Z HISTORIE AUSTRÁLIE
Austrálie jako kontinent byla samozřejmě dávno před příchodem
Evropanů obydlená. Původní obyvatelé, zvaní též Aboriginci
nebo Aboridžinci, sem přišli před více než 60 000 lety, kdy byla
ještě Austrálie propojena s ostatními kontinenty pomocí
pevninského mostu (nesmíme si ho ale představovat jako solidní
konstrukci, kterou někdo postavil, znamená to, že ostrovy, které
tvoří nynější Malajsii, měly jiný tvar a všelijaké spojky, nebyly
od sebe moc daleko, a rak se po nich dalo víceméně suchou
nohou přejít z Asie až do Malajsie.). Je to kočovný národ s
hlubokou úctou k přírodě. Aboriginci jsou v Austrálii ještě dnes k
nalezení, nicméně byli téměř vytlačeni evropskými přistěhovalci,
kteří je též úmyslně zabíjeli kvůli údajnému ohrožování. Dnes
jich na kontinentu žije už jen 70 tisíc, což je zhruba 1 procento z
dob před příchodem Evropanů.
Název Austrálie vznikl z latinského terra australis, to znamená
jižní země. O tom, že by nějaká „Terra australis“ mohla existovat,
se spekulovalo odedávna, první úspěšnou výpravu za jejím
objevením uskutečnil holandský mořeplavec Dirk Hartóg v roce
1616. Holanďané sice zmapovali část pobřeží a pevniny,
nevytvořili zde ale žádné kolonie. Na velký rozkvět
přistěhovalectví si musela Austrálie počkat až do roku 1770 na
cestu britského mořeplavce, slavného Jamese Cooka. Ten se
dostal na východní pobřeží, které bylo následně obydleno v lednu
roku 1788. Postupně Britové vytvářeli nové a nové kolonie v celé
Austrálii a i na přilehlých ostrovech.
Do Austrálie se ale nestěhovali jen prostí lidé za velkou spoustou
nevyužité půdy, až do roku 1848 využívalo britské impérium
odlehlou Austrálii jako vězeňskou kolonii, mohli sem posílat své
vězně, kterým v malé Anglii začalo být těsno.
Další zajímavou kapitolou australské historie je zlatá horečka,
která vypukla na začátku 50. let 19. století. Kdo by měl strach, že
se tu může nakazit nějakou zákeřnou nemocí, se bát nemusí, zlatá
horečka totiž znamená jen to, že zde byla objevena ložiska zlata,
která přilákala dobrodruhy z celého světa v touze zbohatnout.
AUSTRALSKÁ MĚSTA
Protože australské vnitrozemí je velmi suché a nehostinné,
shlukuje se většina obyvatel do velkých měst, která se nachází na
pobřeží. Tady již není poušť, ale malebné
pláže a širé moře. Ve vnitrozemí, kde se
nedá kvůli suchu ani pořádně farmařit, žije
jen 11% obyvatel. Největší města jsou
hlavní město Canberra, dále Sydney,
Melbourne, Perth, Darwin, Adelaide, Alice
Springs a Brisbane.
AUSTRALSKÁ ZVÍŘATA
Australská fauna, tedy všechna zvířata, se
na první pohled liší od těch evropských.
Kvůli tomu, že byla Austrálie oddělená od
ostatních kontinentů a bylo zde jiné
prostředí, vyvíjela se zvířata jiným směrem
a nemohla volně přejít na jiná kontinent,
takže žijí jen tady. Taková zvířata se
nazývají endemité. Nacházíme zde zvláštní
skupinu savců, vačnatce. Jak už může
název napovědět, mají na břiše vak, kde
dorůstají jejich mláďata, než se zvládnou
pohybovat samostatně. Nejznámějším
vačnatcem je patrně klokan, výborný
skokan, který může měřit až 3 metry.
Dalším vačnatcem je koala, která je věčně

ospalá a živí se výhradně eukalyptovými listy. Méně roztomilým
a značně děsivějším vačnatcem je ďábel
medvědovitý, známější jako tasmánský čert. Útočí ale jen když je
v ohrožení. Nesmíme zapomenout na dalšího

roztomilého vačnatce, který se jmenuje vombat. Zajímavé je
například to, že jeho trus má krychlovitý tvar. Vombati si budují v
pouštích, ve kterých žijí, rozsáhlá podzemní města, ve kterých je
příjemný chládek. A posledním vačnatcem, kterého zde zmíníme,
je vakoveverka létavá, která má mezi přední a zadní končetinou
kožní blánu. To jí umožňuje plachtit ze stromu na strom. Vačnatci
nejsou jediní zajímaví obyvatelé nejmenšího kontinentu, za
pozornost stojí třeba i ptakopysk a ježura. Ti kladou vejce, nejsou
to ovšem ptáci (i když ptakopysk má zobák), ale savci ze skupiny
ptakořitních.
V legraci se říká, že všechna australská zvířata vás chtějí zabít.
Je pravda, že nebezpečných zvířat zde žije vskutku požehnaně.
Ať už je to ve vodě žralok bílý, krokodýl mořský, chobotnice
kroužkovaná nebo čtyřhranka smrtelná, která je podobná
medúzám; nebo na souši, kde se vyskytuje nejvíce jedovatých
hadů na světě – mimo jiné i nejjedovatější had světa, taipan
veliký, nebo pakobry. V klidu nemůžeme být ani před pavouky,
nebezpeční jsou například sklípkan, který je největším pavoukem,
nebo snovačky, které jsou velmi časté a jsou méně jedovatými
příbuznými americké černé vdovy. Proti jejich jedům už je ale
naštěstí dávno vyvinutý protilék. V soušasné době umírá v
Austrálii za rok kvůli těmto zvířatům dohromady v průměru asi 5
lidí.
BRITSKÝ CESTOVATEL V NAŠÍ VLASTI
Našemu deníku se podařilo zjistit, že nás svou návštěvou poctí
William Fogg s partou dobrodruhů. Ti podnikli odvážný plán
cesty kolem světa za pouhých 14 dní. Podle jeho vlastních slov je
„na tom docela dobře“. V plánu zde má doplnit zásoby ve
velkých městech, než se vydá do vnitrozemí poznat místní zvířata.
Chtěl by také navštívit náš přírodní div, velký bariérový útes.
Budeme mu držet palce i pro jeho další cesty!
NOVÝ REKORD
Náš kontinent si může připsat na svůj účet další rekord, nachází
se zde totiž místo s nejdelším názvem. To se jmenuje
Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikima
ungahoronukupokaiwhenuakitanatahu. V překladu to
znamená místo, kde Tamatea, muž s velkými koleny, který se z
hor klouzal a na hory šplhal a hory polykal,
známý zeměžrout, hrál na svou flétnu pro
svou milovanou.
KORÁLI V OHROŽENÍ
Velký bariérový útes, největší korálový útes
světa, může přijít o své prvenství a v horším
případě i zaniknout úplně. Koráli, malí
živočichové s vápenatými schránkami, kteří
útes vytvářejí, jsou totiž požíráni hvězdicí
trnitou, která se v poslední době katastrofálně
přemnožila. Ochránci přírody, kteří hvězdice
loví a snaží se tak chránit zbylé korály,
nemají snadnou práci – je zde totiž také
mnoho nebezpečných žraloků. Strach z nich
také odraní většinu dobrovolníků. Pokud se
něco nezmění, budeme se muset smířit s tím,
že o tuto cennou a unikátní přírodní památku,
která je dlouhá až 2000 km a široká místy až
150 km, časem přijdeme..

