морі – акули і дуже красиві коралові рибки. Найвища гора має висоту
.
2 228 м, її назва –
– Розумнику, дозволь і нам щось сказати! Цю країну відкривали
двічі. Вперше, 1606 року – голландські мореплавці під керівництвом
Вільяма Янсзона. Голландці назвали її Новою Голландією і понад
півтора століття приховували відкриття. Вдруге вона була відкрита
видатним англійським мореплавцем Джеймсом Куком, який проголосив на весь світ, що відкриті ним території належать Великій
Британії.
– Я дізнався, що його життя закінчилося трагічно – аборигени
з’їли Кука! – урвав Лапуню Пустунчик.
Лапуня терпляче вислухала Пустунчика і продовжила:
– Першими поселенцями нових земель стали каторжники, які й будували міста та освоювали нові землі. На роль столиці претендувапроводились
ли два найбільших міста цієї країни. У
– у 2000. Столицею стало
Олімпійські ігри в 1956 році, а в
– спеціально закладене 1913 року, а бутретє місто –
дувалось воно понад півстоліття.
Це дуже слабо заселена країна: густота населення становить 3 особи
на квадратний кілометр. Більшість населення спілкується англійською
мовою, хоча поширено і багато інших мов – приблизно 90.
– Ну, а ти про що дізнався, Пустунчику?
– У цій країні 1872 року було знайдено найбільший у світі самородок
золота масою 285 кг. Тут знаходиться найбільший у світі гігантський
кам’яний моноліт Улуру, що сягає 8 км у поперечнику, а висота його –
867 м. 26 січня – національний день країни.
– Ну, що ж, думаю, ви здогадалися, до якої країни ми потрапили.
Вирушаймо додому? – спитав Розумник.
– Так! – відповіли Пустунчик та Лапуня.
Хороша була мандрівка!
А ти здогадався, де побували Зернята?

Олег Йонка

Відповіді: евкаліпти, кенгуру, качкодзьоб, єхидна, коала, дикий
собака Динго, Косцюшко, Мельбурні, Сіднеї, Канберра.
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ВЕРЕСЕНЬ

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНА ТЕМАТИЧНА ПРИРОДНИЧА ГАЗЕТА ДЛЯ РОЗУМНИКІВ І РОЗУМНИЦЬ

Мандрiвки
Зернят
Допитливі

Зернята страшенно люблять мандрувати. Їх
цікавить усе: материки й океани, рослини і тварини, країни та
народи, що їх населяють, їхня культура та звичаї. А на нашій
планеті так багато захопливих різноманітних місць, де вони
ще не побували.
Саме тому під час канікул друзі вирішили вирушити у подорож. Розумник давно працював над створенням Машини Подорожей, яка мала швидко перенести їх у будь-який куточок
Землі. Машина була вже майже готова, і Зернята почали збиратися в подорож: запаслися харчами, теплим одягом і обрали для мандрівки
Північний Полюс. Цікаво, чи насправді там знаходиться палац Снігової Королеви?

– Нумо вже вирушати, –
нетерпляче попросив Пустунчик. Розумник і Лапуня
заклопотано схилилися над
бортовим комп’ютером, обираючи маршрут. Вони незчулися, як
Пустунчик натиснув кнопку старту.
Машина тихенько загуділа, замиготіли
різноманітні лампи, зарухалися стрілки на приладах.
– Ой лишенько, що ти накоїв! – вигукнув Розумник. – Я не встиг ввести в бортовий комп’ютер
маршрут, і тепер ми не знаємо, куди нас закине
Машина Подорожей.
– Мені здається, що машина Вже зупинилася, –
втрутилась у суперечку розсудлива Лапуня. – Вийдемо і подивимось, де ж ми опинилися.
– Згода! – відповіли разом Пустунчик і Розумник.
Друзі обережно відчинили двері та вийшли з
Машини Подорожей.
– Погляньте, погляньте – тут справжнісіньке
літо, а вдома у нас холодна зима! – вражений Пустунчик зняв теплу шапку і розгублено дивився на
друзів.
Лапуня перевірила дату. Насправді за календарем надворі мала б бути зима.
– Мабуть, ми знаходимось значно південніше
України, – здогадався Розумник. – Але де саме?
– Не гаймо часу! Мерщій розійдімось і спробуймо якомога більше дізнатися про країну, в яку
ми потрапили, – запропонувала Лапуня.

– Це так цікаво! – вигукнув Пустунчик. –
Зустрінемось завтра біля Машини Подорожей. Пустунчик миттю зник з очей Розумника і Лапуні.
Увечері наступного дня Зернята зустрілися біля Машини Подорожей і почали розповідати про те, що вони
побачили. Першим промовив Розумник. Він говорив найдовше.
– Друзі, тут дуже багато саван та пустель, а отже, посушливий клімат. Найтепліші місяці – січень та лютий, а
найхолодніші – липень та серпень. У саванах випасають величезну кількість овець, які є одним із символів цієї країни. Їхня
кількість сягає 180 мільйонів – це найбільше у світі! У посушливих
районах трапляються важкопрохідні чагарники, названі „скребами”. Щоправда, є території, де ростуть одні з найвищих дерев світу
, листя яких не дає тіні. Є дуже багато акацій. Я побачив чимало дивних тварин, які не водяться в інших країнах.
В цій країні є тварини, що виношують дитинчат у спеціальних ки– є символом
шенях на животах (сумках). Одна з них –
– одночаскраїни і зображена на гербі. Інша –
– нагадує вено нагадує і птаха, і ссавця, ще одна –
схожа на маленького симпатичного
ликого їжака, а
ведмедика. Найбільший хижак цієї країни –
– нагадує нашого собаку, тільки він дикий і трохи більший. Птахів я побачив дуже багато: страусів,
папуг, чорних лебедів. У річках водяться крокодили, в

