
Australia – caracterizare geografică generală 

 

Comparativ cu celelalte continente, Australia este unică, prin caracteristicile sale aparte: 

● cel mai mic (7,7 

milioane km;2), cel mai scund 

(200-300 m altitudine medie), 

cel mai puțin populat 

continent al planetei (25 

milioane locuitori, cu 

excepția Antarctidei, care este 

nepopulată); 

● cel mai izolat continent 

(abia în primăvara anului 

2018, a avut loc primul zbor 

fără escală între Perth și 

Londra, 14 500 km, în 17 

ore); 

● reprezintă în întregime 

o țară (țară-continent), chiar 

una dintre cele mai mari 

(locul 6 pe Glob); 

● singurul continent care a ajuns la o unitate statală (continent-stat): o federație alcătuită din 

6 state (Australia de Vest, Australia de Sud, Queensland, Noua Galie de Sud/New South Wales, 

Victoria, Tasmania) și 10 teritorii federale (cel mai mare fiind Teritoriul de Nord) – fig. 2. 

Poziția pe Glob. Australia se desfășoară în emisfera sudică a planetei, fiind traversată, prin 

partea centrală, de Tropicul de Sud. 

Cadrul natural. Relieful se succede de la vest la est: 

● Podișul Australiei de Vest – un podiș foarte vechi, tocit, 300-400 m, ocupă mai mult de 

jumătate din suprafața continentului, fiind mărginit de deșerturi (Marele Deșert de Nisip, Tanami, 

Victoria, Gibson); 

● Câmpia Murray-Darling este drenată de singurul fluviu propriu-zis, care însuflețește aridul 

continent, Murray, cu afluentul său Darling; la nord-vest de Câmpia Murray-Darling se află Lacul 

Eyre, cel mai mare din Australia, care uneori seacă complet; 

● Cordiliera australiană (3 500 km), pe coasta pacifică, din care fac parte Munții Marii 

Cumpene de Ape și, mai în sud, Alpii Australiei (cu altitudinea maximă de pe continent în Vârful 

Kosciuszko, 2 228 m). 

În cea mai mare parte a continentului (în centru și vest), predomină climatul tropical-

uscat (bate alizeul), moderat, pe țărmuri, de influența oceanului (nuanță umedă în nord și nord-est, 



cu temperaturi ridicate tot timpul anului și precipitații bogate). Pe țărmul sudic apar 

climatul subtropical și chiar temperat (în Insula Tasmania). 

Predomină vegetația deșertică și semideșertică, cu tufișuri adaptate la uscăciune (scrub). În 

Peninsula Capului York s-a dezvoltat pădurea tropical-umedă (palmieri, liane, bananieri, ferigi 

arborescente), iar în sud-est pădurea de eucalipt. Fauna este predominant endemică: cangurul, 

ornitorincul, diavolul tasmanian, koala, emu (struțul australian) etc. 

Cadrul uman și economic. Australia este continentul cu cea mai mică densitate de populație, 

formată din urmași ai aborigenilor (indigeni de culoare neagră) și ai coloniștilor europeni (în 

special englezi). 

Orașe mari sunt doar pe țărmuri: 1. Sydney (peste 5 milioane locuitori, port la Oceanul 

Pacific, „motorul economic” al Australiei, centru financiar, de servicii, al înaltei tehnologii), 

2. Melbourne (5 milioane locuitori, centru comercial, financiar), 3. Brisbane (2,5 milioane 

locuitori, centru industrial, financiar, al educației și cercetării), 4. Perth (2 milioane locuitori, 

singura metropolă din vestul Australiei și una dintre cele mai izolate din lume, cu industrie navală, 

servicii), 5. Adelaide (1,3 milioane locuitori, construcții de mașini, cercetare și tehnologii în 

domeniul apărării). Capitala Canberra („locul de întâlnire”) a fost un oraș creat de la zero pentru a 

îndeplini această funcție. 

Continentul este bogat în resurse de subsol: minereuri de fier (cel mai mare producător 

mondial) și neferoase (bauxită, plumb – locul 1 pe Glob, aur – locul 2, argint, cupru, zinc, staniu), 

toriu și uraniu (combustibil nuclear, locul 1), diamante (locul 3), cărbuni. 

Astfel, Australia are o economie dezvoltată și un nivel ridicat al calității vieții umane. 

 


