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1  INNGANGUR 
 
Ástralía er hin fjarlæga eyja, hið stóra meginland, eyjan gamla en um leið nýi 
heimurinn í hugum Evrópumanna. Þarna í tuttugu þúsund kílómetra fjarlægð, í 
neðra, er draumur náttúruunnandans. Þarna má sjá aðrar leiðir í þróun lífsins, 
nýstárlegt náttúrufar sem hefur dafnað án afskipta hvíta mannsins í milljónir ára. 
Tegundir dýra og plantna hafa þróast í takt við aðstæður og byggjast á allt öðrum 
grunni en við hér á norðurslóð eigum að venjast og erfitt er að skilja nema komast á 
snertingu við dýrðina. Sólin sem allt knýr áfram sendir hádegisgeisla sína úr norðri. 
Kaldir vindar heimskautsins koma úr suðri. Sum lögmál lífsins virðast hafa snúist við. 
Spendýrin hoppa um í stað þess að hlaupa, þau geyma unga sína í poka á kviðnum og 
svanirnir eru svartir. Bergið er óendanlega gamalt. Fjöllin vatn- og vindsorfin. 
Endalausar breiður af rauðum sandi þekja víðernin. Vistkerfin ná nýrri vídd en 
tegundirnar sem mynda þau eru flestar einlendar og nýjar fyrir augað því þær finnast 
hvergi annars staðar á jörðinni.  
 
Segja má að ferðalag til Ástralíu sé pílagrímsferð náttúrufræðingsins, ferð sem þarf 
að taka langan tíma ef vel á að vera. Ferð sem svo marga dreymir um, en láta ekki 
verða af. Slík ferð opnar augu, þroskar hug og eykur skilning á töfrum móður jarðar. 
Hún gerir ferðalangnum einnig enn ljósara en áður hversu viðkvæmt lífkerfið er og 
hversu mannskepnunni er lagið að rústa og skemma landið sitt.  
 
Hér verður sagt í máli og myndum frá tveimur ferðum sem ég fór til Ástralíu. Fyrri 
ferðin var farin 3. október og stóð til 16. nóvember 2003 og hin seinni 28. september 
til 8. desember 2005. Í tilefni af 30 ára starfsafmæli mínu hjá Náttúrufræðistofnun 
Íslands veitti Jón Gunnar Ottósson forstjóri mér góðfúslega þriggja mánaða leyfi frá 
störfum haustið 2005. Starfsmenntunarsjóður BHM styrkti einnig ferðina. Þótti mér 
leyfinu vel varið til að kanna betur náttúrufar Ástralíu og sé ég svo sannarlega ekki 
eftir því. Ferðafélagi í báðum leiðöngrunum var Ólafur Guðbrandsson, hjúkrunar-
fræðingur og heimshornaflakkari.  
 
Heimsótt voru sex svæði sem eru á heimsminjaskrá Sameinuðu þjóðanna (UNESCO), 
þar af fjögur vegna náttúruminja og tvö svæði sem eru á UNESCO skránni bæði vegna 
náttúru- og menningarminja. Farið var í átta þjóðgarða, ellefu grasagarða, fjóra 
náttúrugarða, tvö sjávarminjasöfn, nokkra dýragarða og náttúrugripasöfn. Margt var 
einnig skoðað sem ekki fellur undir náttúruskoðun. Má þar nefna listasöfn, 
menningarminjasöfn, leikhús, balletta, óperur, söngleiki og vínsafn. Auk þess voru 
þrjú vínræktarhéruð heimsótt.  
 
Lögð verður áhersla á að segja frá svæðum sem eru á heimsminjaskrá Sameinuðu 
þjóðanna (UNESCO) vegna náttúrufars og menningarminja, þjóðgörðum, náttúru-
görðum og grasagörðum. Almennt má segja að móttaka og þjónusta við ferðamenn á 
ofangreindum svæðum sé til fyrirmyndar, bæði hvað varðar gæði sýninga, húsakost, 
skipulag, aðkomu og vingjarnlegt starfsfólk. Þar að auki verður stutt kynning á ríkjum 
Ástralíu, höfuðborgum, nokkrum smærri bæjum ásamt náttúrugripa- og menningar-
söfnum. Einnig verður fjallað um þrjú vínræktarhéruð sem heimsótt voru. 
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ÁSTRALÍA

 
1. kort. Ástralía. Á kortinu eru merktir nokkrir þeir staðir sem heimsóttir voru. Kortið af Íslandi 
sýnir stærðarhlutföll landanna nokkurn veginn. Kortagerð Lovísa Ásbjörnsdóttir. 

 
Það sem hér er sagt frá er í raun upplifun höfundar á náttúru fjarlægs lands. Skrifin 
byggjast á upplýsingum sem fengnar voru á staðnum, eigin rannsóknum auk 
nokkurra bóka og þeirrar þekkingar sem í gegnum árin hefur verið aflað með námi í 
náttúrufræði og ferðalögum til annarra heimsálfa. Allt þetta nýtist undravel til að 
átta sig á staðháttum og náttúrufari. Sumt sem sagt er frá þarf ekki að vera alveg 
kórrétt, enda ekki um vísindaleg skrif að ræða. Meiri áhersla er lögð á það að fanga 
augnablikið, það sem hreif mest á hverjum stað. Segja má að þegar haldið var frá 
hverjum stað hafi oftast komið upp í hugann að hér mætti staldra lengur við, þetta 
svæði þyrfti að skoða betur. Slíkt er að sjálfsögðu aldrei hægt. Í svona ferðum er best 
að njóta hverrar stundar eins og hún gefst á hverjum stað og gera sér ekki rellu út af 
öðru. Ljóst er að náttúra Ástralíu er fjársjóður sem er endalaus uppspretta nýrrar 
þekkingar, reynslu og skemmtunar.  
 
Því er ekki að leyna að í ferðum þar sem lögð er áhersla á að kynnast náttúrufari 
heillar heimsálfu, þar sem víðáttur og fámenni fara saman, fer ferðalangurinn að 
bera saman ýmislegt er varðar aðbúnað og uppbyggingu ferðamennsku við heima-
landið. Í hnotskurn má segja að samanburðurinn sé því miður allt of oft neikvæður 
fyrir Íslendinga. Íslensk stjórnvöld eru t.d. áratugum á eftir íbúum Eyjaálfu í mótun 
stefnu um skipulag og nýtingu lands og friðun svæða. Einkum er sárt að vera með-
vitaður um tregðu íslenskra stjórnvalda við að koma verndarsvæðum okkar á heims-
minjaskrá UNESCO. 
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2  VESTUR-ÁSTRALÍA (WESTERN AUSTRALIA) 
 
Vestur-Ástralía (2.525.000 km²) er víðlendasta ríki Eyjaálfu og það strjálbýlasta. Í 
norðri er sorfin háslétta, mikilúðleg gljúfur og fossar, endalausar strendur og elstu 
fjöll jarðar. Í suðri eru mjallahvítar sandstrendur, klettar, drangar og himinblátt haf. 
Upp af ströndinni eru hávöxnustu skógar jarðar þar sem karri-trén ríkja og enda-
lausar breiður villiblóma lita landið á vorin. Meira en 7500 villtar háplöntutegundir 
hafa fundist í ríkinu og eru margar þeirra einlendar, sem merkir að þær vaxa hvergi 
annars staðar. Dýralífið er einnig einstakt, einkum fuglar, eðlur og pokadýr. Með 
ströndinni er mikill fjöldi hvala og hákarla, fiskislóð fjölbreytt og sjávarfang gómsætt.  
 
Heildarfjöldi íbúa er 1.900.000 og af þeim búa 1.380.000 í höfuðborginni Perth sem 
stendur við ána Swan River. 

2. kort. Suðvesturhorn Ástralíu. 

2.1  Flóra Vestur-Ástralíu  

Ástæðan fyrir leiðangri um VesturÁstralíu, einkum SV-hornið, er ekki síst sú  að þar er 
að finna eitt ríkulegasta flórusvæði jarðar. Gnægðin speglast í ótrúlegum tegunda-
fjölda ásamt fjölbreytni í útliti hvort sem um er að ræða vaxtarlag, svo sem hæð og 
gildleika,  fjölbreytni í blóma- og blaðgerð eða litbrigði. Allt þetta heillar flóruvini. Við 
fyrstu sýn þegar horft er yfir landið, t.d. frá vegi, virðist gróðurinn einsleitur. Fljótlega 
fer ferðalangurinn þó að greina stóru drættina í gróðurfarinu sem einkennist af 
runnum, þyrpingum stærri trjáa, blómaengjum, heiðarlöndum og risaskógum. Ef 
ferðalangurinn gefur sér tíma til að stöðva bílinn og stíga út fyrir malbikið opnast fyrir 
honum töfraheimur flórunnar. Nú er talið að í Vestur-Ástralíu allri vaxi a.m.k. 7500 



 

  

12 

tegundir háplantna ásamt 830 innfluttum tegundum sem hafa borist með manninum 
frá öðrum hlutum Ástralíu, eða öðrum heimsálfum. Það sem enn eykur á sérstöðuna, 
er að óvenjumargar þessara tegunda eru einlendar. Einkum er þetta áberandi á SV- 
horninu, sem er tiltölulega lítið að flatarmáli miðað við landið í heild, en þar er talið 
að 75%–85% háplöntutegunda séu einlendar. Ástæðan er sú að SV-hornið er 
landfræðilega einangrað á tvo vegu af úthafi og á tvo vegu af víðáttumiklum 
eyðimörkum. Þetta kom í veg fyrir að tegundirnar sem vaxa á svæðinu breiddust út 
frá því og hindrað líka að tegundir frá öðrum svæðum næðu að nema land allt þar til 
hvíti maðurinn hóf að flytja plöntur á svæðið. Í NV-Ástralíu eru hins vegar aðrar 
aðstæður, því það svæði tengist hinni þurru Mið-Ástralíu og því er flóran þar ekki 
eins sérstæð.  
 
Á SV-horninu eru sterk tengsl milli gróðurfars og úrkomu, en hún er mest við 
sjávarsíðuna í vestri en minnkar hratt eftir því sem austar dregur. Í vestri eru 
rakakærir tröllvaxnir karri-skógar áberandi á Walpole-Denmark svæðinu, en austar 
taka við heiðarlönd á öldóttri sandsléttu allt frá Pallinup-River og austur fyrir bæinn 
Esperance. Nálægt bænum Albany eru undurfagrar graníthæðir víða með sjónum og 
þar logar strandheiðin af blómskrúði hvert vor og fram á mitt sumar.  
 
Mikla sérstöðu hefur tindóttur Stirling-fjallgarðurinn (sjá kafla 2.8) sem gnæfir upp úr 
sléttunni og nær meira en 1100 m hæð. Þarna dafnar einstök flóra með yfir 1500 
tegundum; þar af eru 85 einlendar. Þar á meðal hin fræga fjallaklukka (Darwinia 
lejostyla).  
 
Af öðrum stöðum sem hafa að geyma ótrúlega tegundafjölbreytni er þjóðgarðurinn 
Fitzgerald River National Park. Staðurinn státar af ósnortnum víðernum og 
einstaklega fögru landslagi. Fjallstindar og heiðarlönd geyma ríkulega flóru með 
litríku blómskrúði. Þarna eru m.a. heimkynni royal hakea (Hakea victoria) og qualup 
bell (Pimelea physodes).  
 
Grasafræðingar og áhugamenn um grasafræði hafa lengi velt fyrir sér ástæðunni fyrir 
tegundafjölbreytninni. Margir hallast að því að hinn ófrjósami jarðvegur, mest hreint 
kvars, eigi þar stóran hlut. Hraðvaxta tegundir ná ekki að fara yfir þær sem hægar 
vaxa. Hundruðir tegunda hafa því aðlagast að búsvæðum þar sem skilyrði eru afar 
sérstök og samkeppnin er lítil. 
 
Mikil vá steðjar nú að gróðrinum á SV-horninu. Hættan er fólgin í myglusveppnum 
Phytopthora cinnamomi sem veldur dieback-sjúkdómnum. Hann er skyldur kaftöflu-
myglunni sem herjar á íslenskar kartöflur í hlýjum rigningarsumrum. Sveppurinn, sem 
kom líklega frá Evrópu, barst út í náttúruna með manninum og hafa sumar ástralskar 
tegundir mjög litla vörn gegn honum. Dieback ræðst á rótakerfi plantnanna og 
hindrar með því vatnsupptöku sem veldur því að plantan þornar upp og deyr að 
lokum. Einkum eru það tegundir af ættinni Proteaceae sem eru næmar fyrir 
sveppnum. Til Proteaceae teljast t.d. hinar runnakenndu ættkvíslir Banksia, 
Dryandra, Grevillea og Hakea.  
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1. mynd. Bull Banksia (Banksia grandis) í blóma. Takið eftir hvasstenntum stinnum 
laufblöðunum. Runninn getur náð sex metra hæð. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson október 2005. 

 

 
2. mynd. Í hörðum og trjákenndum kólfinum þroskast fræ. Fræ margra Banksia þurfa að 
hitna í skógareldi til að losna úr kólfinum og spíra. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson október 
2005. 
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Banksia ættkvíslin er nefnd eftir hinum fræga breska grasafræðingi Sir Joseph Banks, 
en hann kannaði austurströnd Ástralíu árið 1770. Cook hafði m.a. bækistöð við 
Botany Bay, en stórborgin Sydney stendur í dag við þennan sama flóa. Í ferðinni 
söfnuðu Banks og félagar ótölulegum fjölda plöntutegunda sem allar voru nýjar fyrir 
vísindin. Þeirra á meðal var Banksia sem ber sama heiti á latínu og ensku. Helsta 
einkenni Banksia eru stór og litrík blóm, sem í raun eru nokkur hundruð fíngerð blóm 
sem vaxa saman í kólfi. Minnstu kólfarnir eru um 4 sm en hinir stærstu ná allt að 40 
sm lengd. Eftir blómgun visna blómin og í hörðum og trjákenndum kólfinum þroskast 
fræ. Fræ margra Banksia þurfa að hitna í skógareldi til að losna úr kólfinum og spíra. 
Laufblöðin eru oft dimmgræn, þykk, skinnkennd og gróftennt. Samtals hafa fundist 
60 Banksiutegundir í heiminum. Þar af vaxa 47 tegundir aðeins í Vestur-Ástralíu. 
Aðeins ein tegund vex utan Ástralíu og á hún heimkynni í Nýju-Gíneu.  
 
Dryandra ættkvíslin er nefnd eftir sænskum grasafræðingi, Jonas Dryander, en hann 
var vinur Sir Joseph Banks. Dryandra myndar eins og Banksian blómkólfa úr 
hundruðum smárra blóma. Laufblöðin eru fremur fíngerð og sagtennt og eru notuð 
til að greina á milli tegunda. Aðeins 56 tegundir hafa fundist og vaxa þær eingöngu á 
suðvesturhorni Ástralíu.  
 
Grevillea ættkvíslin er nefnd eftir enskum garðyrkjumanni, Charles Greville. Um 150 
tegundir vaxa í Vestur-Ástralíu og er hún ein mest áberandi ættkvíslin ásamt 
Eucalyptus og Acacia. Blómin eru hvít, bleik, gul eða rauð, vaxa mörg saman og 
mynda litríka skúfa eða kólfa. Eftir blómgun myndast þunnveggja fræbelgir með 
tveimur fræjum hver sem falla af plöntunni um leið og þeir hafa þroskast. Laufblöðin 
eru margvísleg að lögun. Vegna litríkra blómanna er Grevillea vinsæl garðplanta víða í 
Ástralíu. 
 
Hakea ættkvíslin er nefnd eftir hinum þýska Baron von Hake, en hann styrkti grasa-
söfnun og rannsóknir á átjándu öld. Um 140 tegundir vaxa í Ástralíu og þar af 91 
tegund eingöngu í Vestur-Ástralíu. Laufblöð Hakea eru þykk og skinnkennd og 
fjölbreytt að lögun. Samsett blómin eru litrík og mynda stóra kólfa, eða kúlur. Fræin, 
sem eru í þykkum trjákenndum hnetum, geta verið á plöntunni árum saman og losna 
ekki af fyrr en við skógarelda.  

 
3. mynd. Eðlur leynast víða í grasinu Ljósmynd Kristbjörn Egilsson október 2005. 
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4. mynd. Horft yfir Perth frá Kings Park. Skýjakljúfarnir eru í fjármálahverfi borgarinnar. 
Ljósmynd Kristbjörn Egilsson október 2005. 

2.2  Perth 

Höfuðborg Vestur-Ástralíu heitir Perth og stendur hún við Swan River (Álftá). Þar búa 
um 1.380.000 manns. Perth er einangraðasta borg Ástralíu. Sem dæmi má nefna að 
næsta borg af svipaðri stærð er Adelaide í 2400 km fjarlægð og höfuðborg alríkisins, 
Canberra, er lengra í burtu en Jakarta, höfuðborg Indónesíu. Enginn þungaiðnaður er 
í borginni og þar er því lítil mengun og loftslagið minnir á loftslag í Miðjarðarhafs-
löndum. Perth er talin sólríkasta borg Eyjaálfu. Menningarlíf er gott, veitingastaðir 
fjölbreyttir og miðbærinn þægilegur í alla staði. Borgin er hins vegar afar dreifð, 
endalaus flatneskjuleg úthverfi. Mikil landflæmi fara undir hraðbrautir og bílastæði 
og íbúar þurfa að ferðast yfir langan veg til að komast til og frá vinnu. Allt bendir til 
að skipulag Reykjavíkur stefni í sama farveg og er það síður en svo tilhlökkunarefni.  
 
Fremantle er 25.000 manna bær, aðeins í 19 km fjarlægð frá Perth og hefur mjög 
góðar lestarsamgöngur við miðborgina. Hann stendur við ósa Swan River. Þar er 
falleg höfn, fjöldi húsa frá síðari hluta 19. aldar, sem hafa verið gerð upp, með 
verslunum og veitingastöðum. Bær sem enginn ætti að láta fram hjá sér fara. Í 
Fremantle er nýtt glæsilegt sjávarminjasafn (Maritime Museum).  
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5. mynd. Breiður af þjóðarblómi Vestur-Ástralíu, Kangaroo Paw (Anigozanthos rufus) í Kings 
park. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson október 2005. 

2.2.1  Kings Park and Botanic Garden 

Grasagarðurinn í Perth nefnist Kings Park and Botanic Garden. Hann var stofnaður 
1872 og er 440 ha að flatarmáli. Upprunalega nefndur Perth Park, en 1901 var nafni 
hans breytt til heiðurs Edward VII konungi. Í meira en tveim þriðju hlutum garðsins er 
villt kjarrlendi, einstakar minjar um gróðurinn sem óx á svæðinu sem höfuðborg 
Vestur-Ástralíu stendur nú á. Þar eru áberandi Banksia spp., Eucalyptus spp. og 
sheoaks-tegundir (Casuarinaceae). Alls vaxa í kjarrlendinu 450 háplöntutegundir og 
yfir 70 fuglategundir eiga þarna heimkynni, allt árið eða hluta þess. Hluti garðsins er 
skrúðgarður og um 17 ha tilheyra grasagarðinum sem sérhæfir sig í ræktun tegunda 
sem vaxa í Vestur-Ástralíu. Þarna eru um 2500 tegundir og eru margar þeirra 
einlendar. Garðurinn er einstaklega vel skipulagður, jurtir merktar og víða skilti þar 
sem sagt er nánar frá gróðurlendum og tegundum. Einnig er lögð áhersla á að sýna 
tegundir sem frumbyggjar Ástralíu notuðu og nota enn til matar, lækninga og til að 
gera úr nytjahluti og listmuni. Til að njóta alls þess sem garðurinn hefur upp á að 
bjóða þarf að heimsækja hann oft.  

2.2.2  Aquarium of Western Australia (AQWA) 

Sjávarminjasafn sem sérhæfir sig í að kynna einstakt lífríki hinnar 12.000 km löngu 
strandlengju Vestur-Ástralíu. Allt frá hitabeltissjónum í norðri til svalari strauma með 
suðvesturströndinni. Þarna eru sýnd dæmi um búsvæði og kynnt hundruð tegunda 
fiska, lindýra, kóralla, hákarla, skata og skjaldbaka. Nokkur sjávarbúr eru sett upp á 
þann hátt að gestir geta snert einstaka tegundir og kætir það unga gesti safnsins 
mikið. Fallegt safn og fróðlegt þar sem eyða má allt að hálfum degi. 
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2.2.3  Perth Zoo 

Dýragarðurinn í Perth (Perth Zoo) á sögu sína að rekja allt til 1898 þegar fyrstu ljónin 
voru flutt til borgarinnar. Garðurinn býður gestum að skoða fjölda ástralskra tegunda 
auk tegunda frá öðrum heimsálfum. Mikil áhersla er lögð á vandaða fræðslu um 
dýrin auk kynningar á náttúruvernd og líffræðilegum fjölbreytileika. Garðurinn tekur 
einnig þátt í alþjóðlegri samvinnu um að viðhalda og fjölga dýrastofnum sem eru í 
útrýmingarhættu. Sjaldgæfum tegundum sem ná að fjölga sé í garðinum er markvisst 
sleppt aftur í upprunaleg heimkynni. Má þar nefna Numbat, Dibblers, Western 
Swamp Tortoises (skjaldbaka) og hina sjaldgæfu páfagauka Short-billed Black-
Cockatoo og Long-billed Black-Cockatoo.  
 

 
6. mynd. Vínviðurinn við Margaret River að hefja vöxt snemma vors í október. Hér eru 
einhver bestu vín Ástralíu framleidd. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson október 2005. 

2.3  Margaret River (vínhérað) 

Svæðið við Margaret River (Margrétará) er vinsælt hjá ferðalöngum. Þar eru ein-
hverjar bestu brimbrettastrendur Ástralíu og inn til landsins eru frábær vínræktar-
héruð. Mikið er lagt upp úr góðri eldamennsku og gómsætum vínum á veitinga-
stöðum. Ástæðurnar fyrir miklum víngæðum eru m.a. heppilegur jarðvegur og að 
loftslagi er þannig háttað að aldrei verður of heitt fyrir þrúgurnar og ná þær því 
oftast réttum þroska án áfalla. Einkum tekst vel til með Cabernet-þrúgurnar. Vínin frá 
Margaret River eru í dýrari kantinum (hér er átt við ástralskan markað) miðað við vín 
frá öðrum héruðum Ástralíu, en gæðin eru alltaf framúrskarandi. Um fjórðungur 
hágæðavína sem framleidd eru í landinu kemur frá svæðinu. Vínin frá héraðinu eru 
ekki algeng á alþjóðamarkaði og árið 2006 var aðeins hægt að kaupa tvær tegundir í 
Ríkinu. Að mínu mati eru þarna ræktuð einhver bestu vínin í Ástralíu.  
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7. mynd. Inngangurinn í Trölladal (Valley of the Giants). Ljósmynd Kristbjörn Egilsson október 
2005. 

2.4  Walpole-Nornalup National Park (Valley of the Giants) 

Verndarsvæðið nær yfir klettótta sjávarströnd með sandfylltum víkum, en inn til 
landsins eru risavaxnir skógar þar sem Trölladalur (Valley of the Giants) er dýrasta 
djásnið. Þar vaxa risavaxin tré, drangar fortíðarinnar. Þetta eru svokölluð tingle-tré 
(Eucalyptus spp.), sem eru leifar skóga sem þöktu suðvesturhluta Ástralíu fyrir 65 
milljónum ára, þegar Ástralía var enn hluti af risameginlandinu Gondwana. Á þessum 
tíma var Ástralía samföst Afríku, Indlandi, Suðurheimskautslandinu og Suður-
Ameríku. Þá ríkti hlýtt og rakt loftslag. Í dag mynda tingle trén skóga á aðeins 6000 ha 
svæði í Walpole-Nornalup þar sem loftslag er enn einna líkast því sem var í árdaga. 
Algengast er rauða tingle-tréð (Eucalyptus jacksonii) sem getur orðið 70–75 m hátt 
og ummál þess orðið yfir 20 m. Börkurinn er rauðgrár. Áberandi er að stofnar 
gamalla rauð tingle-trjáa eru holir niður við jörð. Ástæðan fyrir þessu eru skógareldar 
sem ná að hola tréð án þess að það drepist, síðan taka sveppir og skordýr við og 
halda 

Vissir þú að  
 

 Ástralía hefur verið jarðfræðilega einangruð í 45–65 milljónir ára 

 Svörtu svanirnir eru ástralskir 

 Spendýr eins og breiðnefur og mjónefur verpa eggjum 

 Sum trén missa börkinn frekar en laufið 

 Stóru dýrin hoppa um í stað þess að hlaupa 

 80% tegunda dýra og plantna eru einlendar 

 Kóralrifið mikla er 2.092 km langt og talið stærsta lífvera jarðar 

 Uluru er stærsti steinninn 
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8. mynd. Gögnuleið um trjátoppana. Yfir 40 metrar eru niður á jörðu. Rauða tingle-tréð 
(Eucalyptus jacksonii) verður 70–75 m hátt. Takið eftir smæð mannsins á loftbrúnni. 
Ljósmynd Kristbjörn Egilsson október 2005. 
 

 
9. mynd. Áberandi er að stofnar gamalla rauðra tingle-trjáa eru holir niður við jörð. Til 
viðmiðunar má geta þess að Kristbjörn Egilsson er 185 sm á hæð. Ljósmynd Ólafur 
Guðbrandsson október 2005. 
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holuninni áfram. Af öðrum tingle-trjám má nefna yellow tingle (Eucaplytus guilfoylei), 
sem verður um 35 m hátt og rate´s tingle (Eucaplytus brevistylis), um 60 m hátt. Af 
lægri trjám og runnum má auðveldlega þekkja karri sheoak (Allocasuarina 
decussata), karri wattle (Acacia pentadenia), karri hazel (Trymalium floribundum), 
chorilaens (Chorilaena quercifolia), tassel flower (Leucopogon verticillatus) og red-
flowering gum (Corymbia ficifolia). Þá er vert að nefna að yfir 90 orkideutegundir 
hafa fundist í skóginum.  
 
Svo sem vænta má hafa þessi risavöxnu tré mikið aðdráttarafl. Svo var komið 1986 
að yfir 100.000 manns komu á svæðið. Jarðvegurinn undir trjánum þéttist, næringar-
nám og vatnsbúskapur trjánna fór úr jafnvægi og stærsta og frægasta tréð í 
skóginum þoldi ekki áganginn og féll. Þá varð mönnum ljóst að ekki mátti við svo búið 
standa. Ákveðið var að útbúa gönguleið, 600 m langa, um skóginn uppi í 
trjákrónunum allt upp í 40 m hæð. Gönguleiðin var opnuð 1996 og hefur unnið til 
fjölda verðlauna fyrir frábæra hönnun. Á göngunni um loftbrúna er auðvelt að virða 
fyrir sér risavaxnar trjágreinarnar, upplifa hæð trjánna og horfa á fljúgandi páfagauka 
ofan frá.  
 
Eftir göngu í trjátoppunum er boðið upp á 800 m gönguleið á timburpöllum um 
skógarbotninn þar sem hægt er að  virða fyrir sér risavaxna trjástofnana, fjölbreyttan 
botngróðurinn, hlusta á froskakvakið og fuglasönginn og ef heppnin er með má 
jafnvel sjá silfurgráa pokadýrið brushtail possum, skjótast upp tré eða western gray- 
kengúruna hoppa um á skógarbotninum. Upplýsingamiðstöð með vönduðu fræðslu-
efni og verslun er við innganginn að svæðinu.  

2.5 Yeagerup Dunes (sandöldur) 

 
Skammt frá Pemberton eru Yeagerup Dunes, sem eru víðlendar sandöldur. Þær 
mynda síbreytilega eyðimörk í skógarjaðrinum við ströndina. Sandöldurnar eru eitt 
besta dæmi um slíkar öldur Ástralíu. Öldurnar hreyfast til og frá, kaffæra skóginn að 
hluta, en gróðurinn nær svo að vaxa upp úr öldunum aftur. Talið er að þessar 
sandöldur hafi verið á svæðinu í þúsundir ára og að ákveðið jafnvægi ríki milli land-
náms gróðurs og gróðureyðingar.  
 

 
10. mynd. Blóm á engi. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson október 2005. 
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11. mynd. Sandöldurnar í Yeagerup Dunes. Sunnanvindur af hafi feykir sandinum til og frá, 
kaffærir gróðurinn á einum stað, en hopar á öðrum. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson október 
2005. 

 

 
12. mynd. Snjór eða sandur? Í Yeagerup Dunes. Ljósmynd Ólafur Guðbrandsson október 
2005. 
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13. mynd. Ólafur Guðbrandsson klifrar upp í hið fæga Gloucester-tré. Karri-trén (Eucalyplus 
diversicolor) ná allt að 91 m hæð og eru hávöxnustu lauftré í Ástralíu og þótt víðar væri 
leitað. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson október 2005. 

2.6  Gloucester National Park og Gloucester-tréð 

Risavaxnir karri-skógar (Eucalyplus diversicolor) Vestur-Ástralíu hafa mikið aðdráttar-
afl. Hið svokallaða Gloucester-tré (nefnt í höfuðið á Gloucester lávarði) er þeirra 
frægast. Það vex í skógi stutt frá bænum Pemberton og er 61 m hátt. Allt fram á 
miðja síðustu öld var tréð notað sem varðturn til að fylgjast með skógareldum á 
þurrkatímanum. Stórir málmnaglar voru negldir í tréð og mynda þeir spírallaga stiga 
upp á útsýnispallinn. Leyft er að klífa tréð og er það metnaðarmál ungra manna að 
klifra upp á sem stystum tíma. 
 
Áhugavert er að taka sér far með hinni gömlu Pemberton-lest um karri- og marri-
skógana umhverfis bæinn. Lestin var á sínum tíma notuð til að flytja skógarvið í 
sögunarmyllur bæjarins.   
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14. mynd. Gengið um sólríkan karri-skóginn (Eucalyplus diversicolor) í Porongurup-
þjóðgarðinum. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson október 2005. 

2.7  Porongurup National Park 

Norðan við bæinn Albany (29.000 íbúar) er Porongurup-þjóðgarðurinn. Þar er hæð-
ótt klapparlandslag með 1100 milljón ára granítinnskotum. Áhugaverðar gönguleiðir 
liggja um svæðið. Í garðinum eru risavaxin karri-tré (Eucalyplus diversicolor). Þau ná 
allt að 91 m hæð og eru hæstu lauftré í Ástralíu og þótt víðar væri leitað. Eingöngu 
barrtréð rauðviður (Sequoia sempervirens) í Kaliforníu er hærri, 112 m.  
 
Tilvera karri-trjánna byggist á djúpum rauðum jarðvegi sem kallast „karri loam“ og 
mikilli úrkomu, en til að þrífast þarf skógurinn að minnsta kosti 700 mm úrkomu á ári. 
Frjórannsóknir sýna að á forsögulegum tíma var karri-skógurinn útbreiddur á stórum 
svæðum í hluta Suðvestur-Ástralíu þar sem úrkoma var næg. Með þornandi loftslagi 
minnkaði kjörlendi trjánna þannig að nú eru skógarnir á tiltölulega litlum svæðum, 
eins konar eylönd, þar sem úrkoman er mest. Porongurup-hæðirnar eru einn þessara 
staða. Karri-tréð, sem verður 400 ára gamalt, tekur út vöxtinn fyrstu 100 árin og nær 
á þeim tíma 90 m hæð. Næstu 300 árin eykst gildleikin en tréð hækkar ekki meira. 
Greinar eru gisnar og mynda all sérstaka „broccoli“ laga klasa. Trjábörkurinn, sem er 
sléttur og felldur, skiptir litum og dökknar eftir því sem hann eldist. Nýr börkur sem 
kemur í ljós þegar sá gamli flagnar af hefur fersk litbrigði bleiks, guls, grás og hvíts. 
Blómin eru fíngerð og hvít, um 12 mm löng. Laufblöðin eru aflöng, dökkgræn að ofan 
en ljósari að neðan, um 90–120 mm löng. Gróðurinn í skógarbotninum og rjóðrum, 
bæði blómjurtir og runnar, er forvitnilegur og þar vaxa ýmsar fágætar tegundir. Flest 
dýrin eru næturdýr. Gráa kengúran og runna-wallabies eru algengustu pokadýrin.  
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15. mynd. Margar fágætar jurtir dafna í botni karriskógarins. Þetta er köngurlóarbrönugras 
(Caladenia spp.) Ljósmynd Kristbjörn Egilsson október 2005. 

 

 
16. mynd. Stirling fjallgarðurinn er frægur fyrir fágæta flóru. Fjöldi vel merktra gönguleiða er 
á svæðinu. Þarna vaxa 87 tegundir háplantna sem hvergi finnast annars staðar. Ljósmynd 
Kristbjörn Egilsson október 2005. 
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2.8  Stirling Range National Park  

Stirling-fjallgarðurinn (þjóðgarður) rís upp úr flatri sandsléttu 80 km norðan við 
bæinn Albany. Fjallgarðurinn mótaðist fyrir meira en 1000 milljónum ára, þegar 
þarna var grunnt haf og setlög mynduðust ofan á bergi úr graníti. Fjallgarðurinn 
liggur í austur-vesturstefnu og er um 65 km langur og er Bluff Knoll (1073 m) hæsti 
tindurinn. Hæð fjallgarðsins og nálægð við suðurströndina veldur því að veðurfar í 
fjöllunum er ólíkt því sem gerist á sléttunni umhverfis. Úrkoman er t.d. miklu meiri. 
Þetta er ástæðan fyrir því að tegundafjölbreytni blómplantna er gífurleg. Meira en 
1500 tegundir háplantna hafa fundist í fjöllunum og þar af eru 82 tegundir einlendar.  
 
Fjallaklukkur (Darvinia spp.) sem tilheyra Myrtaceae eru líklega þekktustu blómin í 
Stirling Range. Tíu tegundir hafa verið greindar og aðeins ein þeirra hefur fundist 
utan þjóðgarðsins. Af orkideum hafa fundist 125 tegundir. „Drottningin af Saba“ 
(Thelymitra variegata), sem er talin ein fegursta orkidea Vestur-Ástralíu og vex víða, 
er þeirra þekktust. Einnig er áberandi fjöldi tegunda af ættkvíslunum Banksia og 
Dryandra. 
 
 

 
17. mynd. Blóm Gungurru-trésins (Eucalyptus caesia) eru áberandi í skógum Stirling-
fjallgarðsins á vorin. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson október 2005. 
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18. mynd. Útlit margra tegunda er Íslendingnum framandi. Þetta er svokallað grasstree 
(Kingia australis?). Ljósmynd Kristbjörn Egilsson október 2005. 

 

 
19. mynd. Snowy Dryandra (Dryandra formosa) í blóma. Takið eftir hvasstenntum stinnum 
laufblöðunum. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson október 2005. 
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20. mynd. Scarlet Banksia (Banksia coccinea) er ein þekktasta Banksiu-tegundin og ein af 
fáum sem eru með rauð blóm. Hún er algeng í Albany og Stirling Range. Bannað er að slíta 
blómin af villtum plöntum. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson okt. 2005. 

2.9  Banksia Farm 

Rétt utan við þorpið Mt. Barker (1650 íbúar) norðan við Albany er gróðrarstöð sem 
heitir Banksia Farm og sérhæfir sig í ræktun tegunda af ættinni Proteaceae. Til 
Proteacea teljast t.d. ættkvíslirnar Banksia, Dryandra, Grevillea og Hakea. Garðurinn 
er einangraður og enginn fær að fara inn í hann án þess að skór séu sótthreinsaðir. 
Ástæðan er sú að mikil vá steðjar nú að Proteaceae vegna myglusveppsins 
Phytopthora cinnamomi (sjá kafla 2.1), en sveppurinn berst auðveldlega á milli staða 
með jarðvegi sem fylgir t.d. skóm og bíldekkjum. Í garðinum eru nú flestar tegundir 
þessarar ættar sem vaxa villtar í Vestur-Ástralíu. Fræjum er safnað og upp af þeim 
ræktaðar nýjar plöntur sem komið er fyrir aftur á þeim stöðum þar sem sveppurinn 
hefur náð að drepa stofninn. Vel er tekið á móti gestum og þeir fræddir um lífsferla 
og ræktun Proteaceae og síðan er gengið um gróðrarstöðina og sagt frá einstökum 
tegundum. 

Ástralía í fréttum á Íslandi 

 Krókódíll bítur fót af manni 

 Skógareldar 

 Meiriháttar fellibylur, þarf að vera miklu stærri 
en í N-Ameríku til að komast á blað 

 Hákarl étur mann 

 Áströlsk kvikmynd eða sjónvarpsþáttur 

 Krókófdílafangarinn Steve Irwin drepinn af 
stingskötu 
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3  NORÐUR-HÉRAÐ (NORTHERN TERRITORY) 
 
Norður-hérað er víðlent landflæmi sem nær yfir 1.350.000 km². Í norðri liggur landið 
að sjó. Þar er hitabelti, 34ºC allt árið, með monsúnregni og miklum raka. Í suðri inni í 
miðju landi er rauði kjarninn (Red Centre) svokallaði með endalaus berangurssvæði, 
eyðimerkur, litlar gróðurvinjar, kletta og saltvötn. Úrkoma er lítil sem engin og hita-
sveiflur miklar, jafnvel frá 5ºC til 45ºC á sólarhring. Þarna eru hin heillandi víðerni 
Ástralíu, fádæma náttúruundur. Maður og náttúra fallast í faðma án tiltakanlegrar 
röskunar á lífríki. Íbúafjöldi er aðeins 200.000 og þar af búa 72.000 í höfuðborginni 
Darwin. Alice Springs er 25.000 manna bær inni í miðju landi og er miðstöð þeirra 
sem vilja halda á vit verndarsvæðanna í Uluru (Ayers Rock) og Kata Tjuta (the Olgas).  

3.1  Darwin 

Höfuðborg Norður-héraðs er Darwin sem stendur við Beagle-flóa. Þar búa um 72.000 
manns og er hún stærsta borgin í þessu fámennasta ríki Ástralíu. Borgin er miðstöð 
ferðamennsku og þaðan er stutt að fara á vit villtrar náttúru bæði þjóðgarða, 
verndarsvæði og fjölda annarra fallegra svæða. Meirihluti húsa er nýr, voru reist eftir 
að fellibylurinn, Cyclone Tracy, geystist yfir Darwin á jóladag 1974 og rústaði bænum 
að mestu. Borgin er enn í uppbyggingu og ekkert til sparað að gera hana sem best úr 
garði fyrir íbúana, en þeir koma víða að frá Ástralíu. Fæstir eru fæddir á staðnum, en 
algengt að fólk flytji þangað og búi í nokkur ár, enda launakjör betri en annars staðar 
í landinu. Mörgum þykir hins vegar erfitt að búa þar til lengdar vegna hitans. Í 
bænum er góð þjónusta við ferðamenn, gott úrval veitingastaða og risastórar kjör-
búðir (Coles og Woolworth) opnar allan sólarhringinn. Nýjustu myndir eru í 
kvikmyndahúsum og stór menningarmiðstöð er í bænum. Með ströndinni eru göngu- 
og hjólaleiðir.  

 

21. mynd. Hitabeltisrigning í Darwin og hitinn 38˚C. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson október 
2005. 
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22. mynd. Blómin á Cannonball-trénu (Couroupita guianensis) vaxa út úr stofni trésins. 
Aldinin eru stórar brúnar kúlur sem minna á fallbyssukúlur og af þeim er nafnið dregið. 
Ljósmynd Kristbjörn Egilsson október 2005. 
 

3.1.1  Darwin Botanic Gardens  

Þegar fellibylurinn Cyclone Tracy geystist yfir Darwin á jóladag 1974 eyðilögðust 75% 
af trjám í grasagarðinum. Síðan þá hefur verið unnið að endurgerð hans. Þar er 
allgott safn hitabeltisplantna og pálmasafnið er einstakt með um 400 tegundir víða 
að úr heiminum. Sjaldgæfar trjátegundir eru ræktaðar í garðinum t.d. fallegt eintak af 
„Cannonball tree“ frá Nýju-Gíneu og gott safn Baobab-trjáa frá Asíu, Afríku og 
Ástralíu. 

3.1.2  Northern Territory Museum of Art and Sciences  

Northern Territory Museum of Art and Sciences er í höfuðborginni Darwin. Það hefur 
að geyma safn af list frumbyggja Ástralíu og íbúa Kyrrahafseyja. Má þar nefna 
fágætan útskurð og barkarmálverk frá Tiwi-eyju og Arnhem Land. Safnið er með 
deildir sem sýna framlag Suðaustur-Asíu til þróunar mannlífs og menningar 
norðursins. Góð lýsing er á hamförunum þegar fellibylurinn (Cyclone Tracy) geystist 
yfir Darwin á jóladag 1974 og borgin var meira og minna lögð í rúst. Náttúrufari 
norðursins eru einnig gerð góð skil, bæði með uppsettum dýrum, vönduðum textum 
og myndasýningum. Frægasti sýningargripurinn er án efa 5 metra langur og 780 kílóa 
þungur krókódíll sem var fangaður 1979. Mikið er lagt upp úr barnaefni, þar sem 
krakkar geta skoðað sjálfir og aflað upplýsinga með hjálp safnkennara, eða tölvu. 
Gott safn sem þarf þriggja til fjögurra tíma viðdvöl.  
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23. mynd. Í náttúrugarðinum (Northern Territory Wildlife Park) gleðja fágætar eðlur og 
önnur skriðdýr augu náttúruskoðarans.  Ljósmynd Kristbjörn Egilsson október 2005. 

3.2  Northern Territory Wildlife Park (náttúrugarður) 

Um 50 km sunnan við Darwin er náttúrugarður (Northern Territory Wildlife Park) 
sem nær yfir 400 ha runnaland. Garðinum er skipt upp í einingar þar sem sýnd eru 
hin ýmsu búsvæði dýra og plantna sem tilheyra Norður-héraði. Má þar nefna tjarnir 
og votlendi, eyðimörk, eucalyptus-skóg, regnskóg með náttstað fyrir leðurblökur, 
fuglahús, skriðdýra- og eðlugarð. Í opnum hluta garðsins eru vel merktar gönguleiðir 
þar sem skoða má kengúrur og fleiri dýr í náttúrlegu umhverfi. Þarna er einnig 
næturhús, þar sem næturdýr, einkum spendýr, eru alin. Sólarhringnum er snúið við 
og á þann hátt gefst okkur dagdýrunum færi á að skoða næturdýrin á fullri ferð að 
nóttu til þótt dagur sé hjá okkur. Ekki má heldur gleyma fiska- og vatnalífssafni sem 
kynnir vel áhugavert líf í ám og vötnum Norður-héraðs. Þar má sjá risavaxna 
saltvatnskrókódíla og smávaxna ferskvatnskókódíla. Einnig eru þar skjaldbökur og 
hinn gómsæti barramundi fiskur. Tvisvar á dag er sýning þar sem ránfuglar, uglur, 
smyrlar og fálkar eru látnir veiða bráð. Þennan náttúrugarð ætti enginn að láta fram 
hjá sér fara. Gott safn sem þarf sex tíma viðdvöl.  
 

Ástralir sem eru frægir í Evrópu 

 Errol Flynn 

 Mel Gibson 

 Bee Gees 

 Olivia Newton-John 

 Kylie Minogue 
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3.3  Kakadu National Park (Kakadu-þjóðgarður)  

Kakadu er stærsti þjóðgarður Ástralíu, nær yfir 20.700 km², eða um það bil tvöfalda 
stærð Vatnajökuls. Vesturmörk garðsins, þar sem aðalinngangurinn er, eru aðeins um 
153 km austan við höfuðborgina Darwin. 
 
Þjóðgarðurinn Kakadu er einn af fáum stöðum á jörðinni sem eru á heimsminjaskrá 
UNESCO bæði vegna náttúrufars og menningarminja. Kakadu var tekinn inn á heims-
minjaskrána árið 1981. Garðinum er stjórnað af íbúum sem allir eru frumbyggjar 
(Aborginal people) í samvinnu við ráðuneyti umhverfis- og menningarmála. Þetta 
einstæða verndarsvæði náttúrufars, menningarminja og þjóðhátta hefur verið byggt 
mönnum í yfir 40.000 ár. Hellamálverk, klettamyndir og fornleifar sýna okkur hvernig 
lífshættir manna voru á þessum slóðum í þúsundir ára, allt frá veiðimönnum 
forsögunnar til frumbyggjanna sem búa í Kakadu enn þann dag í dag og viðhalda 
gömlum siðum og venjum.  
 
Í Kakadu er að finna einstakt dæmi stórbrotins gróðurfars og dýralífs, sem myndar 
flókið vistkerfi við sjávarströnd, á flóðasléttum, á láglendi og uppi á hásléttu. Þarna 
eru búsvæði sjaldgæfra einlendra tegunda plantna og dýra, sem hvergi finnast 
annars staðar á jörðinni. 
 
Loftslag í Kakadu er ávallt mjög rakt og meðalhitinn er um 34°C allt árið. Hann getur 
hins vegar farið auðveldlega yfir 40°C–47°C um hádaginn. Þurrasti tíminn er frá 
apríl/maí til september/október og regntíminn frá október/nóvember til mars/apríl. 
Meirihluti úrkomunnar fellur á regntímanum og er meðalúrkoman 130 mm. Vegna 
loftslagsins er erfitt að ferðast um og gönguferðir verða aldrei mjög langar. Eftir svo 
sem 3 km göngu eru flestir búnir að fá nóg og fegnir að komst inn í loftkælda bílana.  
 
Ekki er ráðlagt að fara einbíla um hluta garðsins og um sum svæði er aðgangur ekki 
leyfður. Mikil áhersla er lögð á að virða umgengnisreglur íbúa og skemma hvorki 
náttúruminjar né menningarminjar. Frábær upplýsingamiðstöð er í garðinum og 
mættu íslensk stjórnvöld læra mikið af þeim metnaði sem áströlsk stjórnvöld setja í 
kynningarstarf. Ljóst er að ekki eru fjárveitingar skornar við nögl. Aðgangur í þennan 
þjóðgarð er ókeypis. 
 

Vissir þú að ? 
 

 Ástralía er stærsta eyja jarðar og um leið stærsta þjóðríkið sem er 
á einni eyju 

 Ástralía er elsta einangraða eyjan.  Hún skildist frá 
meginlöndunum  fyrir 60 milljónum ára 

 Í Ástralíu er lengsta samfellda saga búsetu manna, yfir 30.000 ára 
gömul 

 Fyrstu íbúar frá Evrópu voru fangar 

 Elstu byggingar í landinu eru fangelsi og er þeim vel haldið við og 
öllum sýnd 

 Hæstu lauftré jarðar eru karri-trén (91 m) 

 í Ástralíu eru eitruðustu slöngurnar. Þar lifa 10 af 15 eitruðustu 
snákum jarðar. Af 155 tegundum slanga eru 93 eitraðar 
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24. mynd. Á flóði fara mangrove- trén meira og minna á kaf. Myndin er tekin á 
sjávarströndinni við Darwin. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson október 2005. 

3.3.1  Náttúrufar í Kakadu 

Norðurmörk garðsins eru við strönd Van Diemen flóa. Miklir fenjaskógar liggja að 
ströndinni með mangrove-trjám, en þau eru mikilvæg búsvæði fugla og fiska. Auk 
þess hindra mangrove-trén strandrof. Út með ströndinni eru víðáttumiklar leirur. 
Þjóðgarðurinn teygir sig síðan 200 km inn í landið og innan hans er vatnasvið kvíslótts 
hitabeltisfljóts sem nefnist Alligator River. Í suðurhluta þjóðgarðsins er 30–300 m 
hátt hamra- og klettabelti úr sandsteini. Þar eru náttúrleg mörk milli Kakadu og 
Arnhemlands. Upp af því er háslétta. Ár og lækir hafa gegnum aldirnar sorfið sig 
niður í hásléttuna og þar falla stórir og vatnsmiklir fossar fram af klettabrúninni á 
regntímanum. Sumir þessara fossa eru geysiháir, allt að 150 m, t.d. Jim Jim-fossinn 
og Twin-fossarnir og er mikið sjónarspil að skoða þá. Árnar hafa borið fram jarðveg  
og myndað og viðhaldið láglendinu sem Alligatorárnar bugðast um, en þær eru lífæð 
svæðisins. Á regntímanum frá október til mars rignir daglega, ár og lækir flæða yfir 
bakka sína og mynda víðáttumikla flóðasléttu. Þar getur orðið allt að þriggja metra 
djúpt vatn á landi sem er á þurru á þurrkatímanum. Á regntímanum verður landið 
eins og aldingarður á að líta, tré og jurtir blómstra og mynda fræ, fuglar verpa og 
pokadýrin ala unga sína.  
 
Á þurrkatímanum lækkar mjög í vötnum og minni ár og lækir þorna alveg. Vatn 
verður eftir í stærri ám, sums staðar aðeins í dýpstu hyljunum, bjúgvötnum, sem 
kallast billabong á máli heimamanna. Á þessi blautu svæði sækja fuglar og dýr á 
þurrkatímanum og þar blómstra vatnaliljurnar. Þau eru í raun morandi af fuglum, 
krókódílum, öðrum eðlum og snákum, pokadýrum og smádýrum.  
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25. mynd. Savannaskógur í Kakadu-þjóðgarðinum á þurrkatíma. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson 
október 2005. 

 
Kakadu er oft skipt upp í sex vistgerðir eða búsvæði. Stærstur er Savannaskógurinn 
sem nær yfir 80% landsins. Þar eru tré og runnar af ættkvíslinni Eucalyptus ríkjandi 
ásamt hávöxnu grasi. Við fyrstu sýn virðist gróðurinn einsleitur og fábreyttur, en 
þegar farið er að skoða betur sést að hann hýsir meiri tegundafjölda plantna og dýra 
en hinar vistgerðirnar í Kakadu. Þarna hafa fundist um 1000 plöntutegundir. 
 
Monsoon-skógur finnst á litlum einangruðum stöðum. Fuglar og leðurblökur sem lifa 
á blómum, ávöxtum og aldinum fljúga á milli staðanna og dreifa frjóum og fræjum. 
Þessi skógur er síðustu leifar skóga sem voru víðáttumeiri fyrir nokkrum árþúsundum 
þegar loftslag var annað. 
 
Southern hills and ridges. Hæðirnar og ásarnir syðst í garðinum hafa mótast við 
veðrun vatns og vinda í milljónir ára. Hin sérstaka jarðfræði skýrir breytileika 
vistgerðarinnar sem sést m.a. á þeim fjölda plöntu- og dýrategunda sem þar finnast 
og eru hvergi til annars staðar í heiminum. 
 
Stone country. Í austurhluta þjóðgarðsins eru sandsteinshamrar og klettabelti 
Arnhem hásléttunnar. Þau ná 30–300 metra hæð. Þarna vex fjölbreyttur gróður sem 
er aðlagaður heitum þurrum dögum og svölum nóttum. Hraði vatns- og vindrofs er 
talinn nema allt að einum metra á hverjum 1000 árum og hefur það myndað hellana 
og skútana sem einkenna Ubirr og Nourlangie. Á þessum slóðum er að finna margar 
menningarminjar, m.a. fjölda hellamálverka.  
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26. mynd. Sandsteinshamrar í Ubirr austast í Kakadu-þjóðgarðinum. Í klettaskútum er víða 
hægt að skoða forn hellamálverk frumbyggja Ástralíu. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson október 
2005. 

 

 
27. mynd. Hellamálverk í klettunum við Ubirr. Myndin er talin vera nokkur þúsund ára gömul 
og sýnir liklega galdramann. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson október 2005. 
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28. mynd. Kakadu. Horft yfir flóðasléttuna frá Ubirr austur yfir East Alligator River. Á 
regntímanum fer allt svæðið á kaf í vatni. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson október 2005. 

 
Flóðasléttur og bjúgvötn (billabong). Árstíðabreytingar á flóðasléttunum eru 
gífurlegar. Á regntímanum flæða árnar yfir bakka sína og dreifast yfir hundruð 
ferkílómetra lands. Á þurrkatímanum er vatn einungis í stærstu árfarvegum og bjúg-
vötnum. Frægast þeirra er Yellow Water Billabong. Í vinjunum vex votlendisgróður og 
rakakærar jurtir eru ríkjandi. 
 
Árósar og sjávarströndin. Í Kakadu eru yfir 500 km² lands sem tilheyra strönd, leirum 
og óshólmum, auk tveggja eyja. Meirihluti strandlengjunnar er vaxinn mangrove-
skógi. Þar eru mikilvægar uppeldisstöðvar fiska, t.d. barramundi.  
 
Tegundafjölbreytni dýraríkisins er gífurleg. Fundist hafa 25 tegundir froska, 51 
tegund ferskvatnsfiska, 60 spendýrategundir, 120 tegundir skriðdýra, 280 
fuglategundir og a.m.k. 10.000 smádýrategundir.  
 
Votlendið í Kakadu, þar með talin flóðasléttan, bjúgvötnin, ströndin og árósarnir, er 
viðurkennt sem alþjóðlega mikilvægt svæði fyrir farfugla.  
 
Kakadu er einn fárra staða í Ástralíu þar sem hvorki plöntur né dýrategundir hafa 
dáið út á síðustu 200 árum, þ.e. af mannavöldum. Kakadu er afar mikilvægur staður 
fyrir fuglastofna, t.d. magpie-gæsina (Anseranas smipalmata), sem áður var dreifð 
um alla Austur- og Suður-Ástralíu, en á sér nú höfuðvígi í Kakadu. Garðurinn heldur 
líka verndarskildi yfir búsvæði dýra sem eingöngu lifa á Kakadu/Arnhem-svæðinu t.d.  
svörtu kengúrinni (Macropus bernardus) og dúfunni chestnut-quilled rock pigeon.  
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Ágengar tegundir. Ýmsar hættur steðja að lífríkinu í Kakadu-þjóðgarðinum. Mesti 
óvinurinn nú um stundir, sem starfsmenn garðsins berjast við að útrýma, er fljótandi 
vatnaburkni sem kallast Salvinia og lifir villtur í Suður-Ameríku. Hann var fluttur til 
Ástralíu sem fiskabúrsplanta, en hefur sloppið út í náttúruna af mannavöldum. 
Burkninn fjölgar sér hratt bæði með gróum og blaðabrotum og þekur yfirborð vatna 
og áa. Það veldur því að sólarljós nær ekki niður í vötn og ár og vatnagróðurinn undir 
yfirborðinu deyr og þar með fiskar og önnur vatnadýr vegna skorts á súrefni og fæðu. 
Þetta er enn eitt dæmið um þá röskun sem orðið getur á lífríkinu þegar ný ágeng 
tegund kemst inn á svæði og lifir ekki í takt við vistkerfið sem fyrir er. Á Íslandi er 
þetta kallað lúpínuvandamálið sem þjóðin er ekki enn farin að takast á við.  
 

 
29. mynd. Við Yellow Water í Kakadu. Reykur frá skógareldum er i baksýn. Ljósmynd 
Kristbjörn Egilsson október 2005. 
 
Skógareldar. Eldur er mikill áhrifavaldur í ástralskri náttúru og hefur þróað og við-
haldið mörgum gróðurfélögum í Kakadu. Í þúsundir ára notuðu frumbyggjar eldinn til 
að senda skilaboð, elda, auðvelda veiðar, ráðast á bráð, varðveita uppskeru og 
hreinsa land af sinu áður en þurrkatíminn gengi í garð til að koma í veg fyrir 
stórbruna. Gróður og dýralíf er talið hafa verið aðlagað að þessum sinu- og skógar-
bruna. Þegar frumbyggjum fækkaði við komu Evrópubúa, m.a. annars vegna 
sjúkdóma sem þeir báru með sér, eða þá að þeir fluttu að eigin frumkvæði eða voru 
fluttir nauðungarflutningi í þéttbýlið, hætti kerfisbundinn sinubruni að mestu. Þetta 
varð til þess að stjórnlausir skógareldar kviknuðu og eyddu stórum svæðum sem 
hafði neikvæð áhrif á gróður og dýralíf.  
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30. mynd. Risavaxinn termitahraukur í Kakadu-þjóðgarðinum. Termítar eru snjöllustu 
byggingameistarar í heimi skordýranna. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson nóvember 2005. 

Síðan 1980 hafa frumbyggjar og stjórnendur þjóðgarðsins tekið höndum saman í 
þeirri viðleitni að fækka stórbrunum í lok þurrkatímans. Nú kveikja menn kerfis-
bundið elda snemma á þurrkatímanum, eins og fyrrum (maí–júlí). Eldarnir verða ekki 
eins heitir og áður og hafa lítil áhrif á gróður og dýr. Rök svæði, eftirstöðvar 
regntímans, hjálpa til við að hindra útbreiðslu eldanna og landið skiptist því upp í reiti 
með brenndum og óbrenndum svæðum. Þetta kemur í veg fyrir að eldar geti farið 
yfir stór svæði á þurrkatímanum. Þótt nú sé forðast að kveikja elda á síðari hluta 
þurrkatímanns (september–nóvember) kvikna stundum eldar á flóðasléttunni. 
Ástæðan eru veiðar á eðlum, t.d. goanna og skjaldbökum. Á regntímanum eru eldar 
oft notaðir til að brenna spear grass (Sorghum spp.) áður en það visnar of mikið, 
enda er það mjög eldfimt. Eldingar kveikja einnig elda á þurrkatímanum.  
 
Úraníumnámur. Ástralía er auðugt land af jarðefnum og námum. Í Kakadu er mikið af 
úraníum í jörðu ásamt eðalmálmum, svo sem gulli, platinum og palladium. Skammt 
utan við þjóðgarðinn eru stórar námur (Ranger Uranium Mines) sem hafa verið 
nýttar síðan 1979. Mikill styr hefur staðið um nýtingu þessara náma.  

3.3.2  Menningarminjar í Kakadu 

Eins og áður var vikið að er Kakadu-þjóðgarðurinn einnig á heimsminjaskrá UNESCO 
vegna menningarminja. Þar er að finna fjölbreyttustu og best varðveittu kletta- og 
hellamyndir og málverk á jörðinni. Þær hafa verið málaðar af íbúum svæðisins, frum-
byggjum Ástralíu (Aborginal people) í þúsundir ára. Klettamyndirnar gefa einstaka 
myndskreytta sýn á sögu mannlífs í Ástralíu. Elstu myndirnar sem hafa fundist í 
Kakadu eru taldar frá síðustu ísöld og sýna skrælnað, gróðurvana land þar sem  
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31. mynd. Saltvatnskrókódíllinn (Crocodylus porosus) bíður eftir bráð í Yellow Water 
Billabong í Kakadu. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson október 2005. 
 
veiðimenn drepa kengúrur með kastkylfu (boomerang). Þegar ísöld lýkur og sjávar-
borð hækkar, breytist myndefnið. Algengar verða myndir sem sýna tré og blómjurtir 
og gefa til kynna hvernig loftslag og um leið náttúrufar breytist. Veiðimenn bera spjót 
við veiðar og fela sig í runnum. Fræg er 6000 ára gömul mynd sem sýnir líklega fyrsta 
orrustuvöllinn sem hefur komist á mynd. Þar eru 111 menn vopnaðir spjótum í 
bardaga.  
 
  

Stærst, mest, best, fallegast, skemmtilegast. 

 Flestir fjallgarðar eru meira en 90 milljóna ára gamlir 

 Stromatolitar, blágrænþörungar, eru elstu lífverur jarðar 
(1900 milljóna ára) 

 Frasereyja er stærsta sandeyja í heimi 

 Wollemi-furan (Wollemia nobilis) er ein elsta núlifandi (200 
milljóna ára) og fágætasta plöntutegund á jörðinni 

 Regnskógurinn í Queensland (yfir 100 milljóna ára) er elsta 
órofna regnskógasvæði jarðar 

 Leðurblökubyggð í stórborginni Sydney 

 Fallegasta bygging 20. aldar, óperuhúsið í Sydney 

 Móttaka fyrir ferðamenn í þjóðgarða og svæði á 
heimsminjaskrá er til fyrimyndar 
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32. mynd. Rauðleitt hamrastálið í Katherine-gljúfrunum. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson 
október 2005. 

3.4  Nitmiluk eða Katherine-gljúfrin (Katherine Gorge) 

Nitmiluk eða Katherine-gljúfrin eru þrettán að tölu og aðskilin af flúðum og straum-
röstum. Þau eru hluti af farvegi Katherine-árinnar sem á upptök langt inni í Arnhem-
landi. Gljúfraveggirnir mynda 30–35 m hátt hamrastál og í gljúfurbotninum er áin 
kyrrlát og djúp. Auðvelt er að sigla um gljúfrin, bæði á bátum og kajökum. Þegar farið 
er á milli gljúfra verður hins vegar að skipta um báta því flúðirnar milli þeirra eru 
stórar og farartálmi fyrir báta, nema um regntímann. Fallegar gönguleiðir eru einnig 
með gljúfrunum. 

3.5  Pine Creek-þorp 

Pine Creek er þorp með 470 íbúa sem stendur á vegamótum um 90 km norðan við 
Nitmiluk. Þetta er gleymdur bær sem má muna fífil sinn fegri. Þess vegna hefur hann 
haldist að mestu óskemmdur af nýjum byggingum. Með því að ganga um bæinn má 
sjá hvernig umhorfs var í litlum bæjum á þessum slóðum kringum aldamótin 1900. 
Pine Creek varð miðstöð gullæðis um 1870 og átti þá nokkuð undir sér. Nokkrar 
byggingar frá þessum tíma má enn sjá. Járnbrautarstöðin er frá 1888 og þar er varð-
veitt lestin sem fór á milli Darwin og Pine Creek á árunum 1889–1970. Í Pine Creek 
Museum eru minnisverðir hlutir, steindasafn, símstöð og ýmislegt smádót og nytja-
hlutir frá þessum tíma. Skammt utan við bæinn er hægt að skoða gamla gullnámu. 
Aðalveitingastaður bæjarins, Mayse´s Café, er afar sérstakur; bæði innréttingin og 
matseðillinn sem byggist á heimaelduðum mat. Frú Maese stofnaði hann fyrir um 60  
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33. mynd. Lichfield-þjóðgarðurinn. Termítahraukarnir snúa allir eins og líta út eins og 
legsteinar í kirkjugarði. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson október 2005. 

 
árum. Frúin lifir enn og býr á hæðinni ofan við veitingastaðinn. Í næsta húsi er svo 
bæjarbarinn og hótelið allt upp á gamla mátann.  

3.6  Litchfield-þjóðgarður 

Lichfield þjóðgarðurinn (648 km²) er aðeins í 2,5 stunda akstursfjarlægð frá höfuð-
borginni Darwin. Garðurinn er á hásléttu á Tabletop-fjallgarðinum (sandsteinn) og 
girtur klettabeltum. Þarna eru tærir fossar sem falla fram af háum klettum í djúpa 
hyli þar sem upplagt er að fá sér sundsprett til að kæla sig í sumarhitunum án þess að 
eiga á hættu að krókódílar liggi í leyni. Í Ástralíu þykir kostur að komast á staði þar 
sem ekki er krökkt af krókódílum í ám og vötnum. Í fjallshlíðum eru regnskógar og 
Eucalyptus-skógar. Við einn fossinn, sem nefnist Tolmer Falls, er djúpur og fallegur 
hylur. Þar er samt bannað að baðast, því staðurinn er frátekinn fyrir sjaldgæfa 
leðurblöku, orange horseshoe bat, sem á náttstað í hellum við hylinn.  
 
Tilkomumiklir termítahraukar eru á svæðinu. Frægastir eru svokallaðir segulstefnu 
termítar, sem ávallt byggja hrauka sína þannig að mjóa hliðin snýr í norður-suður. 
Þetta gera þeir til að ná hitanum af morgun- og kvöldsólinni til að hita búið, en koma 
um leið í veg fyrir að sólin skíni á breiðu hliðina yfir hádaginn. David Attenborough 
segir frá þeim í mynd sinni um lífið í lággróðrinum (2005). 
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3.7  Alice Springs 

Alice Springs er 25.000 manna bær inni í miðju landi um það bil 1490 km sunnan við 
Darwin. Bærinn byggðist upp kringum símstöð sem þarna var byggð árið 1871 þegar 
komið var á símasambandi milli Norður- og Suður-Ástralíu. Bærinn er miðstöð þeirra 
sem vilja halda á vit verndarsvæðanna í Uluru (Ayers Rock) og Kata Tjuta (the Olgas). 
Alice Springs býður upp á marga góða kosti fyrir ferðamenn, fjölbreytt úrval 
gististaða, ágæta veitingastaði og áhugaverð söfn. Fróðlegt er að skoða, þótt það falli 
ekki undir náttúruskoðun, Royal Flying Doctor Service Base, School of the Air, 
Adelaide house (gamall spítali) og the Air and Old Telegraph Station. Notalegur bær 
sannkallaður uppáhaldsbær.  

3.7.1  Museum of Central Australia  

Museum of Central Australia er hluti af stórri menningarmiðstöð, Alice Springs 
Cultural Precinct, sem byggð hefur verið í útjaðri bæjarins. Sá hluti safnsins sem sýnir 
náttúrufar leggur áherslu á þróun lífsins í miðri Ástralíu um milljónir ára. Þarna er 
hægt að skoða risadýr fornaldar þar á meðal stærsta fugl sem lifað hefur á jörðinni, 
kynnast fornum gróðri og síðast en ekki síst jarðfræðinni. Einnig hefur safnið að 
geyma stórt safn loftsteina sem fallið hafa til jarðar í Ástralíu ásamt ljósmyndum af 
risagígum sem þeir hafa myndað þegar þeir féllu til jarðar. Mælt er með að allir sem 
dvelja í bænum heimsæki þessa menningarmiðstöð, því hún er í alla staði vel úr garði 
gerð og uppspretta upplýsinga um náttúrufar, menningararfleifð og menningu 
dagsins í dag.  
 
Þegar Íslendingur kemur til lítils bæjar inni í miðri auðninni í Ástralíu og fær tækifæri 
til að skoða jafn glæsilegt náttúrugripasafn og hér er sagt frá þyrmir yfir hann. Í 
höfuðborg hins ríka lýðveldis norður við Dumbshaf er ekkert í boði sem kynnir 
náttúrufar eyjunnar fögru sem kallast Ísland og ferðamenn heimsækja tugþúsundum 
saman. Engar upplýsingar um jarðfræði, dýralíf og gróðurfar eru tiltækar. Vöntun á 
metnaðarfullu náttúrugripasafni í Reykjavík verður svo yfirþyrmandi þegar ofangreint 
safn er skoðað að það er þyngra en tárum taki. Metnaðarleysi stjórnvalda, bæði 
ráðherra mennta- og umhverfismála ásamt borgarstjórn er ótrúlegt. Sinnuleysi 
stjórnvalda lýsir samt ef til vill aðeins hinu almenna virðingarleysi sem stór hluti 
þjóðarinnar sýnir arfleifð sinni, villtri náttúru landsins bláa.  

3.7.2  Alice Spring Reptile Centre (eðlu- og slöngugarður) 

Fjölbreytt safn af eðlum, snákum, slöngum og krókódílum. Þarna er hægt að skoða 
marga eitruðustu snáka Ástralíu og um leið jarðar. Leiðsögumenn fylgja gestum um 
svæðið og fræða þá um dýrin. Á ákveðnum tíma dags eru dýrin fóðruð og gestum er 
gefinn kostur á að handfjatla snáka að sjálfsögðu ekki þá sem eru eitraðir. Þar sem 
oft er erfitt að koma auga á snáka og eðlur að degi til á rölti úti í mörkinni, er 
kærkomið tækifæri að skoða þessi dýr og kynnast lífi þeirra í eðlugarðinum. 
Garðurinn er ekki aðeins fyrir ferðamenn. Dýralæknar safna reglulega eitri úr 
snákunum sem síðan er notað til að framleiða mótefni, sem dreift er um alla Ástralíu, 
og nýtist til lífsbjargar þegar snáki tekst að bíta mann og annan. Þess má geta að í 
Ástralíu finnast 155 snákategundir og eru bit 93 tegunda eitruð. Tíu af fimmtán 
eitruðustu snákum heims lifa í Ástralíu.  
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3.7.3  Alice Springs Desert Park (náttúrugarður) 

Undir hlíðum MacDonnellfjalls, rétt utan við bæinn, er Alice Springs Desert Park 
(náttúrugarður). Hann er skipulagður á snilldarlegan hátt þannig að hann fellur 
áreynslulaust inn í landslagið og er ætlað að sýna helstu vistgerðir í Mið-Ástralíu með 
áherslu á einstaka flóru og fánu ásamt nýtingu frumbyggjanna á landinu um þúsundir 
ára. Mælt er með því að hefja heimsókn í garðinn í upplýsinga- og sýningarhúsi, þar 
er m.a. sýnd kvikmynd um lífríkið í hinni rauðu eyðimörk og heillandi landslagið. Í lok 
myndarinnar er áhorfandanum boðið upp á einstaka upplifun, sem ekki verður sagt 
frá hér til að skemma ekki fyrir væntanlegum gestum. Þar eru einnig sýningar á 
mörgum athyglisverðum þáttum vistkerfis eyðimerkurinnar, sem að mati grasa-
fræðings er í sjálfu sér engin eyðimörk, heldur svæði með fjölbreyttum gróðri sem 
hefur lagað sig að óblíðum veðurskilyrðum.  
 
Garðinum er gróflega skipt upp í þrjár vistgerðir sem göngustígar hafa verið lagðir 
um. Vistgerð eyðimerkurárinnar sýnir gróðurinn í og við árbakkann sem er aðlagaður 
miklum þurrki mestan hluta ársins en getur nýtt sér hellidembur á vorin til að komast 
af. Þarna gefst kostur á að kynnast því hve vatnið eykur á fjölbreytni gróður- og 
dýralífsins í eyðimörkinni. Sandvistin sýnir lágvaxinn og kyrkingslegan, en oft litríkan 
gróður, sem er svo áberandi í rauðum Ástralíusandinum, ásamt eðlum, snákum, 
smádýrum og fuglunum sem aðlöguð eru hinum mikla þurrki. Þarna er einnig 
saltvatnstjörn, en í henni lifir eðla sem þolir bæði saltpækilinn, allt að 50°C hita 
hádegisins og 5°C kulda næturinnar. Einstök skepna. Einnig er athyglisvert að sjá lífið 
sem þrífst í grunnum leirlágum. Í skógvistinni eru hinar fjölmörgu trjá- og 
runnategundir kynntar til sögunnar og sýnt hvernig maðurinn hefur haft áhrif, oftast 
til hins verra, á frjósama skógvistina.  
 
Á víð og dreif um garðinn hefur verið komið fyrir húsum þar sem skoða má dýr 
merkurinnar. Má þar nefna fuglahús, með páfagaukum, spörfuglum og ránfuglum. 
Næturhúsið geymir, eins og nafnið bendir til, næturdýr. Sólarhringnum er snúið við 
og á þann hátt gefst okkur dagdýrunum færi á að skoða næturdýrin á fullri ferð að 
nóttu til þótt dagur sé hjá okkur. Þar má sjá 20 tegundir pokadýra, leðurblökur, snáka 
og fugla. Mörg þessara dýra eru afar sjaldgæf og sum eru í útrýmingarhættu. Reynt 
er að fjölga dýrunum og koma þeim aftur til upprunalegra heimkynna.  
 
Tvisvar á dag, að morgni og síðdegis, er sýning þar sem ránfuglar; uglur, smyrlar og 
fálkar, eru látnir veiða bráð. Þennan náttúrugarð ætti enginn að láta fram hjá sér 
fara. Auðvelt er að eyða þarna hálfum eða heilum degi og jafnvel koma aftur.  

3.7.4  Olive Pink Botanic Garden 

Víðlendur garður í jaðri Alice Springs, austan við hin vatnslausu Toddá. Hann var 
opnaður almenningi árið 1985, en byggist á grunni sem Miss Olive Pink (1884–1975) 
lagði 1956. Markmið með rekstri garðsins eru rannsóknir, verndun og kynning á 
flórunni í Mið-Ástralíu. Lögð er áhersla á að búa til gróðurlendi sem einkenna 
ríkulegan bersvæðisgróðurinn í um það bil 500 km radíus frá bænum. Sýndar eru 
plöntutegundir sem vaxa saman í villtri náttúrunni, einkum runnar og tré ásamt 
blómjurtum. Garðurinn er því mjög fræðandi fyrir þá sem hug hafa á að kynna sér 
óbyggðirnar rauðu umhverfis bæinn.  
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3.8  Uluru-Kata Tjuta National Park 

Uluru-Kata Tjuta þjóðgarðurinn (1325 km²) er 335 km suðvestur af Alice Springs (450 
km akstursleið). Hann komst á heimsminjaskrá UNESCO árið 1987 vegna menningar- 
og náttúruminja og var síðan stækkaður 1994. Innan verndarsvæðisins eru helgustu 
staðir Anangu-frumbyggjanna og um stóran hluta hans er eingöngu þeim leyfður 
aðgangur. Til fyrirmyndar er að öll þjónusta við ferðamenn er á afmörkuðu svæði 
utan garðsins og eru um 10 km frá flugvellinum og 5 km frá hótel- og fræðslumiðstöð 
að útmörkum þjóðgarðsins. Þar eru náttúrufari þjóðgarðsins gerð góð skil í máli og 
myndum. Menningarmiðstöð Anangu-fólksins er hins vegar nær steindranganum og 
þar er afar vönduð sýning á menningu og lífsháttum íbúa svæðisins.  
 

 
34. mynd. Helgistaður frumbyggjanna, Uluru steindranginn. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson 
nóvember 2003. 

 
Hinn risastóri rauði Uluru steindrangi (monolith) rís 350 m hár upp úr miðju 
sandhafinu. Ummál drangsins er 9,4 km. Uluru er í raun aðeins toppurinn á tröll-
vöxnum neðanjarðar sandsteinsstólpa sem álitinn er vera 600 milljóna ára gamall. 
Talið er að einungis 10% stólpans nái upp úr sandinum. Veðrun milljóna ára hefur 
með tímanum gert yfirborð drangsins ávalt og slétt þannig að í dag lítur Uluru út eins 
og vel slípaður steinn og heillar alla sem hann sjá, enda yfir þessari náttúrusmíð 
einhvers konar dulúðugur töfraljómi og ekki að undra að Anangu-frumbyggjarnir hafi 
um þúsundir ára sótt þangað til tilbeiðslu og andlegrar endurnýjunar. Uluru er eitt 
frægasta kennileiti Ástralíu og heimsækir um hálf milljón ferðamanna staðinn árlega. 
Mælt er með að velja sér gönguleið við hæfi meðfram drangnum, eingöngu hetjur 
komast alla leið þar sem hádegishitinn er ógnvænlegur, meira en 38°C. Lagst er gegn 
því að klífa dranginn vegna þess að Anangu-fólkið telur það vera helgispjöll og er ekki 
nema sjálfsagt að virða þá ósk. Nokkuð algengt er að þeir sem reyna að klífa dranginn 
fái hjartaáfall í hitanum. Sólarupprás og sólsetur þykja töfrum líkust á þessum stað. 
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35. mynd. Gengið undir Mt.-Olga dranganum sem er hluti af Kata Tjuta steindröngunum. 
Takið eftir hinum einstæða rauða lit sem er á landinu. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson nóvember 
2003. 

Einum 32 km vestan við Uluru tróna hinir 36 helgu hvolflaga steindrangar Kata Tjuta 
(margir kollar). Þeir eru myndaðir úr sandsteini og arkose (setlög sem orðin eru til úr 
granítsandi). Svæði þeirra nær yfir 3500 ha og er Mt. Olga-dranginn hæstur, gnæfir 
500 metra upp úr sléttunni. Þeir eru ekki síðri náttúrusmíð en Uluru. Einstakt er að 
ganga hina 7,4 km leið um dal vindanna og njóta þess að skoða vind- og vatnsslípaða 
drangana og hvernig gróðurinn nær að vaxa í sprungum og giljum. Gróðurfar og 
dýralíf á verndarsvæðinu er fjölbreytt þar sem lífríkið hefur lagað sig að aðstæðum 
lítillar úrkomu og mikillar sólarhringshitasveiflu. Auk þess hefur landgerð og 
landmótun mikil áhrif á lífríkið. Ríkjandi landgerð er fíngerður rauður sandur, sem 
nær að smjúga um allt, sandsteinsklappir og grjóthjallar. Stórar breiður af mulga-
runna og öðrum akaciu-trjám ríkja á hinum víðáttumiklu sandsléttum umhverfis 
Uluru og Kata Tjuta ásamt fjölmörgum grastegundum og lágvöxnum runnum. Á 
foksandsöldum og sandsléttum eru þyrpingar af eyðimerkureik. Mugla-skógur og 
kjarrlendi vaxa á grjótmelum og í slökkum. Árset og eyrar, oftast á þurru, eru vaxnar 
bloodwood, acaciu-trjám og grösum. Lindir og uppsprettur mynda umhverfi fyrir 
sjaldgæfar vistgerðir sem hýsa fjöldann allan af fágætum plöntutegundum. Meira en 
150 fuglategundir hafa sést á svæðinu og 66 tegundir verpa þar. Fjöldi skriðdýra á sér 
bólstað á verndarsvæðinu og tegundafjöldi smádýra er mikill. Stærsta eðla Ástralíu, 
perentie, sem verður 2,5 metra löng, sést hér og þar og einnig hin sjaldgæfa desert 
skink-eðla. Af spendýrum hafa fundist 22 tegundir. Sjaldgæf pokadýr finnast, t.d. 
hairy-footed dunnart, sandhill dunnart (smávaxin eins og mús) og mulgara.  

 
36. mynd. Eðlur á trjádrumb í eyðimörkinni Ljósmynd Kristbjörn Egilsson nóv. 2003. 
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4  QUEENSLAND 
 
Queensland (1.727.000 km²), sem er í NA-hluta Ástralíu, er þekkt sem sólarríkið. 
Menn segja að þar skíni sólin 300 daga á ári. Ég held því hins vegar fram að sólríkara 
sé á vesturströndinni. Ástralar fjölmenna til ríkisins í fríum og sækja einkum í 
baðstrendurnar til hvíldar og hressingar eða til að sukka. Heildarfjöldi íbúa er 
3.650.000. Höfuðborgin heitir Brisbane (1,5 milljónir íbúa) og stendur við Brisbane- 
ána. Cairns er 97.000 manna borg norðarlega í ríkinu. 
 
Queensland býður upp á fjölbreytta náttúru. Með ströndinni liggur Kóralrifið mikla 
2.092 km langt. Þar eru meira en 700 eyjar og eyjaklasar og neðansjávar er 
ævintýraheimur kórallanna. Inn til landsins í fjallshlíðum eru víðlendir skógar, m.a. 
elstu regnskógar jarðar og þar upp af er fjölbreytt háslétta.  
 
Wet Tropics of Queensland er stórt svæði með strönd Queenslands sem gróflega 
markast af bænum Townswille að sunnan og allt norður að bænum Cooktown. 
Svæðið var sett á heimsminjaskrá UNESCO árið 1988 vegna náttúruminja. 

4.1  Brisbane 

Höfuðborgin Brisbane stendur við Brisbane-ána um 32 km inni í landi. Hún er þriðja 
stærsta borg Ástralíu, fremur ljót og illa skipulögð, einkum eru umferðarmannvirki í 
borginni illa hönnuð og háhýsin metnaðarlítil.  
 

 
37. mynd. Í miðborg Brisbane ægir öllu saman og lítils samræmis gætir í skipulagi 
borgarinnar. Minnir illilega á Reykjavík í því tilliti. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson nóvember 
2005. 
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4.1.1  City Botanic Gardens Brisbane 

City Botanic Gardens Brisbane er í elsta verndarsvæði Queensland og var hann 
stofnaður árið 1855. Elstu ræktuðu trén eru frá árdögum Brisbane, bæði erlend og 
innlend. Garðurinn er í miðbæ Brisbane og er fágæt gróðurvin og kyrrðarstaður í 
stórborginni.  
 

 
38. mynd. Burknahúsið í grasagarðinum í Brisbane. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson nóvember 
2005. 

4.1.2  Brisbane Botanic Gardens 

Brisbane Botanic Gardens stendur við rætur Mt. Coot-tha fjalls og er um 53 ha að 
flatarmáli. Hann var stofnaður 1970. Garðinum er skipt í tvo hluta, annar (25 ha) er 
með innfluttum tegundum sem plantað er eftir landfræðilegum heimkynnum þeirra 
og hinn (27 ha) með áströlskum tegundum plantað eftir plöntusamfélögum. Þar að 
auki eru hitabeltisgróðurhús, regnskógarsvæði (bæði með innfluttum tegundum og 
áströlskum tegundum), einstaklega fallegt burknahús og nýlegur japanskur garður, 
bonsai-hús, kaktus- og þykkblöðungahús, ilmjurtagarður og kryddjurtagarður.  
 
Burknahúsið (opnað 2002) hefur að geyma yfir 80 tegundir burkna (Filicales) og jafna 
(Lycopodiales). Þarna er auðvelt að kynnast fjölbreytileika burknanna og aðlögun 
þeirra. Allt frá burknum sem vaxa á klettum og trjám til þeirra sem vaxa í vatni, eða 
frá örsmáum burknum og upp í 10 m háa trjáburkna. Einnig er í textum t.d. fjallað um 
nýtingu burkna á hinum ólíku menningarsvæðum jarðar og útskýrður lífsferill burkna 
og jafna sem eru gróplöntur. Færð eru rök fyrir mikilvægi burkna í búsvæði jarðar og 
hættunni á að margar tegundir kunni að deyja út vegna ágangs mannsins.  
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4.1.3  Roma Street Parkland 

Roma Street Parkland (16 ha) er líklega stærsti „subtropical“ borgargarður í heimi. 
Nýlegur garður, skammt frá aðaljárnbrautarstöð Brisbane, frábærlega hannaður með 
lækjum, vötnum, fjölbreyttum gróðurlendum heittempraða beltisins, ásamt 
útileikhúsi, fjölskyldusvæðum, leikvöllum, útsýnisstöðum o.fl.  

4.1.4  Queensland Museum 

Queensland Museum er blandað safn þar sem greint er frá sögu og sýndar 
menningarminjar. Einnig er greinargóð umfjöllun um náttúrufar í ríkinu. Nefna má 
sýningu á lífsháttum sæskjaldbaka, lífríki eyðimerkurinnar og síðast en ekki síst 
viðamikla sýningu á dýrum í útrýmingarhættu. Gott safn sem þarf tveggja til þriggja 
stunda viðdvöl. 

4.2  Cairns 

Cairns er 97.000 manna borg norðar. Þar er miðstöð ferðamennsku og aðalmiðstöð 
þeirra sem ætla að skoða Kóralrifið mikla og regnskógana utan við borgina. 

4.2.1  Flecker Botanic Gardens 

Flecker Botanic Gardens var stofnaður 1888 í Cairns. Í garðinum er að finna stórt safn 
af hitabeltisjurtum bæði frá Ástralíu og öðrum löndum. Má þar m.a. skoða fallegt 
burknasafn, stórt orkideu-hús, valið safn af ránplöntum, safn pálma, heliconia, 
ginger, bambus, vafningsviði, hitabeltisávaxtatré og plöntur sem frumbyggjar notuðu 
og nota enn til matar og lækninga og til að gera úr nytjahluti og listmuni. Einnig eru 
gestir fræddir um sjaldgæfar tegundir og tegundir sem eru í útrýmingarhættu. 
Flecker Botanic Gardens hefur mikilvægt hlutverk í náttúruvernd og friðun sjaldgæfra 
plöntutegunda á heimsvísu. Hann tilheyrir The Australian Network for Plant Conser-
vation og The Botanic Gardens Conservation International.  

4.2.2  Cairns Rainforest Dome 

Dýrasafnið í hótelinu (Cairns Rainforest Dome) er á þaki The Reef Hotel Casino í 
miðbæ Cairns. Þar hefur verið byggt 20 metra hátt hvolfþak og komið fyrir regn-
skógargarði með gróðri, landslagi, lækjum og tjörnum. Öllu er þar haganlega komið 
fyrir og reynt er að gera allt umhverfið sem náttúrulegast. Í garðinum má skoða 60 
tegundir fugla, skriðdýra og pokadýra sem flest eru frjáls á svæðinu. Upplýsingar í 
máli og myndum eru aðgengilegar og einnig halda safnverðir uppi fræðslu. Mælt er 
með því að fara í garðinn áður en haldið er í skoðunarferð í villtu regnskógana í 
hæðunum utan við borgina. Viðdvöl 2–3 tímar.  

4.2.3  Cairns Foreshore Promenade (fuglaparadís og útilaug) 

Flóinn sem Cairns stendur við nefnist Trinity Bay. Með ströndinni vex mangrove- kjarr 
sem lítið hefur látið á sjá síðan kapteinn Cook var á staðnum árið 1770. Á fjöru koma 
upp víðlendar leirur. Þarna er einstök fuglaparadís. Þúsundir vaðfugla koma við á 
leirunum til fæðuöflunar og hvíldar þegar þeir ferðast milli staða til og frá varp-
stöðvum á vorin og haustin. Einnig heldur fjöldi fugla til við flóann allt árið. Borgar-
yfirvöld hafa útbúið gönguleið með ströndinni þar sem hægt er að nálgast 
upplýsingar um náttúrufar og sögu á vel uppsettum skiltum. Í borgartrjánum ofan við 
ströndina eru heimkynni hundraða páfagauka og annarra fugla þannig að ævintýri 
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líkast er að rölta með ströndinni einkum snemma morguns eða við sólsetur og 
fylgjast með fuglalífinu og öllu fólkinu sem nýtur staðarins, gangandi, hjólandi, 
hlaupandi eða á línuskautum. Oft má sjá hópa skeggjaðra fuglaskoðara með 
barðastóra hatta vopnaða sjónaukum að stunda áhugamál sitt, sjaldan eru konur í 
þeim hópi. Þarna við sjóinn í miðbænum hefur borgin einnig nýlega byggt 4000 m² 
útisundlaug með saltvatni. Laugin er glæsilegt mannvirki og einstaklega fallega löguð, 
með sólskyggnum og búningsklefum og takið eftir aðgangur er ókeypis.  

 
39. mynd. Kuranda-lestin vindur sig upp hæðirnar í regnskóginum. Ljósmynd Kristbjörn 
Egilsson október 2005.  

4.3  Barron Gorge National Park og þorpið Kuranda 

Kuranda er 1500 manna þorp uppi í regnskóginum í fjöllunum ofan Cairns og er í 
þjóðgarði sem nefnist Barron Gorge National Park. Hann er hluti af Wet Tropic of 
Queensland og var settur á heimsminjaskrá UNESCO vegna náttúruminja árið 1988. 
Kuranda er þrifalegt ferðamannaþorp sem dregur til sín hundruð ferðamanna frá 
Cairns daglega. Fyrir utan vænlega ferðamannagötu með verslunum og veitinga-
stöðum, býður þorpið upp á falleg hús og garða þar sem hitabeltisjurtir skarta sínu 
fegursta. Þar er einnig að finna fuglagarð, fiðrildahús og næturhús (noctarium).  
 
Fuglagarðurinn er lokaður garður, skipulagður þannig að hann minnir á regnskóg 
með landslagi, lækjum, tjörnum og hitabeltisgróðri. Þar er að finna um 80 tegundir 
fugla sem flestir geta flogið frjálsir um í garðinum. Þar á meðal má skoða suma 
sjaldgæfustu og/eða fallegustu fugla ástralska hitabeltisins. Má þar nefna ýmsar 
páfgaukategundir, t.d. lorikeets, galahs og cockatoos. Þetta er einn af fáum stöðum 
þar sem hægt er að sjá hinn risavaxna cassowary-fugl (Casuarius casuarius) í návígi.  
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40. mynd. Cassowary-fuglinn (Casuarius casuarius) í fuglagarðinum í Kuranda. Ljósmynd 
Kristbjörn Egilsson október 2005.  

 
Nokkuð sem enginn ætti að láta fram hjá sér fara. Hann er um tveggja metra hár. 
Aðeins eru 1500 fuglar til af þessari tegund í Ástralíu og nokkrir finnast enn í Nýju 
Gíneu. Tegundin er í útrýmingarhættu og í gangi er áætlun um verndun hennar. Lögð 
er áhersla á að kynna lífshætti cassowary-fuglsins.  
 
Fiðrildahúsið er eitt stærsta hús sinnar gerðar þar sem fiðrildin fljúga frjáls um inn á 
milli gestanna undir hvolflaga glerþaki. Sum fiðrildin eru friðuð og teljast til tegunda í 
útrýmingarhættu. Markmið þeirra sem reka staðinn er m.a. að kynna lífsferil 
fiðrildanna og stuðla að vernd þeirra. Þarna er hægt að sjá tilkomumestu fiðrildi 
Ástralíu flögra um, t.d. Ulysses og Cairns Birdwing.  
 
Kuranda-lestin. Skemmtilegur ferðamáti upp til Kuranda er að taka hina gömlu 
gufujárnbrautarlest sem fer á hverjum morgni upp í fjöllin frá járnbrautarstöðinni í 
Cairns. Ferðin tekur um tvær klukkustundir og vindur lestin sig hægt upp fjalls-
hlíðarnar og silast í gegnum 15 göng. Útsýnið er ægifagurt með djúpum giljum, fossa-
gljúfrum og dimmgrænum regnskógi. Stærsti fossarnir á leiðinni, Barron-fossar, eru 
265 metra háir. Í fjarlægð má líta Cairns og út við sjóndeildarhringinn rennur 
djúpblátt kóralhafið saman við kláran himininn. Járnbrautarstöðin í Kuranda er 
fádæma falleg bygging frá 1915. Hún er eina stöðin sem eftir er í landinu sem byggð 
var með sementi og steypt í mót. Kuranda hefur verið fjölsótt af ferðafólki síðan 
lestin hóf að erfiða upp fjöllin í lok 19. aldar.  
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41. mynd. Litríkt renskógarfiðrildi. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson október 2005.  

 

 
42. mynd. Risastórir trjáburknar eiga kjörlendi í hæðunum við Kuranda. Ljósmynd Kristbjörn 
Egilsson október 2005. 
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43. mynd. Svifið yfir regnskóginn í fjöllunum ofan við Cairns. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson 
október 2005. 

 
Regnskógarsvifbrautin (Skyrail Rainforest Cableway). Leiðin til baka niður á láglendið 
er auðveld, en ævintýri líkust, ef regnskógarsvifbrautin er valin. Svifbrautin er 7,5 km 
löng. Hún var vígð árið 1995 og tók aðeins eitt ár að reisa hana. Til að lagningin ylli 
sem minnstum skemmdum á skóginum og skógarbotninum var allt efni í möstur flutt 
á staðinn með þyrlum og einungis leyft að vinna á fáeinum fermetrum umhverfis 
þau. Möstrin eru 34 og er hið hæsta 40,5 m. Farþegar eru flutti milli staða í 144 
fjögurra manna klefum. Á leiðinn er hægt að stíga úr klefanum á tveimur stöðum og 
skoða sig um. Fyrri staðurinn er við Barron-fossa og síðari staðurinn er svokölluð Red 
Peak Station. Hún er í hjarta regnskógarins. Þar er merktur göngustígur og 
upplýsingar eru um lífríkið, trén, ásæturnar og skógarbotninn. Um 160 tegundir 
plantna vaxa á þessum bletti.  
 
Regnskógurinn sem svifbrautin fer yfir er í Barron Gorge National Park. Útsýnið er 
ægifagurt og ógleymanlegt að svífa yfir skóginum. Hann var hluti víðáttumikilla skóga 
sem uxu á stórum svæðum í Ástralíu fyrir 120 milljónum ára. Hann varðveitir fjölda 
sjaldgæfra plöntu- og dýrategunda m.a. hinn ófleyga cassowary-fugl, muscy-rat 
kengúru og lumholtz trjákengúru. Farþeginn svífur í þögn yfir laufþykkninu sem lokar 
að mestu skóginum, dreifir regninu, heldur rakanum inni og skýlir lífverum fyrir 
sterku sólarljósi. Hátt í laufkrónum risavaxinna trjánna er einstakur lífheimur. Þar 
vaxa brönugrös, burknar og aðrar ásætur og aldin trjánna eru mikilvæg fæða fugla og 
dýra.  
 



 

  

52 

 
44. mynd. Hvítur-kakadúi í regnskóginum ofan við Cairns. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson 
október 2005. 

4.4  Wet Tropics of Queensland 

Wet Tropics of Queensland er margrómað regnskógabelti með strönd Queensland 
sem markast að sunnan af bænum Townswille og teygir sig allt norður að bænum 
Cooktown. Svæðið var sett á heimsminjaskrá UNESCO árið 1988. Farið var á nokkra 
staði á þessum slóðum. Wet Tropic svæðið er einstakt hvað varðar líffræðilegan 
fjölbreytileika. Innan þess er að finna margvísleg fenja- og votlendissvæði, mongrove-
skóga, eucalyptus-skóga og hitabeltisregnskóga. Svæðið er risastórt, 900.000 ha, en 
nær samt aðeins yfir 0,01% af yfirborði hinnar víðlendu Ástralíu. Til samanburðar má 
nefna að það er álíka stórt og Puerto Rico eða eyjan Kýpur. Margar tegundir dýra og 
plantna hafa þrifist í regnskóginum í yfir 100 milljónir ára og er þetta svæði elsta 
órofna regnskógasvæði jarðar. Tegundafjöldinn er yfirþyrmandi. Meira en 2800 
tegundir plantna hafa fundist. Þar af eru 395 tegundir sjaldgæfar eða í 
útrýmingarhættu. Um 330 tegundir eru einlendar, þ.e. vaxa hvergi annars staðar á 
jörðinni. Ef tegundafjölbreytnin er skoðuð hlutfallslega kemur í ljós að þar finnst 36% 
spendýra, 50% fugla, um 60% fiðrilda, 65% burkna, 21% Cycads, 37% köngultrjáa og 
30% brönugrasa Ástralíu. Hvílíkur undraheimur.  
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Vegir og slóðar eru um 1200 km, meira en 150 sérlagðar gönguleiðir er hægt að velja 
um og yfir 200 staðir eru merktir sérstaklega með upplýsingaspjöldum. Yfir tvær 
milljónir ferðamanna heimsækja svæðið árlega.  

4.4.1  Daintree National Park og Cape Tribulation 

Daintree National Park er 80 km norðan við Cairns og er einn athyglisverðasti 
staðurinn í regnskógabelti Queenslands. Á árabilinu kringum 1980 háðu náttúruvinir 
harða baráttu fyrir friðun svæðisins. Þurftu þeir að berjast við ofurefli timbur-
fyrirtækja sem vildu höggva skóginn og nutu til þess stuðnings ríkisstjórnar 
Queenslands í Brisbane. Með hjálp alríkisstjórnarinnar í Canberra urðu stjórnvöld að 
gefa eftir. Í dag eru allir sáttir, ferðamennska hefur tekið við af skógarhögginu og er 
mikilvægur atvinnuvegur, dýrmætustu og elstu regnskógar jarðar eru friðaðir. Gaman 
hefði verið ef okkur Íslendingum hefði tekist að bjarga Vesturöræfum frá tortímingu 
á sama hátt. Við höfðum hins vegar enga skynsama alríkisstjórn sem tók völdin 
náttúrunni í vil.  
 
Þjóðgarðurinn nær yfir 560 km² lands. Hann er í torfæru fjallendi Mount Carbine og 
Mount Windsor og er að mestu óbyggður. Fjöllin draga til sín mikla úrkomu og þar 
eru Daintree-á og Mossman-á stærstu vatnsföllin, full af krókódílum og allskonar 
fiskum. Fjölbreyttur regnskógur er ríkjandi í öllu friðlandinu. Hávaxinn þéttur skógur 
vex á láglendi og á frjósömum svæðum. Í bröttum og þurrari vesturhlíðum fjallanna 
er skógurinn lægri og gisnari og á næðingssömum fjallstindum verður skógurinn 
kyrkingslegur. Fjölbreytni lífríkisins er yfirþyrmandi og líffræðingar eru sífellt að finna 
nýjar tegundir dýra og plantna. Regnskógurinn er af mörgum talinn vagga þróunar 
einstaks lífríkis Ástralíu og talinn hafa haft mikil áhrif á þróun gróðurríkis álfunnar. 
Rannsóknir sýna að þarna vaxa enn margar fágætar, frumstæðar blómplöntur, dul-
frævingar, sem eru taldir forfeður allra blómplantna jarðar.  
 
Regnskógurinn er talinn hafa þróast á svæðinu í yfir 450 milljónir ára og er alveg 
sjálfbær, svo lengi sem honum verður ekki spillt af mannavöldum. Ástralska 
regnskóginum hefur verið skipt í 13 flokka, sem síðan eru flokkaðir nánar. Yfir 800 
trjátegundir vaxa í skóginum og eru margar þeirra einlendar. Þegar jurtum og 
lágvöxnum gróðri er bætt við, t.d. burknum, brönugrösum, pálmum, mosum og 
fléttum, skipta tegundirnar þúsundum. Fjölbreyttastur er regnskógurinn við Cape 
Tribulation (Hremmingarhöfða). Daintree-skógurinn er nú talinn elsti regnskógur 
jarðar, eldri en skógar Afríku og Suður-Ameríku.  

 
45. mynd. Plöntur á trjástofni í regnskóginum. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson október 2005. 
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46. mynd. Cape Tribulation (Hremmingarhöfði) stendur nyrst í þjóðgarðinum. Þetta er einn af 
fáum stöðum á jörðinni þar sem regnskógur vex alveg niður að sjó. Hér mætast tvö svæði 
sem eru á heimsminjaskrá UNESCO, Daintree og Kóralrifið mikla. Ljósmynd Kristbjörn 
Egilsson nóvember 2005. 
 
Í skóginum eru að minnsta kosti 120 fuglategundir, allt frá örsmáum rainbow honey-
eaters og upp í hinn tveggja metra hávaxna cassowary-fugl (Casuarius casuarius). 
Litrík fiðrildi eru í hundraðatali, þar á meðal eitt hið stærsta á jörðinni, Hercules 
moth. 
 
Cape Tribulation (Hremmingarhöfði) stendur nyrst í þjóðgarðinum og nær út í sjó. 
Nafnið fékk höfðinn eftir að Endeavor, skip Cooks kapteins, strandaði þarna á 
kóralrifi árið 1770. Með ströndinni er mangrove-skógur en hlíðar höfðans eru þaktar 
regnskógi. Thornton-tindur (1374 m) er hæstur tinda á þessum slóðum og liggur 
aðeins nokkra km frá ströndinni, oft umvafinn þoku og regnskýjum, enda er þarna 
einn votviðrasamasti blettur jarðar. Þetta er ægifagur staður og frægur fyrir hinn 
forna regnskóg, sandstrendur og torfært fjalllendi. Hér er einn af fáum stöðum á 
jörðinni þar sem regnskógur vex alveg niður að sjó, djúpbláu kóralhafi. Hér mætast 
tvö svæði sem eru á heimsminjaskrá UNESCO, Daintree og Kóralrifið mikla.  
 
Daintree Rainforest Environmental Centre er upplýsingamiðstöð og fræðslusetur 
um regnskóginn og lífríki hans. Inni eru sýningar, veggspjöld, gagnvirk fræðsla með 
tölvum og sjónvarpsskjá, myndbönd o.fl. með allskyns upplýsingum. Allt er þetta vel 
framsett og áhugavert. Úti hafa verið lagðir göngustígar þar sem hægt er að skoða 
lífið á skógarbotninum sem er afar tegundaríkt hvort sem leitað er eftir jurtum, 
sveppum, smádýrum, skriðdýrum eða fuglum. Margar tegundir eru merktar og vakin 
er athygli á ýmsum þáttum sem annars færu fram hjá hinum almenna ferðamanni. 
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Rúsínan í pylsuendanum er 40 m hár turn sem hægt er að ganga upp í. Hann er á 
nokkrum pöllum þar sem virða má fyrir sér lagskiptingu skógarins. Sjá má fugla á 
hreiðri, blómstrandi tré, ásætur hátt í trjákrónunum, jafnvel trjákengúru. Hiklaust er 
mælt með fræðslusetrinu og er auðvelt að eyða þar heilum degi. Lærdómsríkt er fyrir 
okkur Íslendinga að sjá hvernig umferð er stjórnað um svæðið og kynna sér skilyrðin 
sem stjórnvöld setja um framkvæmdir í friðlandinu.  
 
Vegir. Ekki er leyft að leggja nýja vegi um skógana. Þeir eru þröngir og bugðóttir og 
falla oftast vel að landslagi. Hámarkshraði er lítill, um 60 km. Þegar komið er inn á 
verndarsvæðið eru skilti við vegina þar sem stendur að hlykkjóttir og þröngir vegirnir 
séu til að halda umferðarhraða niðri og ætlast er til þess að bílsjórar fari eftir því. 
Sektir eru háar.  
 

 
47. mynd. Ferjan yfir Daintree-ána. Brúargerð er ekki leyfð yfir ána af 
náttúruverndarástæðum. Ljósmynd Ólafur Guðbrandsson nóvember 2005. 

Brýr. Til að hafa stjórn á umferð hefur ekki verið leyft að brúa Daintree-ána. Yfir hana 
siglir víðfræg ferja, sem dregin er yfir ána á vírkapli. Þessi töf á inngöngu á náttúru-
verndarsvæðið fær fólk til að hugsa um verðmæti svæðisins og að ekki sé sjálfsagt að 
ryðjast þarna yfir ár og læki eða grónar grundir, sem er háttur margra Íslendinga í 
sínu heimalandi.  
 
Háspennulínur, svifbrautir. Þegar leggja þarf raflínur, eða svifbrautir, er áberandi að 
enga vegaslóða er að sjá meðfram línunum. Ástæðan er sú að skilyrði fyrir fram-
kvæmd er að notaðar verði þyrlur til að flytja allt efni og vinnuflokka. Aðeins er 
heimilt að vinna á fáeinum fermetrum kringum staurana. Þegar reiknuð er 
hagkvæmni framkvæmdar er tekið tillit til þessara skilyrða. Í þessu felst mikil vernd á 
náttúru og landslagi sem stjórnvöld ætti að taka sér til fyrirmyndar upp á okkar 
ísakalda landi.  
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48. mynd. Kóraleyjan Green Island er vinsæll köfunarstaður. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson 
október 2005. 

4.5  Great Barrier Reef (Kóralrifið mikla) 

Kóralrifið mikla liggur norður með austurströnd Queenslands, allt frá Bundaberg í 
suðri og norður til Bramble Cay utan við strönd Papúa Nýju-Gíneu. Kóralrifið var sett 
á heimsminjaskrá UNESCO 1981 vegna náttúruminja. Það er ríflega 2000 km langt 
með yfir 700 kóraleyjum og eyjaklösum og nær yfir um 350.000 km² svæði. Rifið er 
fjölbreytt að allri gerð og kórallarnir sem mynda það ólíkir að lögun, lit og stærð, allt 
eftir legu, sjávardýpt, sjávarhita, straumum o.s.frv. Yfir 400 kórallategundir hafa verið 
nafngreindar. Kóralrifin eru mynduð af sjávardýrum af ættinni Colenterata. Billjónir 
polypa vaxa í hlýjum söltum sjónum. Þegar einn kórall deyr vex annar ofan á kalk-
grind hins dauða og þannig hlaðast kalkrík rifin upp. Sumir hlutar rifsins eru 18 
milljóna ára gamlir, en stærstur hluti rifsins hefur myndast síðustu 15.000 árin, þ.e. 
eftir að ísöld lauk. Rifið er sérstakur ævintýraheimur. Kórallasambýlin eru fæða og 
heimkynni óteljandi lífvera og vistkerfið gríðarlega flókið. Þar hafa fundist 4000 
tegundir skeldýra og svampa, 350 tegundir ígulkera, sæbjúgna og krossfiska. Um 
1500 fiskategundir, litríkar með eindæmum, eiga heimkynni í og umhverfis rifið. 
Sækýr (dubong), stóra græna skjaldbakan (Chelonia mydas) og loggerhead-
skjaldbakan (Caretta caretta) eru dæmi um áberandi tegundir sem eru í útrýmingar-
hættu en eiga sér skjól við kóralrifin. Í Kóralrifinu mikla er mestur líffræðilegur fjöl-
breytileiki dýralífs á jarðarkringlunni. Besti mátinn að kanna lífríki Rifsins er að kafa í 
blautbúningi með súrefniskút. Þeir sem ekki eru svo heppnir að kunna köfun geta 
bjargað sér fyrir horn með því að snorka, eða skoða alla dýrðina gegnum gler á botni 
báta sem eru sérstaklega smíðaðir fyrir slíkar ferðir.  
 
Boðið er upp á fjölda ferða til að skoða Rifið. Aðgangur að því er takmarkaður og 
ferðamönnum aðeins leyft að fara á ákveðna staði og fjölda þeirra settar skorður. 
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Þetta er gert til að vernda Rifið, en auðvelt er að eyðileggja kórallana. Sama gildir um 
eyjarnar 700. Þær eru nær allar óbyggðar og einungis leyft að heimsækja sumar 
þeirra. Gæði ferða sem boðið er upp á eru mismikil, þannig að ráðlegt er að skoða 
vandlega framboði áður en lagt er í hann. Einnig er víða boðið upp á kennslu í köfun, 
enda er hvergi eins gaman að kafa og á þessum slóðum.  
 

 
49. mynd. Ævintýraheimur bíður allra þeirra sem kafa niður að kóralrifinu. Ljósmynd 
Kristbjörn Egilsson október 2005. 

4.6  Frasereyja 

Frasereyja er stærsta sandeyja jarðarkringlunnar og komst hún á heimsminjaskrá 
UNESCO vegna náttúruminja árið 1992. Hún liggur skammt undan strönd Suðaustur-
Queenslands, um 200 km norðan við Brisbane. Eyjan er talin hafa myndast á 
þúsundum ára af sjávarstraumum sem hafa hlaðið upp sandi utan við ströndina. 
Frasereyja er sem sagt eingöngu úr sandi, þar er hvorki möl né grjót hvað þá heldur 
klettar og björg og engin eru fjöllin. Sumir segja að sandurinn sem byggir upp eyjuna 
sé meiri að magni til en allur sandur Sahara-eyðimerkurinnar í Norður-Afríku. Eyjan 
er 122 km löng og 5–25 km breið. Hæst er Bowarrady-sandaldan, 244 m yfir sjó. 
Dýptin á sandinum neðan sjávar er 30–60 m. Meira en 200 ferskvötn og pollar finnast 
og þar af eru 40 vötn allstór. Víða má sjá tæra læki streyma fram undan 
sandhólunum. Vötn sem myndast hafa við þessar aðstæður eru afar sjaldgæf á 
heimsmælikvarða og er talið að helmingur slíkra vatna finnist á eyjunni (perched 
freshwater dune lakes).Auðveld leið til að komast til eyjarinnar er að fara akandi eða 
fljúgandi frá Brisbane til Hervey Bay, gista þar jafnvel eina nótt og taka síðan 
morgunferju yfir sundið. Góður kostur er að nýta ferðaþjónustuna sem í boði er á 
eyjunni. Má þar nefna Kingfisher  
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50. mynd. McKenzie-vatn á Frasereyju. Takið eftir tærum bláum lit vatnsins og drifhvítum 
sandinum. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson nóvember 2005. 
 

Bay Resort, sem býður upp á gistingu í fallegum timburhúsum sem falin eru í skógi. 
Þar eru veitingastaðir og sundlaugar og boðið upp á fjölbreyttar ferðir og göngutúra 
með fróðum leiðsögumönnum. Staðurinn byggist á hugmyndafræði vistvænnar 
ferðamennsku.  
 
Þegar horft er yfir sundið frá Hervey Bay blasir Frasereyja við iðjagræn að sjá. Sandur 
er ekki það sem ferðamanninum kemur í hug þegar siglingin með ferjunni hefst. 
Þegar nær eyjunni dregur verður gróskan enn meira áberandi og þegar lent er 
framan við Kingfisher Bay Resort er hótelið vart sjáanlegt inni í frumskóginum. Strax 
við landgönguna verður fíngerður hvítur sandurinn allstaðar nálægur, hvort sem er í 
skóm, fötum, bak við eyrun eða milli tánna og stundum ná nokkur sandkorn upp í 
augun.  
 
Eyjan er að mestu vaxin regnskógi sem hefur þróast við þær sérstöku aðstæður sem 
sandurinn hefur haft upp á að bjóða í milljónir ára og gróðurinn hefur aðlagast á 
einstakan hátt. Þar sem sandurinn er á sífelldri hreyfingu, hólarnir hækka og lækka, 
og nýjar sandöldur myndast geta trén átt í erfiðleikum með hefðbundið 
næringarnám. Til að leysa vandann má nefna að sumar trjátegundir geyma forða 
næringarefna í stofninum þar sem þau geta ekki stólað á næringarefni úr sandinum 
nema á stundum. Önnur tré eru með ofanjarðarrætur, sem gera þeim fært að taka 
upp næringarefni úr sandinum sem feykist yfir landið. Enn aðrar tegundir byggja 
niturnám á skordýrum í stað þess að treysta á færanlegan sandinn. Þetta hefur orðið 
til þess að á eyjunni vaxa óvenjulegar ævafornar tegundir sem eru aðlagaðar að 
þessum sérsöku aðstæðum. 
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51. mynd. Regnskógurinn á Frasereyju er einstakur hvað varðar tegundasamsetningu og 
aðlögun lífs á sandi. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson nóvember 2005. 

 
Ein þessara tegunda er hið hávaxna satinay-tré (Syncarpia hillii). Börkur trésins er 
vatnsheldur þannig að viðurinn fúnar ekki. Trén voru því höggvin niður miskunnar-
laust og notuð til skipasmíða og til að fóðra með Súesskurðinn, en hann var grafinn á 
19. öld. Einnig þykir viðurinn kjörinn til húsgagnasmíða. Nú er helst að sjá satinay-
trén á einangruðum stöðum nálægt Cooloola. Þau verða um 40 m há og allt að 4 m 
að ummáli í brjósthæð. Áður voru einnig miklar sandnámur á eyjunni en allt sandnám 
var bannað þegar hún komst undir verndarvæng heimsminjaskrár UNESCO.  
 
Ævintýri líkast er að aka eftir austurströnd eyjarinnar. Hún er kölluð 75 mílna 
ströndin (um 120 km) og er ekið í sjávarmálinu þar sem sandurinn er nógu blautur og 
lítil hætta á að jeppinn festist í honum. Jeppadellukarlar Ástralíu fá þarna útrás fyrir 
torfæruþörfina. Sjórinn sér svo um að laga rótið á næsta flóði. Utan við ströndina 
drynur djúp úthafsaldan. Þar sem eyjan er á hákarlaslóð er banabiti að stinga sér í 
sjóinn og yfir sumartímann eru eitraðar marglyttur þar einnig á sveimi. Á fartíma er 
auðvelt að sjá hvali á sundi út við sjóndeildarhringinn.  
 
Á leiðinni upp með ströndinni er m.a. ekið yfir ósa lækjar sem nefnist Eli Creek. 
Vatnið rennur kristaltært til sjávar eftir að hafa síast gegnum sandöldurnar. Nokkru 
norðar eru svo kallaðir Pinnacles, litríkar sandsteinsspírur. Ferðalangar fullnægja 
baðþörfinni í ferskvötnunum sem eru krókódílalaus. Stöðuvötn og pollar teljast vera 
um 200 talsins. Þau eru yfirleitt dimmblá og tær og hafa ekkert  útfall. Vatnið safnast 
saman í lægðum eða dældum og geta vötnin orðið nokkuð stór. Ástæðan fyrir því að  
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52. mynd. Kviðdreginn dingó í ætisleit á ströndinni á Frasereyju. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson 
nóvember 2005. 

 
vatnið hripar ekki beint niður í gegnum sandinn er að á vatnsbotninum hefur sest til 
lag af lífrænum leifum laufa og trjádrumba, sem það nær ekki að síga gegnum nema 
þá að litlu leyti. Vötnin eru því mjög viðkvæm fyrir mengun og bannað er að nota 
sápu við þvott eða stinga sólkremssmurðum kroppnum í djúpið. McKenzie-vatn er 
eitt af stærri vötnunum, undrafagurt með fuglafjöld. 
 
Dingó (Canis familiaris dingo) er eina villta spendýrið í Ástralíu sem ekki er pokadýr 
eða leðurblaka. Upprunalega er dingó talinn vera frumstætt hundakyn sem breiddist 
út frá Indlandi austur yfir Asíu og náði til Ástralíu fyrir 4000–6000 árum. Dingóarnir 
lifa saman í litlum hópum eða þvælast um sem stök dýr og hafa mikla 
aðlögunarhæfni. Þeir lifa á smádýrum og hræjum. Dingóarnir á Frasereyju, sem telja 
aðeins 160 dýr, hafa aldrei blandast öðrum hundategundum og eru nú taldir 
erfðafræðilega hreinasti dingóstofninn í Ástralíu. Af þeirri ástæðu er hundahald á 
eyjunni stranglega bannað. Einnig er bannað að fæða þá og hæna að sér á nokkurn 
hátt. Stranglega er gengið eftir að þessum reglum sé fylgt enda dingóinn hættulegt 
dýr þótt vinalegt sé á svipinn.  

4.7  Mon Repos verndarsvæði sæskjaldbökunnar 

Bundaberg er 45.000 manna bær skammt norðan við Frasereyju. Hann er í miðju 
sykurreyr-svæði Ástralíu og er þekktur fyrir Bundaberg-rommverksmiðjuna sem 
bruggar hið fræga Bundy-romm úr sykrinum. Þar er einnig fallegur grasagarður og 
safn, Fairymead House Sugar Museum, sem sýnir sögu ræktunar og framleiðslu á 
sykri.  
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53. mynd. Loggerhead-skjaldbaka (Caretta caretta), en fullvaxin verður hún tæpur meter á 
lengd. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson nóvember 2005. 

 
Mesta aðdráttaraflið fyrir heimsókn til Bundaberg er  verndarsvæði 
sæskjaldbökunnar í Mon Repos (45 ha) sem er eins kílómetra löng sandströnd um 15 
km fyrir austan bæinn. Þarna er stærsta varpstöð sæskjaldbaka á meginlandi Ástralíu. 
Á hverju sumri skríða meira en 200 risastór kvendýr upp á ströndina og verpa 
hundruðum eggja í sandinn ofan við flóðamörk. Flestar verpa tvisvar til þrisvar á 
varptímanum. Algengasta skjaldbökutegundin er loggerhead (Caretta caretta) en full-
vaxin verður hún tæpur metri á lengd. Gestir geta skoðað varpstöðvarnar að degi til 
og farið í skipulagðar ferðir að nóttu, á flóði, og fylgst með skjaldbökunum skríða á 
land (nóvember–janúar), grafa holu í sandinn og verpa. Eggin klekjast út á 7–9 vikum. 
Á klaktímanum (janúar–mars) er á sama hátt hægt að fylgjast með skjaldböku-
ungunum hundruðum saman skríða upp úr sandinum og taka á rás til sjávar. Ef vel 
gengur má búast við að ungarnir sem komast á legg komi til baka að 30–50 árum 
liðnum til að verpa eggjum og þannig heldur lífið áfram. Fræðslusetur (opnað 1994) 
er við innganginn að varpstöðvunum. Líffræðingar hafa fylgst með skjaldbökunum 
allt frá árinu 1960 og safnað mikilli þekkingu. Í fræðslusetrinu er ítarlegt 
kynningarefnið byggt á þessum rannsóknum. Fjallað er um lífshlaup skjaldbakanna, 
ferðir þeirra og þær hættur sem að þeim steðja, sem að sjálfsögðu eru flestar af 
mannavöldum. Sýndar eru kvikmyndir og haldnir fróðlegir fyrirlestrar. Þótt 
ferðalangur sé ekki svo heppinn að komast í náin kynni við varp eða klak 
skjaldbakanna þá má hann vel við una því upplýsingamiðstöðin svarar mörgum 
spurningum. Meira en 25.000 gestir sækja varpstöðvarnar heim árlega og má segja 
að hér sé einn af áhrifamestu náttúruskoðunarstöðum í Queensland. Það er 
umhverfis- og menningarráðuneyti Queenlands sem stendur fyrir fræðslunni í 
samvinnu við fjölda sjálfboðaliða.  
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5   NÝJA SUÐUR-WALES  (NEW SOUTH WALES)  
 
Nýja Suður Wales (800.000 km²) er fjölmennasta ríki Ástralíu og er Sydney höfuðborg 
þess. Landslag og loftslag er margbreytilegt og andstæður miklar. Má nefna að hæsti 
tindurinn, Mount Kosciusko, er 2228 m hár og snævi þakinn syðst í ríkinu. Nyrst eru 
heitar og mollulegar bananaekrur og vestast er rykug, heit og þurr háslétta. 
Heildarfjöldi íbúa er 6.600.000 og þar af búa 4.100.000 í höfuðborginni Sydney.  
 
Landfræðilega skiptist ríkið í fjögur belti. Fyrst ber að nefna tiltölulega mjóa láglenda 
strandlengju. Þar eru ægifagrar strendur, víkur, vogar og strandvötn. Þjóðgarðar eru 
margir. Um 100 km innan við ströndina hækkar landið og þar er mikilúðlegur 
fjallgarður sem kallast The Great Dividing Range. Hann liggur niður með allri 
ströndinni og var mikill farartálmi í árdaga landnáms hvíta mannsins. Stærstu fjöllin 
eru The New England hásléttan, Bláfjöll (Blue Mountains) (sjá kafla 5.2) og Snjófjöll 
(Snowy Mountains) þar sem bestu skíðalöndin eru. Inni í landi í vesturhlíðum Dividing 
Range fjallgarðsins og á sléttunni vestan við hann er landbúnaðarhérað sem nær yfir 
tvo þriðju hluta ríkisins. Vestast er hin heillandi hrjóstuga háslétta þar sem 
sumarhitinn fer yfir 40°C. Stærstu árnar eru Murrayá og Darlingá sem falla í 
vesturátt. Auðugar silfur-, zink- og blýnámur eru í fjöllunum. Elsta vínræktarhérað 
Ástralíu, Hunter-dalur, er skammt norðan við Sydney. Í Nýja Suður Wales eru þrjú 
svæði sem samþykkt hafa verið á heimsminjaskrá UNESCO. Þetta eru Greater Blue 
Mountains Area (Bláfjallasvæðið), Willandra National Park og Lord Howe Island.  

5.1  Sydney 

Eins og áður sagði er Sydney höfuðborg Nýja Suður Wales (4.100.000 íbúar), en hún 
er einnig stærsta borg Ástralíu. Þetta er frægasta borg Ástralíu og margir halda að 
hún sé höfuðborg alríkisins. Svo er hinsvegar ekki, Canberra kallast höfuðborgin (sjá 
kafla 6.1). Sydney hefur allt sem góð borg þarf á að halda. Hún er staðsett við 
fallegan fjörð og stutt er í útivistarsvæði. Sjávarsíðan, ströndin og höfnin nýtast 
borgurunum vel í leik og starfi. Þar er margt að skoða og njóta svo sem söfn, garðar, 
fiskmarkaður og byggingar. Dýrasta djásnið í borgarmyndinni er þó án efa Sydney 
Opera House, ein fallegasta bygging sem reist var á 20 öld á allri jarðarkringlunni og 
ber vitni frábærri norrænni hönnun um miðbik 20. aldar. Hún var teiknuð af danska 
arkitektinum Jørn Utzon árið 1955 og lauk byggingu hennar 1973. Sydney Opera 
House stendur á litlu nesi við höfnina og ekkert skyggir á hana.  
 

5.1.1  Royal Botanic Gardens 

Royal Botanic Gardens var stofnaður 1816 og nær yfir 30 ha lands. Í garðinum er lögð 
áhersla á að sýna gróður frá Suður-Kyrrahafi. Í stóru píramídalaga gróðurhúsi eru 
sýnishorn af hitabeltisgróðri þar á meðal ýmsar regnskógaplöntur t.d orkídeur. Einnig 
er þar staðgott burknasafn og fallegur garður með þykkblöðungum, fallegur rósa-
garður og reitur með kryddjurtum og nytjaplöntum. Lögð er áhersla á að kynna á 
aðgengilegan hátt sjaldgæfar plöntur og tegundir sem eru í útrýmingarhættu. 
Vísindasafn með meira en einni milljón þurrkaðra plantna er varðveitt í National 
Herbarium of New South Wales. 
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54. mynd. Wollemi-fura (Wollemia nobilis) er varin í rammgerðu járnbúri til að koma í veg 
fyrir skemmdir af mannavöldum. Ljósmynd Ólafur Guðbrandsson nóvember 2005. 

 

 
55. mynd. Wollem-fura (Wollemia nobilis). Wollemi-furan er ein elsta og fágætasta 
háplöntutegund sem vex á jörðinni. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson nóvember 2005. 
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Stolt garðsins er án efa Wollemi-fura (Wollemia nobilis). Hún er ein elsta og 
fágætasta háplöntutegund sem vex á jörðinni. Fundist hafa steingerðar leifar hennar 
frá tíma risaeðlanna eða frá tímabilinu frá um það bil 200 milljónum til um 60 
milljónum ára. Tegundin var sem sagt þekkt sem steingervingur en talin útdauð fyrir 
milljónum ára. Það var hins vegar árið 1994 að undrið gerðist. Um 150 tré fundust í 
afskekktum dal í Wollemi þjóðgarðinum sem er hluti af svæði sem er á heimsminja-
skrá UNESCO og kallast Greater Blue Mountains World Heritage area. Staðurinn er 
um það bil 150 km norðvestur af Sydney. Nákvæmri staðsetningu er haldið leyndri 
vegna hættu á að trén sýkist, m.a. af myglusveppum sem þau hafa ekki mótstöðu 
fyrir. 
 
Trén eru á ýmsum aldri, allt frá fræplöntum upp í 400 ára gömul tré. Þau hæstu eru 
rúmlega 40 m há og um 1 m í þvermál. Wollemi-furan er af ættinni Araucariaceae. 
Hún tilheyrir berfrævingum og fellur undir flokk barrviða. Á ungum plöntum liggja 
barrnálar Wollemi-furunnar í tveimur röðum á greinunum, dökkgræn að ofan en 
neðra borðið er ljósara og með vaxkenndri áferð. Þau eru mjúk viðkomu. Blöð 
fullorðinna plantna liggja hins vegar í fjórum röðum eftir endilöngum greinunum. Þau 
eru fagurgræn eða gulgræn á efra og neðra borði og stinn líkt og barrnálar furu. 
Barrnálar eru fagurgrænar og börkurinn svampkenndur og alsettur smáhnúðum eða 
nöbbum. Karlkönglar sem eru aflangir og kvenkönglar sem eru nærri hnöttóttir vaxa 
á greinarendum á sama trénu en eru aðskildir.  
 
Fyrsta Wollemi-furan sem er í ræktun og almenningur getur skoðað er í garðinum. 
Garðurinn sér nú um að rækta þessa tegund bæði af græðlingum og fræjum og 
haustið 2005 voru fyrstu plönturnar seldar á uppboði.  
 
Fuglalíf er fjölbreytt og eru páfagaukar áberandi, t.d. Cockatoo. Það setur mikinn svip 
á garðinn að þar eru heimkynni grákollaleðurblökunnar (Pteropus poliocephalus) sem 
eyðir deginum hangandi í trjákrónunum, en við sólsetur taka leðurblökurnar sig á loft 
og fljúga þúsundum saman austur yfir borgina,  allt að 50 km leið til fæðuöflunar, en 
þær nærast á ávöxtum og hunangi blóma.  
 
Tveir garðar utan Sydney eru hluti Royal Botanic Gardens, þ.e. Mount Tomah Botanic 
Garden og Mount Annan Botanic Garden.  
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56. mynd. Grákollaleðurblökunnar (Pteropus poliocephalus) eyða deginum hangandi í 
trjákrónunum í grasagarðinum í Sydney. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson nóvember 2005. 

5.1.2  Sydney Aquarium (sædýrasafn) 

Sydney Aquarium er sædýrasafn sem sýnir hið ríkulega sjávarlíf með ströndum 
Ástralíu. Meira en 11.000 tegundir eru til sýnis. Fjöldi fiskabúra skiptir tugum og eru 
þau stútfull af hinum aðskiljanlegustu fiskitegundum, lindýrum, kóröllum, þörungum, 
þangi og öðrum gróðri. Einnig eru stórar laugar eða geymar með stórfiskum og 
hákörlum og útilaug með selum og sæljónum. Lífríkinu í kóralrifinu eru gerð góð skil. 
Vistfræðileg nálgun er ríkjandi í allri umfjöllun.  
 
Sérstaklega áhugavert er að skoða breiðnefinn, Platypus (Ornithorhynchus anatinus). 
Breiðnefurinn er „spendýr“ sem verpir eggjum sem hann ungar út utan líkamans eins 
og fuglar og úr þeim skríða ungar eftir um það bil tvær vikur. Engir spenar eru á 
móðurinni en ungarnir sjúga mjólkina úr mjólkurkirtlum sem eru á húðinni á 
kviðnum. Breiðnefur lifði í ám og lækjum með allri austurströnd Ástralíu. Nú er hann 
fágætur og erfitt að finna hann úti í náttúrunni þar sem hann hverfur um leið og 
árvatnið mengast. Breiðnefur verpir 1–3 eggjum í hreiður sem hann býr sér til í 
neðanjarðargöngum við árbakka.  
 
Í safninu er að finna ástralska lungnafiskinn (Epiceratodus). Hann lifir í fenjum á 
Murray-Darling vatnasvæðinu og er því ferskvatnsfiskur. Fiskurinn getur orðið 150 sm 
á lengd og 10 kg.  
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57. mynd. Í Bláfjöllum liggur þoka oft yfir og úrkomusamt getur verið og hryssingslegt, 
einkum vor og haust. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson nóvember 2005. 

5.2  Greater Blue Mountains Area (þjóðgarður) 

Greater Blue Mountains Area (Bláfjallasvæðið) er fjalllendi sem rís upp af sléttunni, í 
blárri móðu útgufunar eucalyptus-trjánna, um 65 km vestan við Sydney. Bláfjöll eru 
rúmlega 500 milljóna ára gömul rofin fellingafjöll og setlög. Þau eru víða sundurgrafin 
með djúpum gljúfrum, sem sum eru sáralítið könnuð. Hæstu tindar eru um 1100 m y. 
s. Þéttir eucalyptus- og akasíuskógar eru ríkjandi í bröttum hlíðum, djúpum dölum og 
giljum fjallanna. Svæðið var í árdaga landnáms hvítra manna mikill farartálmi frá 
ströndinni og inn í landið. Í fjallaklasanum eru átta verndarsvæði sem voru tilnefnd á 
heimsminjaskrá UNESCO árið 2000. Mikilvægi Bláfjalla felst m.a. í þróun, aðlögun og 
margbreytni eucalyptus-trjánna (91 tegund) allt frá post-Gondwana tímanum. Á 
svæðinu hafa fundist leifar nokkurra plöntutegunda sem hafa lifað nær óbreyttar frá 
fyrri jarðsöguöldum. Þær hafa þraukað á smáum blettum til þessa dags, eins konar 
lifandi forneskjur. Má þar nefna Microstrobos og Acrophyllum. Nýjasti fundurinn 
varð árið 1994 þegar Wollemi-furan (Wollemia nobilis) fannst í fjöllunum (sjá kafla 
5.1.1). 
 
Bláfjöll hafa lengi verið vinsælt útivistarsvæði Sydneybúa. Þangað fara þeir á sumrin 
til að flýja hitann á láglendinu og njóta fjallasvalans, fagurs landslags og 
margslunginnar náttúru. Vetur geta verið allsvalir, jafnvel snjór, og oft liggur þoka yfir 
fjöllunum og úrkomusamt getur verið og hryssingslegt, einkum vor og haust, þótt sól 
og hlýindi séu niður við ströndina í Sydney. Á þurrum sumrum verða oft miklir 
skógareldar í fjöllunum.  
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58. mynd. Frá Bláfjöllum. Klettadrangarnir kallast Systurnar þrjár. Blámóðan sem fjöllin eru 
kennd við er vegna útgufunar frá eucalyptus-skógunum.  Ljósmynd Kristbjörn Egilsson 
nóvember 2003. 

 
Katoomba (17.900 íbúar) er stærsti fjallabærinn í Bláfjöllum og miðstöð ferða-
þjónustu. Hann er í ríflega 100 km fjarlægð frá Sydney og ganga lestir upp til bæjarins 
oft á dag. Í nágrenni hans er stutt að fara til að skoða markverða staði og boðið er 
upp á góðar samgöngur. Þar ber hæst útsýnisstaðinn Echo Point og klettadrangana 
þrjá sem kallast Three Sisters eða Systurnar þrjár. Einnig er boðið upp á ferðir niður í 
djúpan dal með gamalli togbraut og þaðan má fara í gönguferðir um dimmúðugan 
eucalyptus-skóginn. Yfir Katoomba-gljúfur er hægt að taka svifbraut og sjá niður í 
hyldjúpt gljúfrið. Kvikmynd um Wollemi-furuna og vaxtarstað hennar er sýnd tvisvar 
á dag í kvikmyndahúsi bæjarins.  
 
Jenolan-hellarnir. Í fjöllum þjóðgarðsins Kangara-Boyd, um það bil 80 km suðvestur 
af Katoomba, eru 300 kalksteinshellar sem kallast Jenolan-hellarnir. Níu hellar eru 
opnir almenningi og einungis er leyft að skoða þá í litlum hópum með leiðsögumanni. 
Hellaáhugamenn mega ekki láta þennan stað fram hjá sér fara. 

5.3  Hunter-dalur (vínhérað) 

Hunter-dalurinn er 130 km norður af Sydney og þangað er um það bil tveggja stunda 
akstur frá borginni. Þeir sem hafa áhuga á vínrækt og staldra við í Sydney þurfa því 
ekki að fara langt. Vínrækt hófst í Hunter-dal um 1820. Vegna veðurfars, of mikils 
raka og hita, hentar svæðið ekki allt of vel til vínræktar og eru gæði vína úr dalnum 
afar misjöfn. Berin sem best gengur að rækta eru Shiraz og Cabernet Sauvignon. Að 
mínu mati er þetta sísta vínræktarhéraðið sem ég hef heimsótt í landinu. Það er þó 
heimsóknarinnar virði, einkum fyrir þá sem ekki eiga þess kost að fara í Barrossa-dal í 
Suður-Ástralíu eða til Margaret-ár í Vestur-Ástralíu.  
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6  AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (ACT) 
 
Um aldamótin 1900 voru sex sjálfstæðar nýlendur í Ástralíu sem höfðu sér lög og 
ólíkar reglur þótt allar tilheyrðu þær breska heimsveldinu. Af þessu var mikið 
óhagræði og endalaus skriffinnska. Því var ákveðið að stofna eitt ríki með þingi og 
ríkisstjórn. Árið 1908 var alríkisstjórninni valinn staður á landsvæði milli Melbourne 
og Sydney, en þær borgir höfðu báðar komið til greina sem höfuðborgir. Svæðið fékk 
heitið Australian Capital Territory, skammstafað ACT (2366 km²) og þar var 
höfuðborgin Canberra reist.  

6.1  Canberra 

Íbúar Canberra eru ríflega 300.000. Borgin er afar dreifð og skipulögð út frá 
hringformi. Þar eru mörg frábær söfn og mikill metnaður lagður í að allt sé sem best 
úr garði gert.  
 

 
59. mynd. Þjóðargrasagarður Ástralíu er einn af bestu grasagörðum í heimi. Ljósmynd 
Kristbjörn Egilsson nóvember 2005. 

6.1.1  Australian National Botanic Gardens 

Þjóðargrasagarður Ástralíu var formlega opnaður árið 1970, en fyrst var farið að huga 
að stofnun garðsins árið 1914. Fyrstu trjánum var plantað 1948. Garðurinn nær yfir 
90 ha lands og liggur fallega neðst í hlíðum og við rætur Black Mountain. Í garðinum 
er lögð áhersla á að rækta ástralskar tegundir, enda tilnefndur þjóðargrasagarður 
Ástrala (frá 1978) og af nógu er að taka í landi þar sem finnast yfir 17.500 
háplöntutegundir.  
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Þar sem Ástralía er víðlend og flóra hennar einstaklega fjölbreytt er eiginlega 
ógjörningur fyrir fólk að kynnast öllum þessum tegundum í náttúrlegu umhverfi. 
Markmið Australian National Botanic Gardens er að safna saman á einn stað sem 
fullkomnustu safni af lifandi eintökum ástralskra plantna, auk þess að eiga sem best 
vísindasafn þurrkaðra plantna til að nota í rannsóknaskyni.  
 
Með því móti getur garðurinn kynnt almenningi fegurð og fjölbreytileika villiplantna 
Ástralíu, útskýrt heillandi sögu þróunar og aðlögunar plantna að umhverfi og kynnt 
mikilvægi náttúruverndar. Garðinum má líkja við lifandi tilraunastofu. Margar 
tegundir sem þar eru ræktaðar hafa aldrei verið ræktaðar áður. Garðyrkjumennirnir 
þurfa að útbúa jarðveg og stjórna áburðargjöf og vökvun sem nákvæmlegast til að 
geta ræktað sérhverja þeirra 7000 tegunda sem í garðinum eru. Tegundir sem ekki 
geta vaxið við loftslagsskilyrðin í Canberra eru ræktaðar í gróðurhúsum. 
 
Landslagið í garðinum er hannað til að sýna plönturnar á sem náttúrulegastan hátt. 
Tegundir sem eiga uppruna sinn í líku umhverfi eru sýndar saman. Plöntur sem eru í 
útrýmingarhættu í náttúrulegum heimkynnum eru ræktaðar og sagt frá því hvernig 
reynt er að stuðla að verndun þeirra. Það er t.d. fróðlegt og gaman að geta skoðað á 
einum stað yfir 600 tegundir af eucaplyptus-trjám og runnum. Einnig er regnskógar-
gilið áhrifaríkt og ekki síður safn Banksia- og Hakea- tegunda. Garðurinn hefur mörg 
hlutverk, m.a. að auka umhverfisfræðslu, og þar er miðstöð rannsókna á líffræðilegri 
fjölbreytni. Australian National Botanic Gardens er einn af athyglisverðustu grasa-
görðum í heimi og hægt að eyða mörgum dögum ef skoða á hann til hlítar. 
www.anbg.gov.au/anbg/. 
 

 
60. mynd. Þjóðmenningar- og náttúrugripasafn Ástralíu í Canberra. Ljósmynd Kristbjörn 
Egilsson nóvember 2005. 

http://www.anbg.gov.au/anbg/
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6.1.2  National Museum of Australia  

National Museum of Australia er í nýrri (árið 2000) einstaklega formfagurri byggingu 
sem nær að fanga athygli manna úr mikill fjarlægð. Safnið sést víða að úr borginni þar 
sem það er staðsett á tanga einum við vatnið Lake Burley Griffin í miðri Canberra. 
Þegar inn er komið leysist úr læðingi undraveröld í heillandi útfærðum sölum, 
göngum, ranghölum og afkimum. Þarna er sýnd þjóðararfleifð Ástrala. Skoða má 
meistaraverk hugar og handa frumbyggjanna, allt að 40.000 ár aftur í tímann og fram 
til landnáms Evrópumanna. Fjallað er um nýtingu náttúrunnar, sýnd rányrkja 
mannsins og hvernig innfluttar tegundir, bæði plöntur og dýr, hafa valdið 
óafturkræfum spjöllum á villtri náttúru landsins. Öll nýjasta tækni við uppsetningu 
gripa, texta, ljósmynda, kvikmynda, myndbanda, tölvutækni og margmiðlunar er nýtt 
til hins ýtrasta. Ekki síðri er hugmyndafræðin bak á við „Garð Ástralska draumsins“ 
sem aðalbyggingin umlykur. 
 

 
61. mynd. Glæsilegt anddyri í Þjóðmenningar- og náttúrugripasafni Ástralíu í Canberra. 
Ljósmynd Kristbjörn Egilsson nóvember 2005. 

 
7  VICTORIA 
 
Victoria (227.420 km²), sem er minnsta ríki Ástralíu, er mjög gróðursælt. Það er á 
syðsta hluta meginlandsins og hefur nálægðin við Suðurhaf mikil áhrif á veðurfarið, 
sem getur verið síbreytilegt yfir daginn og oft hryssingslegt vor og haust. Þetta er að 
sjálfsögðu miðað við álit Ástrala sem eiga að venjast mildara veðri norðar í álfunni. Í 
fjöllum eru góð skíðalönd. Heildarfjöldi íbúa er 4.800.000 og þar af búa 3.160.000 í 
höfuðborginni Melbourne.  
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7.1  Melbourne 

Melbourne er önnur stærsta borg Ástralíu. Borgin er fjölbreytt og fjölmenningarleg 
og sem dæmi má nefna að þar er stærsta byggð Grikkja utan Grikklands. Mikill áhugi 
er á íþróttum, t.d. formúlukappakstri, kappróðrum, rugby, golfi, krikket, tennis og 
ekki má gleyma hinum víðfrægu Melbourne-veðreiðum. Íþróttamót á heims-
mælikvarða eru haldin árlega og hækkar verð á hótelgistingu þá oft um helming. 
Melbourne er einnig suðupunktur menningar og lista. Fjöldamörg söfn og 
menningarmiðstöðvar eru í borginni og aðsókn að listviðburðum fádæma góð. Arts 
Precinct á suðurbakka Yarra-árinnar er hjarta hámenningarlífs Melbourne. Einnig eru 
stórar sýningahallir í borginni. Mikið er lagt upp úr góðum arkitektúr á opinberum 
byggingum og oft tekst vel til. Garðar og útivistarsvæði eru einnig fjölmörg. Ferða-
menn hafa meira en nóg að gera í viku til hálfan mánuð við að kynnast fjölbreyttri 
borginni og hún er svo sannarlega vel þess virði að heimsækja og það oftar en einu 
sinni.  

7.1.1  Royal Botanic Gardens og National Herbarium 

Royal Botanic Gardens (Konunglegi grasagarðurinn í Melbourne) var stofnaður 1846 
og nær yfir 38 ha lands. Í garðinum eru ræktaðar yfir 52.000 plöntur og tré af meira 
en 12.000 tegundum. Grasagarðurinn er sérlega fallegur og er talinn með görðum á 
heimsmælikvarða. Fyrir utan ástralskar tegundir er lögð áhersla á að sýna plöntur frá 
Kaliforníu, Suður-Kína og Nýja-Sjálandi. Grasasafn (vísindasafn) með meira en einni 
milljón þurrkaðra plantna þ.e. háplöntum, sveppum og þörungum eru varðveitt í 
National Herbarium of Victoria.  
 

 
62. mynd. Svarti svanurinn (Cygnus atratus) er einn af einkennisfuglum Ástralíu. Hér eru þrír 
fuglar á beit í grasagarðinum í Melbourne. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson nóvember 2003. 
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63. mynd. Beinagrind af hval til sýnis í Melbourne Museum. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson 
nóvember 2003. 

7.1.2  Melbourne Museum 

Melbourne-safnið er nýlegt safn í stórri glæsilegri byggingu. Þar eru sýndar 
náttúruminjar, þróun lífsins (kenningar Darwins), regnskógur (lifandi), deild helguð 
mannslíkamanum og mannshuganum. Einnig eru stórir salir sem kynna menningu 
frumbyggja Ástralíu og safn sem sýnir líf Evrópubúa frá upphafi veru sinnar í landinu 
til dagsins í dag. Óskandi væri að eitthvað í líkingu við þetta safn stæði í Vatnsmýrinni 
í Reykjavík og kynnti fróðleiksfúsum Íslendingum og erlendum ferðamönnum lífríki 
okkar kæra lands og tengsl við náttúru norðurhvelsins.  

7.2  Great Ocean Road drive (Shipwreck coast) 

The Great Ocean Road (þjóðvegur B100) er víðfræg leið sem lögð var meðfram 
torsóttri suðurströndinni og kallast strönd skipsstrandanna (Shipwreck coast). 
Vegurinn á sér langa og fræga sögu því lagning hans hófst árið 1928 og unnu 3000 
verkamenn við vegagerðina sem lauk ekki fyrr en árið 1932. Vegurinn byrjar við 
bæinn Torquay, 96 km suðvestan við Melbourne, og liggur síðan með ströndinni um 
240 km allt vestur að gömlu hvalstöðinni í Warrnambool. Leiðin er mikil veisla fyrir 
augað, endalausar sandstrendur, sjávarbarðir klettar og drangar, t.d. Postularnir tólf. 
Inn af ströndinni í hlíðum Otway-fjalla er gaman að skoða óspilltan regnskóg og 
eucalyptus-skóga þar sem hæglátir kóalabirnir eru í trjánum að éta lauf.  
 



Kristbjörn Egilsson 2007                                                                                                                   Náttúra í neðra • Terra Australis 

 
73 

 
64. mynd. Ströndin suðvestan við Melbourne. Brimótt og hafnlaus ströndin tók sinn toll af 
skipum sem sigldu til Ástralíu í árdaga. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson nóvember 2003. 

 

 
65. mynd. Í miðbæ Adelaide er fjöldinn allur af fallegum húsum sem reist voru seint á 19. öld. 
Þeim hefur verið haldið vel við og eru nú eitt helsta stolt borgarinnar. Í Reykjavík rífa menn 
hins vegar gömul hús. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson nóvember 2003. 
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8  SUÐUR-ÁSTRALÍA (SOUTH AUSTRALIA) 
 
Suður-Ástralía er nægtabrunnur alls hins besta sem Ástralía hefur að bjóða hvað 
varðar mat og vín. Þar kemur saman háþróuð matargerð í Miðjarðarhafsloftslagi og í 
vínræktar- og landbúnaðarhéruðum eins og Barossadal og Coonawarra eru kjörað-
stæður fyrir lostæti í mat og drykk. Því mega matgæðingar og þeir sem njóta þess að 
bergja á gæðavíni eiga von á góðum stundum þegar þeir heimsækja ríkið. 
 
Landslag í Suður-Ástralíu (984.000 km²) er tilbreytingarríkt. Við sjóinn eru klettóttar 
strendur í bland við kyrrlátar sandstrendur. Inn til landsins eru skógivaxnir fjallsranar 
sem yfirleitt fara ekki yfir 700 m h.y.s. og grösugir dalir liggja inn með meginám. 
Stærsti hluti ríkisins eru þó hinar endalausu alltumliggjandi þurrlendu víðáttur, t.d. 
Flinders-fjallgarðurinn. Þar er úrkoma mjög lítil og gróðurinn kyrkingslegur. Heildar-
fjöldi íbúa er 1.500.000 og þar af búa 1.045.000 í höfuðborginni Adelaide.  

8.1  Adelaide 

Grunnurinn að skipulagi Adelaide var lagður árið 1836 þar sem megináherslan var 
lögð á rúðustrikaða borg með ferhyrndnum reitum og beinum götum. Til mótvægis 
var svo umhverfis borgina skipulagður risastór garður með mildum línum. Þar eru nú 
helstu útivistarsvæði borgarbúa með sérgörðum eins og grasagarði, dýragarði og 
japönskum garði. Í upphafi var lagt upp með að leyfa ekki byggingar í þessum stóra 
garði og hefur borgarbúum tekist vel að vernda hann fyrir byggingaróðum 
verktökum. Yfir miðborginni er léttur andi, lágar byggingar og margar þeirri eldri hafa 
verið gerðar upp. Hins vegar er borgin í heild útflött bílaborg þar sem langan tíma 
tekur að komast milli staða.  

8.1.1  Adelaide Botanic Gardens 

Adelaide Botanic Gardens (Grasagarðurinn í Adelaide) var stofnaður árið 1855 og 
nær yfir 20 ha lands. Upprunalegt skipulag garðsins hefur haldist lítt breytt og minnir 
mjög á ýmsa 19. aldar garða í Evrópu, einkum enska. Stærsta gróðurhús á suðurhveli 
er í garðinum og hýsir regnskóg sem hægt er að skoða jafnt frá jörðu sem og af 
göngubrúm sem lagðar eru inn á milli trjákrónanna. Rósagarður með yfir 5000 rósum 
dregur til sín fjölda rósaaðdáenda. Pálmahúsið, sem er elsta bygging í garðinum, er 
nú friðað sem menningarminjar. Gróðurreitur með nytjajurtum vekur athygli og 
einnig eru flóru Suður-Ástralíu gerð góð skil. Hlutar garðsins eru nýttir til að kynna 
sjaldgæfar plöntur frá öðrum heimshornum.  

8.1.2  National Wine Centre of Australia 

Vínmiðstöð Ástralíu (National Wine Centre of Australia) er nýtt safn í nýrri 
stórglæsilegri byggingu skammt frá grasagarðinum í Adelaide. Þar er fjallað um 
vínrækt og víngerð frá öllum hliðum. Kynnt eru 60 vínræktarhéruð, sagt frá ræktun 
vínviðarins, umhirðu hans, sjúkdómum sem á hann herja og uppskeru. Farið er með 
safngesti í ferð sem byggist á gagnvirkri margmiðlun um fortíð, nútíð og framtíðar-
horfur ástralska víniðnaðarins. M.a. er hægt að leggja spurningar fyrir málsmetandi 
ástralska víngerðarmeistara og sjá og heyra svör þeirra í þrívíddarsjónvarpi. Sýndar 
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eru hinar fjölmörgu gerðir vínþrúgna t.d. Shiraz, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot 
Noir, Chardonnay, Semillon og Riesling. Shiraz-þrúgurnar skipa háan sess í allri 
umfjöllun því þær eru hæst metnar í ástralskri vínrækt. Einnig er sagt frá 
vínframleiðslunni, vandamálum hennar og listinni að laga gott vín. Gaman er að 
skoða tappatogarana og óteljandi gerðir vínglasa og ekki má gleyma deildinni sem 
gerir gestum kleift að þefa af vínum sem eru skemmd. Það er heilmikil lífsreynsla að 
finna með nefinu mismunandi óþef eftir því hvað amar að í víngerðinni. Vínsmökkun 
er einnig í boði þar sem 30 víntegundir eru á boðstólnum og reglulega er skipt um 
tegundir og framleiðendur. Fræðandi, einstakt fyrsta flokks safn í fágætri byggingu. 
Þeir sem þangað ganga inn koma út fullir fróðleiks og sumir létt kenndir. Til að njóta 
safnsins vel er ráðlegt að dvelja þar hálfan dag hið minnsta. 

8.2  Cleland Wildlife Park (náttúrugarður) 

Cleland Wildlife Park stendur á fallegum skógivöxnum stað í Mount Lofty fjöllunum 
upp af Adelaide. Í garðinum er að finna fjöldamargar ástralskar dýrategundir, sem 
hefur verið búin eins eðlileg aðstaða og hægt er þegar dýr eru á annað borð tekin úr 
sínum réttu heimkynnum. Margar tegundir kengúra og wallabies ganga meira og 
minna frjálsar um garðinn. Önnur dýr eru í stórum afgritum svæðum, t.d. kóalabirnir, 
dingóar (sjá kafla 3.5), tasmaníuskolli, wombat, eðlur og snákar. Fuglahús með fjölda 
fuglategunda og votlendissvæði með gróðri, fuglum, smádýrum o.fl. eru fróðleg og 
gefa innsýn í tegundafjölbreytni og lífríki svæðisins 

 

 
66. mynd. Rauðakengúran (Macropus rufus) er stærsta pokadýrið í Ástralíu og verður 85 kg. 
Ljósmynd Kristbjörn Egilsson nóvember 2003. 
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8.3  Barossa-dalur (vínhérað) 

 
Barrossa-dalur er þekktasta vínræktarhérað Ástralíu. Lágir ásar liggja að víðum, 
grunnum, fagurgrænum dalunum sem er um 55 km norðaustur af Adelaide. Þýsku-
mælandi mótmælendur, einkum Prússar og Slesíumenn, námu þarna land um 1842. 
Þeir fluttu með sér vínvið og aldagamla þekkingu vínræktar og víngerðar frá Evrópu. 
Um 70% vínútflutnings Ástrala kemur úr Barossa-dal. Þekktir framleiðendur eru t.d. 
Penfolds, Henschke, Peter Lehman, Rockfords, Jacobs Creek og Wolf Blass. Meira en 
60 vínbændur eru í dalnum og taka flestir vel á móti gestum sem vilja kynna sér 
vínrækt, bragða á vínum og versla. Fyrir þá sem kaupa mikið en vilja ekki burðast 
með flöskurnar langan veg er auðvelt að láta senda vín beint frá framleiðendunum 
hvert á land sem er, þ.e um allan heim. Í Barrossa-dal og nágrenni er einnig lögð 
áhersla á hágæða matvælaframleiðslu samkvæmt þýskum hefðum. Vínhátíð er 
haldin annað hvert ár og er þá mikið um að vera.  
 

 
67. mynd. Kóalabjörninn (Phascolarctos cinereus) er pokadýr og lifir á laufum Eucalyptus-
trjánna. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson nóvember 2003. 
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