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● Plotas - 8 560 000 km2

● Vandens plotas - 1 %
● Dykumos ir pusdykumės - 2/3 teritorijos
● Smėlio kopos - 40% teritorijos
● Aukščiausia vieta - Kosciuškos kalnas (2230 m)
●  Australija - mažiausias pasaulio žemynas
● Kranto linijos ilgis - 36 735 km
● Driekiasi:
– apie 3700 km iš šiaurės į pietus.

– apie 4000 km iš rytų į vakarus.



  

Australijos geologija
Maždaug prieš 96 milijonus metų Australijos plokštė atsiskyrė nuo 

Gondvanos superkontinento ir ėmė judėti šiaurės kryptimi. Beveik visą šį 
laiką Australija ir Naujoji Gvinėja sudarė vientisą kontinentą, tačiau buvo 
atribotos nuo likusiojo psaulio. Tai lėmė tik Australijai būdingą gyvosios 
gamtos įvairovę. 

Australijos žemynu geologiškai dažnai laikoma ne tik Australija, bet 
ir gretimos salos (Tasmanija, Naujoji Gvinėja), esančios ant to paties 
kontinentinio šelfo. Per paskutinį ledynmetį jūros lygis buvo žemesnis nei 
dabar, ir šios sausumos dalys sudarė vientisą sausumos plotą. Per 
paskutiniuosius 10 tūkst. metų, kylant jūros lygiui ir žemumas užliejus 
vandeniui, sausuma pasidalijo į kelias dalis. Šis darinys neretai vadinamas 
Sahulu, Australinėja, Meganezija. Naujoji Zelandija nėra ant to paties 
šelfo, tad nepriklauso Australijos žemynui (bet priklauso platesniam 
regionui Okeanijai). Vienintelis žemynas, kuriame nėra ledynų, ugnikalnių, 
nebūna stiprių žemės žemės drebėjimų.

Šelfas (angl. shelf), kontinentinis atabradas – pasaulinio vandenyno 
pakraštinis ruožas, juosiantis žemynus. Žemynų pakraščio povandeninė dalis. 

Manoma, kad per paskutinį ledynmetį, nukritus vandenynų lygiui,  šelfo zona buvo 
sausuma. Šelfas yra nuo kranto iki 200 m gylio. jis apima 7,5% Pasaulinio 

vandenyno dugno. Už jo dugnas staiga gilėja, sudarydamas kontinentinį šlaitą.



  



  

Klimatas
Australijos klimatas skirtingose šalies dalyse labai skiriasi, tačiau didžiajai 

Australijos daliai būdingos dykumos ir pusdykumės - 40% teritorijos dengia 
smėlio kopos. Retkarčiais dalyje šalies kyla smėlio audros, pasitaiko tornadų. 
Aukščiausia temperatūra gali pasiekti 50°C, žemiausia - nukristi žemiau nulio.

Klimatas varijuoja nuo tropinio šiaurėje iki vidutinio pietuose. Vasara trunka 
nuo gruodžio iki vasario, ruduo – nuo kovo iki gegužės, žiema – nuo birželio iki 
rugpjūčio ir pavasaris – nuo rugsėjo iki lapkričio.

Tik apie 10% visos Australijos teritorijos gauna daugiau nei 1000 mm 
kritulių per metus. Didžiojoje šalies dalyje iškrinta mažiau nei 500 mm kritulių.

Vidutinis visos Australijos kritulių kiekis - 650 mm. Daugiausia kritulių 
iškrenta rytinėje dalyje - 1000 mm, kai kur iki 3500 mm per metus. Čia 
pakrančių kalnai sulaiko nuo vandenyno pasatų nešamus vandens garus; orui 
kylant per kalnus jis atvėsta ir iškrenta krituliai. Vakarinės dalies pakrantes 
veikia šaltoji vandenyno srovė. Nuo vėsesnio vandens oras patenka į įkaitintą 
sausumą ir jame esanti drėgmė neiškrenta. Tropinėje dalyje lyja žiemą arba 
rudenį, vasara visada sausa. Žemyno centrinėje dalyje nuolat sausa, per metus 
iškrenta ne daugiau 250 mm kritulių.

Nuo kritulių pasiskirstymo žemyne labai priklauso požeminiai vandenys. 
Didelėje vakarinėje žemyno dalyje jų iš vis nėra ir žemdirbystė visiškai 
neįmanoma.



  



  

Vidutiniai metiniai krituliai



  

Aridinės ir pusiau aridinės zonos Australijoje



  

Musonas Australijoje



  

Vidaus vandenys
Australijoje labai mažai upių. 60% vidinių žemyno rajonų visai neturi 

nuotėkio. Kai kur yra laikinos upės krykai, kurios prisipildo vandeniu tik po 
liūčių, o po kiek laiko dalis vandens susigeria, kitas likęs išgaruoja. Rytinėje 
Australijos dalyje teka neišdžiūstanti Murėjaus (Mario) upė su už jį ilgesniu 
intaku Darlingu. Šios upės teka iš Didžiojo vandenskyros kalnagūbrio. 
Šiaurinėje ir šiaurvakarinėje Australijos dalyje taip pat yra neišdžiūstančių, 
trumpų upių.

Didžiausias Australijoje ežeras yra Eiro ežeras. Jo vandens lygis svyruoja: 
po liūčių pakyla o per didesnes sausras kartais visai išdžiūsta. Dauguma ežerų 
druskingi, nes neturi nuotėkio.

Svarbiausias, didžiausias ir reikšmingiausias vandens telkinys yra Didysis 
Artezinis baseinas, kurio vandenys slūgso ties vidurio žemuma ir ties Didžiojo 
vandenskyros kalnagūbrio vakarinėmis pakrantėmis.

Didysis Artezinis baseinas (angl. Great Artesian Basin) yra giliausias ir didžiausias 
artezinis (esantis po žeme) baseinas pasaulyje. Slūgso po 23% Australijos ploto: didžioji 
dalis - Kvynslandas, pietrytinė Šiaurinės teritorijos dalis, šiaurės rytinė Pietų Australijos 
dalis, ir šiaurinis Naujasis Pietų Velsas. Baseinas kai kur yra 3 km gylio ir apskaičiuota, 
kad talpina apie 65 tūkst. km³ požeminio vandens.



  

Australijos išdžiūstančios ir neišdžiūstančios upės



  

Dykumos

● Didžioji Viktorijos dykuma (424 400 km²)

● Didžioji Smėlio dykuma (360 000km²)

● Simpsono dykuma (170 000 km²)

● Gibsono dykuma (155 000 km²)

● Tanamio dykuma (37 529 km²)

● Mažoji Smėlio dykuma  ir t.t.



  

Australijos
dykumos,
o tiksliau -
“VIENA
DIDELĖ
DYKUMA”



  

Simpsono dykuma



  

Tedo Kolsono ekspedicija per Simpsono dykumą 1936 m.



  

Gibsono dykuma



  

Augusto kalnas



  

Kosciuškos kalnas



  

Uluru



  



  

Katatjutas



  

“Wilpena Pound” kalnai
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