2

● BVP žmogui - 36 225 $
● Valiuta - Australijos doleris
● Vienas iš keturių Australijos gyventojų gimė ne Australijoje
● Valstybės vadovai:

– Karalienė Elžbieta II
– Ministras pirmininkas Kevinas Radas (angl. Kevin Rudd)

● Nepriklausomybė paskelbta nuo Jungtinės Karalystės:
● Konstitucinis aktas 1901 m. sausio 1 d.
● Westminterio statutas 1931 m. gruodžio 11 d.
● Australijos aktas 1986 m. kovo 3 d.



  

Gyventojų tautinė sudėtis:
29.06% - Australai
0.45%   - Australijos aborigenai
52.8%   - Europiečiai
6.67%   - Azijiečiai
11,02% - kiti

Gyventojų skaičiaus kitimas:
21 180 000 - 2007 m.
20 848 000 - 2006 m.
20 544 000 - 2005 m.
20 252 000 - 2004 m.
20 011 000 - 2003 m.
19 770 000 - 2002 m.
19 533 000 - 2001 m.

Gyventojų amžiaus sudėtis:
0-14 m. - 19.6%
15-64 m. - 67.5%
≥ 65 m. - 13%



  

Gyventojų skaičiaus augimas (tūkst.)



  

Gyventojų skaičiaus augimas 1788-2008 m. (tūkst.)



  

Australijos gyventojų amžiaus grupių piramidė (tūkst.)



  

26,6% - Romos katalikai
20,7% - anglikonai
20,7% - krikščionys
2,1%   - budistai
1,5%   - musulmonai
1,2%   - kiti
15,3% - netikintys
11,7% - nenurodo savo

religijos

Gyventojų paplitimas Australijoje
1 taškelis – 1000 gyventojų

12,14 gimusiųjų/1000 gyv.
7,51 mirusiųjų/1000 gyv.
3,85 migrantų/1000 gyv.
1,76 vaiko/1 moteriai
92% gyvena miestuose



  

Aborigenai
Prieš 40 000 metų Australijoje apsigyveno pirmykštės medžiotojų gentys, kurios 

dabar vadinamos aborigenais. Manoma, kad pirmieji žmonės atvyko iš Azijos, kai 
vandens lygis buvo daug žemesnis už dabartinį, tačiau tiksli kilmė dar nenustatyta. Kai 
XVII a. pabaigoje čia atplaukė britai, aborigenai buvo išstumti toliau į sausringą krašto 
gilumą. Dėl imigrantų atneštų bėdų (ligų ir žudynių), netekę tradicinių medžioklės plotų, 
daug aborigenų genčių išnyko. Visiškai išnaikinti aborigenai Tasmanijos saloje, čia 
paskutinė tasmanė mirė 1876 m. (Lalla Roockh). Likusieji Australijos aborigenai dabar 
gyvena žymiai skurdesnėmis sąlygomis nei likusieji šalies gyventojai.

Prieš kolonizaciją - gyventojų taikomos technologijos, mityba ir medžioklės būdai 
skyrėsi priklausomai nuo gyvenamos aplinkos sąlygų. Toreso sąsiaurio salų gyventojai 
kultivavo žemės ūkį ir papildydavo derlių laukinėmis gėrybėmis; augino įvairias javų 
kultūras, įskaitant cukranendres, taro bulves, batatus, taip pat veisė kiaules ir kazuarus. 
Tuo tarpu likusios gentys (žemyne) buvo medžiotojai-rinkėjai, neauginę jokių kultūrų 
bei neturėję jokių naminių gyvulių, išskyrus laukinius dingus. Gyvenantys jūros ir upių 
pakrantėse taip pat užsiėmė žvejyba. Kelios bendruomenės gaudydavo ungurius ir 
parduodavo kitoms, net labai toli gyvenančioms bendruomenėms. Kai kurie aborigenai 
ir Toreso sąsiaurio salų gyventojai buvo prisijaukinę dingus kaip kompanionus, 
padėjėjus medžioklėje bei dėl šilumos šaltomis naktimis.

Vietinių Australijos ir Tasmanijos žmonių kalbos neturi akivaizdžių panašumų su 
bet kuriomis kitomis kalbomis už Australijos ribų. XVII a. pabaigoje Australijoje buvo 
350–750 aborigenų bendruomenių, ir atitinkamas skaičius kalbų ar dialektų. XXI a. 
pradžioje naudojamos mažiau nei 200, ir tik dvidešimčiai jų negresia išnykimas.



  

Dauguma Australijos aborigenų vis dar gyvena skurdžiai. Aborigenų vaikų 
mirtingumas beveik tris kartus didesnis nei kitų gyventojų. 70% populiacijos 
miršta nesulaukę 65 metų. Kai tuo tarpu kitų, australiečių – 20% miršta 
nesulaukę to paties amžiaus. 

Priežastys įvairios, - blogos sanitarinės sąlygos, svaigalai, jų senųjų žemių 
netektis, dėl kurios priversti pasitraukti į dykumingesnes vietas ir t.t. Tačiau, 
žiūrint platesniu mastu, šią padėtį lėmė europiečių kolonizacija ir su ja atsineštos 
negandos. Dešimtis tūkstančių metų egzistavusi santvarka buvo visiškai išardyta 
per kelis šimtus metų įvairiomis priemonėmis. Kai kurios jų buvo drastiškos. O 
aborigenams nespėjant prisitaikyti prie kolonizatorių gyvenimo būdo ir kultūros, 
socialinės negandos velkasi kaip uodega iš paskos.

Aborigenams teko gintis nuo ligų, kurias atsivežė europiečiai ir kurioms jie 
neturėjo imuniteto. Dėl svaigalų ir imuniteto svaigalams, aborigenų padėtis buvo 
panaši į Amerikos indėnų. O galiausiai, tų laikų kolonizavimo taisyklės - “aš 
turiu šautuvą, todėl čia gyvensiu” ir “išnaikinkim vietinius”, tapo aborigenų 
pasitraukimu į šalies gilumą priežastimi, kur gyvenimo sąlygos daug prastesnės.



  



  



  



  



  

Kevinas Radas, apsuptas aborigenų



  

Aborigenų piešinys



  

Australijos baltaodžių istorija
Iš europiečių pirmasis žemyną atrado portugalų tyrinėtojas Cristóvão de 

Mendonça 1522 m. Pirmieji Australijos tyrinėtojai olandai ir portugalai manė, 
kad šis žemynas dėl savo geografinių ir klimatinių ypatumų nėra tinkamas 
apgyvendinimui. Europiečių tyrinėtojai Australiją intensyviau pradėjo tirti tik 
XVII a. kai ją pastebėjo ir aplankė keletas ekspedicijų: portugalų tyrinėtojas Luis 
Vaez de Torres tuo metu tarnavęs Ispanijai (1607), Dirk Hartog ir Abelis 
Tasmanas (1642) ir t.t..

1770 m. Džeimsas Kukas paskelbė jo tyrinėtas rytų Australijos pakrantes 
Jungtinės Karalystės nuosavybe. Didžioji Britanija 1788 metais Naujajame Pietų 
Velse įsteigė pirmąją katorgininkų koloniją. Van Diemeno Žemės kolonija 
(dabartinėje Tasmanijoje) įsteigta 1803 m.

80 metų Australija buvo nusikaltėlių trėmimo vieta. Jie buvo vežami 
baisiomis sąlygomis buriniais laivais, vadinamaisiais transportais. 1868 m. 
nusikaltėlių siuntimas buvo sustabdytas. Per tą laiką jų čia atvežta 200 000. 
1800 m. europiečių buvo 5 200, o po 50 metų jau 444 000.

XIX a. Australijoje atrasti aukso ir sidabro telkiniai sukėlė imigracijos bangą 
ir 1858 m. gyventojų skaičius pasiekė 1 mln., 1887 m. - 2 mln., 1889 m. - 3 
mln., 1905 m. - 4 mln., 1918 m. - 5 mln., 1921 m. - 5,2 mln., 1931 m. - 6,5 mln.

Kolonizacija ne tik sudarė sąlygas susimaišyti daugybei rasių ir kultūrų, bet 
ir davė pradžią didžiulei socialinei nelygybei tarp senųjų gyventojų ir europiečių 
kolonistų.



  

Miestas pagal paskirtį - Kanbera
Kanbera (angl. Canberra) – miestas Australijos pietryčiuose, valstybės 

sostinė. 324,0 tūkst. gyventojų (2007 m.). Miestas buvo įkurtas XX amžiaus 
pradžioje, kai Australija tapo britų dominija, o Sidnėjus ir Melburnas 
nepasidalijo teise būti sostine. Tad Kanbera buvo specialiai įkurta tarp šių miestų 
ir 1913 m. kovo 12 d. tapo sostine, taip darant kompromisą tarp Sidnėjaus ir 
Melburno pretenzijų. Ji priklauso Australijos sostinės teritorijai, kuri ir buvo 
sukurta specialiai šiam miestui, kaip federalinis vienetas. Kanbera išvertus iš 
vietinių aborigenų kalbų reiškia „susitikimo vieta“. Mieste gyvena apie 307 000 
gyventojų. Kadangi Australija didelė ir svarbi valstybė, tai reiškia, kad mieste  
dominuoja valstybinės institucijos ir ambasados.

Kanberos išplana-
vimas kruopščiai
apgalvotas.
Miestas suprojek-
tuotas būti sostine
ir savyje turėti vi-
sus vyriausybinius
ir reprezentacinius
pastatus.



  

Parlamento rūmai Kanberoje



  

Kanbera naktį



  

Ekonomika
Australijos ekonomika – vakarietiško tipo, mišraus pobūdžio, klestinti. 

Ekonomikoje vyrauja paslaugų sektorius, kuriame sukuriama 68 proc. šalies 
BVP, tačiau išlieka labai svarbūs kalnakasybos ir žemės ūkio sektoriai ir sudaro 
net 68 proc. Australijos eksporto. Australija yra viena svarbiausių žemės ūkio 
produktų eksportuotojų pasaulyje. 

Iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos gyvulininkystė (vilnos auginimas) buvo 
svarbiausia ūkio šaka. Pagal vilnos produkciją Australija užėmė pirmąją vietą 
pasaulyje. Su žemės ūkiu buvo susijusi ir visa Australijos pramonė - konservų 
gamyba, malūnai, cukraus fabrikai, vilnų plovyklos, tekstilės įmonės, odų, batų, 
muilo ir žvakių pramonė. Nuo šaldymo įrenginių išradimo Australija eksportuoja 
ir mėsos produktus.

Gaminama saulės energijos jėgainių įranga, automobiliai lokomotyvai, 
staklės, žemės ūkio mašinos, elektrotechnikos, elektrotechnikos prietaisai. 
Didžiausi gamybos centrai: Sidnėjus, Adelaidė, Melburnas. Laivai ir rūdovežiai 
statomi Sidnėjuje, Adelaidėje. Per metus perdirbama 40 milijonų tonų naftos, 
didžiausi naftos perdirbimo kombinatai yra Altonyje ir Botany. Čia taip pat 
gaminama mineralinės trąšos, sieros rūgštis, dažai, vaistai. Stambūs tekstilės , 
avalynės ir pramonės centrai yra Melburne, Sidnėjuje, Brisbene.
Eksportuojama apie 80 procentų viso pagaminamo cukraus, taip pat gaminamas 
vynas ir kiti maisto produktai.



  

Pagal gamtinių išteklių gausumą Australija visų pirma išgarsėjo savo auksu, 
kurio rasta 1814 m., tačiau jau nuo 1905 m. aukso gavyba ėmė mažėti.

Šiuo metu pagrindiniai eksploatuojami gamtiniai ištekliai yra anglis, 
geležies rūda ir urano rūda. Akmens anglys kasamos Boweno , Sidnėjaus ir 
Clarence`o baseinuose. (3 vieta pasaulyje pagal gavybą ir pirma pagal eksportą). 
Rusvosios anglys kasamos Latrobe`o slėnyje. Nafta ir gamtinės dujos gaunamos 
Basso sąsiauryje prie vakarų Australijos pakrantės, Timoro jūroje. Geležies rūda 
kasama Pilbaros baseine, Iron Knobo telkinyje (3 vieta pasaulyje po Kinijos ir 
Brazilijos pagal gavybą ir antra vieta po Brazilijos pagal eksportą). Boksitai 
kasami Weipos, Gove, Jarrahdale telkiniuose (pirma vieta pasaulyje pagal 
gavybą ir antra vieta po Gvinėjos pagal eksportą). Švino, cinko, vario, sidabro 
rūdos kasamos Naujajame Pietų Velse, Kvynslande, Tasmanijoje. Vidutiniškai 
per metus iškasama apie 300 tonas aukso (3 vieta po PAR ir JAV). Deimantai 
kasami Argelye`o , Merlino telkiniuose (pirma vieta pasaulyje pagal gavybą), 
opalai – Coober Ridge telkiniuose (pirma vieta pasaulyje pagal gavybą). 1997-
99m. gauta apie 90 procentų pasaulyje gaunamų opalų, apie 60 procentų 
cirkonio, ir apie 50 procentų tantalo ir torio rūdų, bei safyrų, 35 procentai 
boksitų, deimantų 33 procentai, 30 procentų titano rūdų (ilmenito, rutilo), 22 
procentai švino rūdos; pagal jų gavybą pirmauja pasaulyje.



  

Australijos eksportas
žalias rutuliukas = 10 geltonų rutuliukų = 100 raudonų rutuliukų

pagal vertę



  

Kasykla



  

Sidnėjaus Operos rūmai



  



  

Sidnėjus



  



  



  

Melburnas
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