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1.

Izvleček
Urbanizacija v Avstraliji
V zaključni seminarski nalogi želimo predstaviti različne poglede in opredelitve procesov
preobrazbe urbanih območij v Avstraliji. Osnovno razumevanje pojma urbanizacija je
prebivalstvena rast in prostorska širitev mest in urbanih območij. Delo povzema pretekle in
sodobne urbane procese na izbranih primerih. Izpostavljena so posamezna avstralska mesta, za
katera smo podrobneje opisali njihovo razvojno strukturo in značilnosti le-teh. Predstavljeni so
pogoji in vzroki za nastanek današnjih največjih obalnih mest v Avstraliji. Le-te lahko označimo
za tako imenovane 'boom townse', ki so se razvili iz nekdanjih pomorskih pristanišč oziroma iz
večjih rudnih nahajališč. Danes živi v Avstraliji večinski delež prebivalstva v štirih največjih
mestih (Sydney, Melbourne, Brisbane in Perth). Pomembni sta še mesti Adelaide in Canberra. V
omenjenih mestih živi danes skoraj 90 % avstralskega prebivalstva, zato se Avstralija uvršča
med najbolj urbanizirane države sveta.
Ključne besede: Avstralija, urbanizacija, 'boom town', mesta, rast mest, 'urban sprawl'

Abstract
Urbanisation in Australia
In the final seminar work we wish to present the different views and definitions of urban
transformation processes in Australia. Basic understanding of the concept of urbanization,
population growth and spatial expansion of cities and urban areas. The work summarizes the
historical and contemporary urban processes in selected cases. We exposed individual Australian
cities, for which we describe in detail their structure and development of these characteristics.
Featured are the conditions and causes that ensued the growth of today's largest coastal cities in
Australia. They can be considered as the so-called 'boom towns', which have evolved from the
former naval port and the major mineral deposits. Today in Australia the majority of the
population lives in four major cities, Sydney, Melbourne, Brisbane and Perth-u. Major cities are
still Adelaide and Canberra. The mentioned cities offer a home to nearly 90% of Australian
population, so Australia is one of the most urbanized countries in the world.
Key Words: Australia, urbanisation, 'boom town', cities, urban extension, urban sprawl
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1. UVOD
1.1.

Namen in cilji

Namen zaključne seminarske naloge je prikazati in opisati glavne značilnosti urbanizacije v
Avstraliji na primeru petih milijonskih avstralskih mest (Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth,
Adeljda) in glavnega mesta Canberre. Avstralija se uvršča med najbolj urbanizirane države sveta,
saj živi sedem od desetih prebivalcev v petih največjih mestih.
Pri svojem delu smo si zastavili naslednje cilje:
- orisati in predstaviti dejavnike razvoja večjih mest v Avstraliji ter pojasniti vzroke za
nastanek današnjih metropol,
- predstaviti sodobne urbane procese v Avstraliji,
- podrobneje ovrednotiti pretekle in današnje značilnosti petih milijonskih avstralskih
mest: Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelajda, Perth ter glavno mesto Canberra,
- predstaviti učinke in posledice urbanizacije oziroma aktualne probleme s katerimi se
soočajo izbrana večja mesta v Avstraliji.
1.2.

Metode dela

Zaključna seminarska naloga je zasnovana na kabinetnem delu. Ki je temeljilo predvsem na
izčrpnem in sistematičnem pregledu literature o tematiki raziskave ter analizi obstoječih virov in
literature s področja urbane geografije in geografije Avstralije. Samo izhodišče pridobivanja
virov so bile univerzitetne in visokošolske knjižnice ter splošne knjižnice, in sicer: knjižnica
Srečka Vilharja v Kopru, Osrednja humanistična knjižnica in Narodna univerzitetna knjižnica v
Ljubljani ter Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani. Zaradi omejenih možnosti pridobivanja
literature, člankov in predvsem monografskih del, smo se v veliki meri posluževali internetnih
virov.
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2. TEORETSKA IZHODIŠČA
Danes živi v mestih več kot polovica svetovne populacije. Sodobni svet lahko označimo kot
pretežno urbani, saj je urbani način življenja postal prevladujoč vzorec družbenih odnosov.
Severna Amerika, Evropa, Nova Zelandija in brez dvoma tudi Avstralija sodijo med najbolj
urbanizirane dele sveta. V omenjenih državah deleži urbanega prebivalstva presegajo 75 %,
predvidoma pa se bo ta delež le še povečeval. Delež avstralskega prebivalstva, ki živi v urbanih
območjih znaša 89 % (velja za leto 2010), kar pomeni, da se Avstralija uvršča med najbolj
urbanizirane države sveta (Rebernik, 2008).
Avstralska mesta slovijo po izjemno nizki gostoti poselitve v primerjavi z ostalimi visoko
razvitimi ter urbaniziranimi svetovnimi mesti. Večina avstralskih mest ima povprečno gostoto 14
prebivalcev/ha; v Evropi in Aziji pa povprečna gostota mest znaša 54 – 157 prebivalcev/ha
(Kenworthy, 1995).
Po mnenju Forsterja so vsa večja avstralska mesta, v katerih danes živi večina avstralskega
prebivalstva, zelo razpršeno poseljena, decentralizirana, v veliki meri odvisna od osebnega
avtomobila in etnično raznolika (Forster, 1995).
Večinski delež avstralskega prebivalstva živi v predmestjih in dela v strogem mestnem središču.
Predmestja so redko poseljena, saj prevladujejo samostojne hiše, ki so obdane z zelenimi
površinami. V primerjavi z evropskimi so avstralska mesta razpršena na ogromnih površinah in
se širijo na podeželsko okolico, kar predstavlja neprimerno izrabo rodovitnih kmetijskih površin.
Ta pojav lahko opišemo kot razpršeni urbani razvoj oziroma 'urban sprawl', ki danes predstavlja
veliko težavo v sodobnih urbanih območjih (Urban Australia, 2011; Rebernik, 2008).
Mesta so velik generator negativnih vplivov na okolje, saj so ljudje v prvi vrsti odgovorni za
okoljske spremembe. Več kot je ljudi, več je vplivov na okolje, ki so lahko pozitivni, v večini
primerov pa so negativni. Velik pomen imajo tudi urbani način življenja in navade prebivalcev.
Povprečen Avstralec porabi v enem letu približno sto krat več energije, kot prebivalec države v
razvoju. Zato je smiselno sklepati, da ima avstralsko prebivalstvo bistveno večji vpliv na okolje
kakor prebivalstvo držav v razvoju (Urban Australia, 2011).
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3. URBANA GEOGRAFIJA
3.1.

Opredelitev mesta in urbanih sistemov

Pojem urbanizacija je zaznamovan z urbanimi sistemi in mestom kot takim, zato se nam v
ospredje postavi vprašanje definicije urbanosti in mesta samega. Pri opredelitvi urbanosti
moramo določiti, katere so osnovne značilnosti mest, po katerih se mesta ločijo oziroma
razlikujejo od podeželskih naselij (Caves, 2005, str. 504). Mesta so za človeka izrednega
pomena, saj je v njih zgoščen večji del gospodarskih potencialov in proizvodnje, mesta so
središča moči, izmenjave blaga, storitev in informacij ter središča, v katerih se oblikujeta
kulturno življenje in socialna reprodukcija (Rebernik, 2011). Splošno veljavna opredelitev mesta
oziroma kriteriji za določanje urbanih naselij, ki bi bili enotni za vsa svetovna mesta, ne obstaja
oziroma je obstoječa literatura ne navaja, saj med posameznimi predeli sveta obstajajo zelo
velike razlike v gostoti in prostorski razporeditvi poselitve. Posamezna mesta so se razvijala v
različnih civilizacijskih, gospodarskih, kulturnih in političnih okoliščinah, zato so mestna naselja
izredno raznolika (Rebernik, 2011). Na začetku lahko kot kriterij določanja urbanih naselij
izpostavimo velikost oziroma obseg mest. Tako bi za opredelitev mesta lahko določili spodnjo
mejo velikosti naselja, vendar je le-ta po posameznih državah zelo različna (Carter, 1990, str.6).
Druga poglavitna značilnost urbanega naselja je njegova gospodarska vloga oziroma prevlada
neagrarnih dejavnosti. Podobno kot prvi tudi ta kriterij ni zanesljiv, saj so se v sodobnih ruralnih
naseljih razvile številne neagrarne dejavnosti. Kot tretji kriterij se izpostavljajo mestne funkcije,
med katere uvrščamo predvsem storitve, s katerimi mesto zadovoljuje potrebe urbanega
prebivalstva (Rebernik, 2011).
Za celovito geografsko opredelitev urbanih sistemov se uporabljajo različni kriteriji.
Najpogosteje uporabljen je število mestnega prebivalstva. Tako se za določitev mest določi
minimalno število prebivalcev, ki se razlikuje za posamezne države (Rebernik, 2011). V
Avstraliji je uradna statistična opredelitev mesta določena z minimalnim številom 1000
prebivalcev (Brunn, Williams, Zeigler, 2003). Naslednji kriterij je formalni status mesta oziroma
dodeljene mestne pravice. Formalni status je mestu podelila oblast, in sicer v Evropi v srednjem
veku. Le-ta je imel izjemen gospodarski in politični pomen, vendar se je ta s pospešeno
urbanizacijo izgubil. Eden izmed kriterijev so mestne funkcije, ki so v urbanih naseljih predvsem
neagrarne dejavnosti. Mesta imajo bolj razvite centralne dejavnosti, med katere sodijo storitvene
in oskrbne dejavnosti. Pomembna kriterija sta tudi način zazidave in gostota poselitve. Tako naj
bi bila za mesta značilna kompaktna in sklenjena zazidava. Urbanost naselja je določena z
morfološko zgradbo oziroma zunanjim videzom naselja. Morfološka zgradba, ki zajema tloris,
tip in način zazidave, je v veliki meri odvisna od regionalnih in kulturnih značilnosti naselij in
poselitve. Pomemben kriterij, ki izhaja iz sociologije, je kriterij mestnega načina življenja. Le-ta
naj bi zajemal večjo delitev dela in specializacijo delovne sile, hitrejši tempo življenja, večje
razredne in socialne razlike med prebivalci, raznolike načine preživljanja prostega časa,
liberalnost, večjo individualnost in anonimnost posameznika. Za opredeljevanje urbanih naselij
se največkrat uporablja več kriterijev hkrati (Rebernik, 2011). Tako Vrišer opredeli bistvene
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lastnosti mesta: nakopičenost večjega števila prebivalstva, neodvisnost od kmetijske dejavnosti,
številne neagrarne dejavnosti in stiki z bližnjo in daljno okolico (Vrišer, 1984). Krevs kasneje
podobno navaja, da je mesto večje ali veliko zgoščeno naselje in skupnost prebivalstva, ki se
preživlja z nekmetijskimi proizvodnimi, tržnimi in storitvenimi dejavnostmi. Mestno regijo
opredeli kot mestno vplivno območje, ki se razteza od predmestij do širše mestne okolice
oziroma gravitacijske cone. Le-ta ima manj tesne in le občasne vezi z mestom. Mesto je za to
območje še vedno središče višjega reda, vendar se lahko prepletajo vplivi višjega reda.
Predmestje se od mestnega jedra loči po mlajšemu nastanku in številnih oblikovnih potezah. V
prostorskem smislu je sklenjeno z mestnim jedrom, vendar ima lastne dejavnosti oskrbe, storitev,
in posebno kulturno sestavo ter še druge značilnosti (Krevs, 2001).

3.2.

Opredelitev pojma urbanizacija

Obstajajo različne opredelitve pojma urbanizacija, in sicer kot (Kervs, 2001):
-

rast deleža mestnega prebivalstva,

-

razvoj in širjenje mest, tudi nastajanje novih,

-

širjenje mestnega načina življenja.

Ravbar opredeli urbanizacijo v najširšem smislu kot (Krevs, 2001):
-

zgoščanje gospodarskih in družbenih dejavnosti pod vplivom industrije, storitvenih
dejavnosti, znanstveno tehničnega napredka ali osebnih vzgibov,

-

prostorsko ali funkcijsko povezovanje sosednjih naselij,

-

širitev mestnih prometnih sistemov in drugih dejavnosti v obmestja,

-

povečevanje akcijskega radija zaradi avtomobilizma,

-

zmanjševanje razlik v življenjski ravni in načinu življenja med mestnim in podeželskim
prebivalstvom.

Poznamo dva temeljna tipa urbanizacije (Krevs, 2001):
1. tip, ki je posledica industrializacije, razvoja tehnologije, prometa in storitev,
2. tip, ki določa mesto le kot zgostitev prebivalstva, brez visoke delitve dela.

Pojem urbanizacija izvira iz latinske besede urbs, ki pomeni mesto. V prvi vrsti je urbanizacija
proces nastanka in razvoja mest. Do danes je nastalo veliko število mest po vsem svetu, v le-teh
pa se delež prebivalsva stalno povečuje. Tako živi danes v mestih več kot 50 % svetovnega
prebivalstva. Zato je splošno urbanizacija definirana kot proces oblikovanja urbanosti (Caves,
5

2005). Pojem urbanizacija torej razumemo kot nastanek mest, njihovo prebivalstveno rast ter
njihov prostorski razvoj. Na splošno pojem razumemo kot povečevanje deleža mestnega
prebivalstva na posameznem območju. Urbanizacija v prvi vrsti pomeni selitev prebivalstva iz
ruralnega območja v urbane regije, kjer se zaposli v neagrarnih dejavnostih. S tega vidika sta
pomembni gostota poselitve in ekonomske funkcije. Širše pojmovanje urbanizacije pa vključuje
tudi proces demografske, socialne, ekonomske in fiziognomske preobrazbe ruralnih območij, in
sicer v smislu zmanjševanja razlik med mestom in podeželjem. To pomeni, da pride do
spremembe načina življenja, ki je rezultat življenja v urbanem okolju. Zato sta tukaj pomembni
socialna ter psihološka funlcija (Brunn, Williams, Zeigler, 2003).
Proces urbanizacije je tako prešel skozi tri razvojne faze: primarna ali predindustrijska
urbanizacija, sekundarna ali industrijska urbanizacija ter terciarna ali postindustrijska oziroma
metropolitanska urbanizacija (Vresk, 2002). Primarna faza urbanizacije je značilna za pretežno
agrarne družbe, kjer se le manjši delež prebivalstva ukvarja z neagrarnimi dejavnostmi.
Neagrarno prebivalstvo se zgoščuje v mestih, ki imajo predvsem vlogo upravnih in oskrbnostoritvenih središč za širše agrarno zaledje. Delež urbanega prebivalstva v tej fazi še vedno ostaja
majhen, in sicer do 20 %. V industrijski ali sekundarni fazi urbanizacije so glavni vzroki razvoja
industrializacija, deagrarizacija in ruralno-urbane migracije. Za to fazo je značilna izjemna rast
prebivalstva ter posledično velika širitev mestnih območij. Prihaja tudi do novonastalih
industrijskih središč. Tukaj so se locirali industrijski obrati zaradi potreb po delovni sili, dobre
prometne dostopnosti, lažjega dostopa do tržišča in razvite infrastrukture. Zaradi postopnega
razvoja preostalih dejavnosti, kot so storitvene dejavnosti ter poslovne in finančne dejavnosti, se
poveča število mestnega prebivalstva. Sekundarna faza urbanizacije preseže 60 % mestnega
prebivalstva, medtem ko najbolj urbanizirani in industrializirani deli sveta presežejo celo 80 %
urbanega prebivalstva. Nenazadnje nastopi še metropolitanska oziroma postindustrijska faza
urbanizacije, ki je značilna za gospodarsko visoko razvite države. Glavna smer razvoja so
storitvene dejavnosti ter razvoj terciarne družbe in gospodarstva. Pride do višjega življenjskega
standarda, visoke mobilnosti prebivalstva, spremeni se način življenja. Uveljavljajo se novi
procesi preobrazbe mest in urbanih območij, kot so suburbanizacija, deurbanizacija,
reurbanizacija, in drugi. Skupna značilnost le-teh je dekoncentracija prebivalstva ter urbanih
dejavnosti iz strnjenega mestnega območja na širše urbano območje. Tako se oblikujejo obsežna
metropolitanska območja, ki so zaznamovana z mrežno in policentrično zgradbo in razpršeno
poselitvijo prebivalstva (Rebernik, 2004).
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4. ZAČETEK (URBANEGA) RAZVOJA V AVSTRALIJI
4.1.

Nastanek in razvoj prvih ruralnih in mestnih naselij

Pred evropsko naselitvijo je bila Avstralija poseljena s staroselci oziroma Aborigini. Le-ti so
živeli v lovsko-nabiralni družbi, ki se je stalno selila. Prve evropske odprave proti novi, še
neodkriti celini sežejo v 17. stoletje. Leta 1770 je britanski pomorščak James Cook
triindvajsetega avgusta odkril jugovzhodno obalo Avstralije. Celotno vzhodno obalo je proglasil
za britansko in jo poimenoval Novi južni Walles (pod kraljem Georgom III.). Uradna razglasitev
novoustanovljene kolonije je potekala 07. 02. 1788. Istega leta je Velika Britanija ustanovila
novo kazensko kolonijo na vzhodni obali Avstralije v zalivu Botany. Tako so 26. 01. 1788 na
območju zaliva Botany ustanovili mesto Sydney. Prvi guverner novonastale kolonije, s
središčem upravljanja v mestu Sydney, je bil kapitan Arthur Prilip. Poselitev se je hitro razširila
na Rose Hill (območje današnje Paramatte), saj so se tu nahajale rodovitne kmetijske površine.
Prvi naseljenci so morali premagovati hude napore, zato jih je tudi veliko umrlo, saj niso bili
vajeni novega in hkrati povsem drugačnega življenjskega okolja (Australian Government, 2011).
19. stoletje je za Avstralijo pomenilo dobo raziskovanja celine. Tako so leta 1813 prvič prečkali
gorsko pregrado Modrega gorovja. Leta 1829 pa je bil ustanovljen Zahodni avstralski teritorij z
glavnim mestom Perth (Australian History, 2011).
Obdobje med letoma 1851 in 1861 je zaznamovalo odkritje nahajališč zlata in z njim povezana
'zlata mrzlica'. Prvič so zlato odkrili v koloniji Novi južni Wales, kmalu zatem pa tudi v koloniji
Viktorija. Prvi pomembni mesti, ki sta nastali kot posledica odkritja zlata, sta Bendigo in
Ballarat. Prvi rudarji so živeli v šotorih, ob večjih nahajališčih so postavili manjše šotorsko
naselje. Sem so se začele priseljevati tudi družine rudarjev in tako so naselja začela rasti
(Australian History, 2011). Brez dvoma je imelo odkritje zlata velik pomen v gospodarskem,
ekonomskem, političnem in socialnem razvoju Avstralije. Leta 1852 je tako v Avstralijo prišlo
370.000 priseljencev. Avstralija je v samo dveh letih izvozila več kot tretjino svetovnega zlata.
Priseljevanje prebivalstva se je le še stopnjevalo, in sicer je iz 430.000 prebivalcev v letu 1851
številka zrasla na 1,7 milijone prebivalcev v letu 1871. Vse to je privedlo do razcveta
avstralskega gospodarstva. Nadaljnjo odkrivanje zlata se je razširilo še na ostale predele celine.
Tako so v zgodnjih petdesetih letih 19. stoletja odkrili zlato v Zahodni Avstraliji, in sicer v
koloniji reke Swan (Swan River Colony). Kasneje pa so odkrili še nova nahajališča Kalgoorlie in
Coolgardie. V Queensland so zlato odkrili leta 1853, v Severnem teritoriju leta 1865 in na
Tasmaniji leta 1877. Novi priseljenci so bili predvsem prebivalci Velike Britanije, nekaj pa je
bilo tudi Američanov, Francozov, Italijanov, Nemcev, Poljakov in Madžarov. Leta 1861 pa so se
množično začeli priseljevati tudi Kitajci, predvsem moški, ki so delali v rudnikih. Vendar so se
mnogi vrnili nazaj na Kitajsko, eden izmed vzrokov je bil rasizem (Australian Government,
2011).
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Urbanizacija in z njo prva urbana naselja se prvič pojavijo z evropsko kolonizacijo v 18. stoletju.
Prvi urbani sistemi v Avstraliji so posledica kolonizacije evropskih držav: Velike Britanije,
Nizozemske, Nemčije in Francije. Priseljevanje Britancev se je začelo ob koncu 18. stoletja, in
sicer priseljevanje zločincev in obtoženih v kazenske kolonije na območje današnjega Sydney-a.
V začetku 19. stoletja je bila Avstralija razdeljena na šest kolonialnih teritorijev. Ti so kasneje
postali avstralske zvezne države. Vsak teritorij je imel svoje upravno in trgovsko središče. To je
bil tudi začetek oblikovanja urbanega sistema Avstralije. Središča kolonialnih teritorijev so se
razvila iz pristaniških mest, prek katerih je potekala trgovina med kolonijo in Veliko Britanijo.
Vsa večja mesta, ki so bila včasih in so še danes upravna in trgovska središča, so še danes
locirana v neposredni bližini obalne linije. Izgradnja železniškega omrežja v 19. stoletju, ki je
povezovala predvsem središča kolonij, je imela velik razvojni pomen za notrajnost celine
(Brunn, Williams, Zeigler, 2003).
Kljub temu, da je nastanek kar nekaj avstralskih mest pogojevala ustanovitev kazenskih kolonij
ter pomembna pristaniška vloga, je za velik razoj in porast števila prebivalcev najpomembnejše
odkritje zlata (Robinson, Loughran, Tranter, 2000). Tako so se v drugi polovici devetnajstega in
prvi polovici dvajsetega stoletja začeli pospešeno razvijati mesti Perth (Zahodna Avstralija) in
Melbourne (Viktorija) (Our Cities in Transition, 2011).

4.2.

Ballarat - vzrok za nastanek ‘boomtowna’ Melbourne

Zemljevid 01: Avstralska država Viktorija – lokacija Bendiga in Ballarata.

Vir: Wikipedija, 2011.
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Sprva je mesto Melbourne nastalo kot ilegalno naselje, saj vlada v Sydneyju ni odobravala
njegovega nastanka. Na ta območja so se začeli naseljevati kmetje iz Tasmanije, ki so iskali nove
obdelovalne površine in zemljišča. Leta 1835 je John Batman prvi raziskal zaliv Phillip Bay
(Port Phillip Bay) in ga označil kot primernega za naselitev. Tako se je sem priselilo 350
prebivalcev skupaj z 55.000 ovcami. Tedaj je bila glavna gospodarska dejavnost ovčjereja, ki se
je prav tako kot prebivalstvo hitro širila (Marvellous Melbourne, 2012).
Po prvem odkritju zlata leta 1851 v Novem južnem Welsu (blizu Bathurst-a) so osem mesecev
kasneje našli pomembnejša nahajališča zlata v Ballaratu in Bendigu (zvezna država Viktorija).
Poleg omenjenih, za razvoj mesta Melbourna ključnih nahajališč, so bila najdena še številna
druga, vsa v radiju 80 - 240 kilometrov oddaljenosti od Melbourna. Na območju Ballarata sta
zlato našla John Dunlop in James Regan na Povery Point-u, zraven potoka Canadian Creek.
Ballarat se je tedaj spremenil v barakarsko naselje s številnimi šotori. Letnica 1851 označuje
začetek tako imenovane ‘zlate mrzlice’. Konec leta 1856 je na tem območju delovalo že več kot
40 parnih strojev za vleko rude, poganjanje vode, poglabljanje rudniških jaškov, drobljenje
kamenja in drugih opravil. Pokrajina se je v 19. stoletju bistveno spremenila, saj je priseljevanje
ljudi ustvarilo novo družbo. V tem obdobju je bil izvoz zlata bolj pomemben od izvoza volne.
Zaradi vedno večjega števila priseljencev se je začela razvijati industrija, hkrati pa so prebivalci
čedalje bolj opuščali ovčjerejo. Mesto je v letu 1858 dobilo železniško povezavo s pristaniškim
mestom Melbourne. Zaradi velike rasti prebivalstva je bil Ballarat leta 1870 razglašen za mesto
(Ballarat History, 2011; Ballarat Discovery, 2011).
Slika 01: Območje Sovereign Hill-a v Ballaratu nekaj let po odkritju zlata leta 1851.

Vir: Ballartat Discovery, 2011.
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Leta 1918 so na območju Ballarata zaprli zadnji rudnik. Kljub temu je imelo mesto dovolj
industrijskih obratov in storitvenih dejavnosti, ki so ‘prežiljale’ mesto (Ballarat History, 2011;
Ballarat Discovery, 2011). Danes je Ballarat Viktorijino največje mesto v notranjosti celine, ki je
od Melbourna oddaljen 105 kilometrov. Je peto najbolj poseljeno ‘celinsko’ mesto v Avstraliji
(urbano območje ima 96.000 prebivalcev), kar zadostuje za subregionalno središče širšega
metropolitanskega območja Melbourna (ABS, 2010). Pohvali se lahko z veliko industrijskimi
obrati ter dobro poznanimi podjetji kot so Mars Confectionery, McCains Foods, Bendix Mintex,
Timken in drugimi. Vodilne surovine pridelane v Ballaratu so danes: zlato, volna, glina, krompir
in meso. Poleg industrijske vloge ima mesto danes močno storitveno dejavnost ter pomembno
turistično vlogo. Med glavne znamenitosti prištevamo: Sovereign Hill, Montrose Cottage,
Ballarat Fine Art Gallery in druge. Sovereign Hill obiskovalcem omogoča vpogled v zlato dobo
petdesetih let devetnajstega stoletja, saj je oblikovan v muzej na prostem. Zraven pa se prav tako
nahaja muzej zlata. Mesto je lahko prometno dostopno po cesti in po železnici. Ima pa tudi lastno
letališče (Ballarat History, 2011; Ballarat Discovery, 2011).
Slika 02: Sovereign Hill – muzej na prostem, ki poskuša prikazati kulturo pokrajino, kot je bila
nekoč.

Avtor: Tina Brlec, 2008.

10

Slika 03: Soveregian Hill – zbor šolskih otrok pred začetkom pouka (predstava v turistične
namene).

Avtor: Tina Brlec, 2010.
Ballarat lahko primarno označimo, kot nizko mesto. Ima dva aktivna centra dejavnosti, in sicer
CBD - osrednje poslovno središče in Wendouree. Izven osrednjega območja se razteza na več
primestnih regij. Poselitveni vzorec v okolici Ballarata je sestavljen iz manjših mest in vasi
(nekatera imajo manj kot nekaj tisoč prebivalcev). Notranja uveljavljena predmestja so bila
prvotno določena po glavnih rudarskih območjih, kot npr.: Ballarat East, Bakery Hill, Golden
Point, Soldiers Hill, Black Hill, Canadian in druga. V obdoblju po ‘zlati mrzlici’ je mesto
doživelo razcvet in se je tako razširilo v somestja na sever, jug ter na zahod. Na zahodu se je
razširilo na Ballarat Alfredton, Delacombre in Wendouree; na severu na Ballarat North,
Invermay Park, Invermay in Nerrino; na jugu pa na Sebastopol, Mount Clear in Mount Helen.
Wendouree je trenutno edino večje primestno središče z velikim notranjim poslovno - trgovskim
središčem in okoliškimi parki. Drugod so manjša primestna vozlišča prometnic s trgovinami.
Za razliko od Melbourna Ballarat nima določene meje urbane regije, kar povzroča neprestane
pritiske na mestni svet, zaradi dovoljenega oz. prepovedanega razvoja zunanjega mestnega
obrobja (City of Ballarat, 2012).
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Zemljevid 02: Mesto Ballarat.

Vir: City of Ballarat, 2012.

Zaradi celinske lege mesta Ballarat je bilo potrebno zlato izvažati v najbližje pristanišče Melbourne. Zlato je tako mestu Melbourne prineslo dvoje - razvoj in napredek, hkrati pa tudi
težave. Nenadno bogastvo je preoblikovalo majhno pristaniško mesto v svetovno središče.
Priseljevalo se je čedalje več prebivalcev, zgrajenih je bilo ogromno novih stavb (carinski urad,
pošta, parlament,...), zato se je tudi območje poselitve neprestano širilo. Tako je imel Melbourne
do leta 1861 125.000 prebivalcev. Mesto je prav tako dobilo javno razsvetlajvo na plin, redno
oskrbo z vodo ter zidane zgradbe, kar je mestu dajalo trajnejši izgled. Mesto se je tako začelo
razvijati. Leta 1880 je mesto doživelo gospodarski vzpon. Priseljenci so bili očarani nad novim
mestom, saj je bilo večje kot večina evropskih glavnih mest. Zato se je v samo desetletju število
prebivalcev potrojilo na 500.000 prebivalcev. V obdobju, ko je razvoj v Sydneyu stagniral, je bil
Melbourne hiter in napreden v svojem razvoju. Zgradili so prve stolpnice, banke, hotele in
kavarne (Marvellous Melbourne, 2012).
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4.3.

Swan River Colony - vzrok za nastanek ‘boomtowna’ Perth

Prvi Evropejci, ki so prišli na ozemlje Zahodne Avstralije, natančneje na območje današnjega
Pertha, so bili Nizozemci. Najverjetneje je bil prvi obiskovalec območja reke Swan Frederick de
Houtman julija 1917. Iz njegovih zapisov je moč razbrati, da je 19.7.1617 prvi dosegel zahodno
avstralsko obalo na zemljepisni širini 32˚20’. Le-ta bi danes ustrezala naselju Rottnest. Vendar
tukaj ni bilo mogoče varno pristati, zato se je podal proti severu in tako dosegel območje mesta
Perth.
Naslednji obiskovalec te regije je bil nizozemec Willem de Vlamingh, ki je 29.12.1796 prav tako
dosegel Rottnest. Skoraj mesec kasneje pa je med svojo odpravo proti severu odkril reko Swan in
jo poimenoval po številnih labodih, ki so se tedaj tu nahajali. Vlamingh ni bil navdušen nad
območjem predvsem zaradi težkega dostopa. O tem je tudi poročal v domovini. Ravno to je
razlog za pomanjkljivo raziskovanje tega območja s strani Nizozemcev.
Leta 1801 so območje obiskali Francozi, ki so prav tako raziskovali območje reke Swan. Vendar,
tako kot vsi njihovi predhodniki, tudi oni niso bili navdušeni nad pokrajino. Označili so jo za
neuporabno ter težko dostopno.
Slika 04: Prihod nizozemeca Willema de Vlamingha na območje kolonije reke Swan leta 1796.

Vir: Wikipedia, 2012.
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Kmalu so se območje odločili raziskati tudi Britanci. Leta 1827 je sem prišel James Stirling. Prav
on je bil tudi prvi, ki je o območju podal pozitivno mnenje, ko se je julija 1828 vrnil v Anglijo.
Spremljal ga je botanik Charles Fraser, ki je poročal o kvalitetni prsti. Stirling je na raziskanem
območju želel ustanoviti svobodno kolonijo. Vse ostale kolonije so bile namenjene kaznjencem
(npr. kolonija Novi Južni Wales).
25.4.1829 je kapitan Charles Fremantle pristal na tem območju ter ga pričel raziskovati. Tukaj je
ustanovil novo kolonijo imenovano “Swan River Colony” (kolonija reke Swan) in jo 2.5.1829
proglasil za britansko. Kmalu zatem je na območje ponovno prišel kapitan James Stirling skupaj
s tremi trgovskimi ladjami. Stirling je ustanovil mesto Perth kot politično središče svobodne
kolonije reke Swan (Swan River Colony). Uradno ga je proglasil za središče kolonije 12.6.1829.
Sam je tudi upravljal kolonijo v obdobju od junija 1829 do avgusta 1832. Uradna proglasitev
kolonije je bila 12.8.1829 s simbolnim posekom drevesa. Na tem območju je danes postavljena
spominska plošča (na ulici Barrack Street). Stirling je kolonijo leta 1832 preimenoval v
“Zahodno Avstralijo”, vendar se je še kar nekaj let obdržalo ime “Swan River Colony”.

Slika 05: Uradna proglasitev kolonije reke Swan leta 1829 s simbolnim posekom drevesa.

Vir: Wikipedia, 2012.
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Rodovitna zemljišča v okolici Pertha ter na območju reke Swan in reke Canning so bila hitro
poseljena. Najbolj rodovitne lokacije so bile locirane višje od Pertha, zato je tu tudi leta 1829
nastalo predmestje Guildford. Velik delež preostalih oziroma neposeljenih zemljišč na območju
reke Swan je bil precej peščen in hkrati neprimeren za kmetijstvo. Prva poročila z odprave v
novo kolonijo so v Anglijo prišla konec januarja 1830. Tedaj so opisali zelo slabe razmere.
Opisovali so slabo stanje zemljišč, in sicer kot neprimerna za obdelavo. Dodali so še težave z
lakoto ter da naj bi veliko ljudi zaradi tega zapustilo kolonijo. Zaradi slabih poročil je veliko
Britancev opustilo svoje migracijske načrte oz. so se preusmerili na druga območja, kot npr.
Cape town ali Novi južni Wales. Kljub temu je število novih priseljencev naraščalo. Kolonija je
do leta 1832 imela 1500 prebivalcev (v število prebivalcev niso vključeni Aborigini, ki pa naj bi
jih bilo kar nekaj). Zaradi izjemno zaraščenih zemljišč in težavnega dela z le-temi je število
prebivalcev naraščalo zelo počasi. Tako je imelo območje do leta 1850 le 5886 prebivalcev.
Počasna rast populacije se je nadaljevala vse do odkritja zlata leta 1890 blizu Kalgoorlija.
Čeprav je bila kolonija reke Swan prvotno ustanovljena kot svobodna kolonija, so kasneje začeli
sprejemati kaznjence. Prvotni naseljenci kolonije so imeli kar nekaj težav, zato so za pomoč
prosili Britance. Le-ti so jim pomoč ponudili v zameno za prevzem obsojencev. Tako je leta
1850 Zahodna Avstralija postala kazenska kolonija. Obsojenci so bili vključeni v izgradnjo
velikega deleža mestne infrastrukture. Kot je npr. Fremantle Prison, ki je bil zgrajen leta 1855 ter
Government House (zgrajena leta 1864) ter številni drugi objekti. Kraljica Viktorija je leta 1856
mesto Perth uradno razglasila za mesto. Januarja 1868 je v Fremantle prispela še zadnja ladja z
279 kaznjenci.
Do devetdesetih let devetnajstega stoletja je bila dokončana telegrafska linija od Adelajde do
Pertha, ki je bistveno izboljšala čezkontinentalno komunikacijo. Odprli pa so tudi prvo primestno
želežniško progo, ki je potekala od Fremantle-a skozi Perth do Guildforda.
Leta 1890 je Zahodna Avstralija dobila dovoljenje za samoupravo. John Forrest je bil prvi
premier Zahodne Avstralije. Šest let kasneje so začeli graditi cevovod za transport vode do
nahajališč zlata. Dokončan je bil do leta 1903. Voda je dotekala iz Pertha v Kalgoorlie. Prav ta
izgradnja je bila pomemben dejavnik za rast prebivalstva in razvoj gospodarstva.
Zadnje desetletje devetnajstega stoletja je bilo najverjetneje najpomembnejše za razvoj in vzpon
mesta Perth. Hiter razvoj je povzročilo odkritje zlata ter posledično ‘zlato mrzlico’ v Coolgardiju
in Kalgoorliju. Populacija Pertha se je od leta 1891 do leta 1901 potrojila, in sicer se je iz
prvotnih 8447 prebivalcev povečala na 27.553 prebivalcev (podatki so pridobljeni s popisi
prebivalcev v letih 1891 in 1901).
5. ZGODOVINSKI POTEK URBANIZACIJE V AVSTRALIJI
Avstralija je država z zelo specifičnim urbanim razvojem, saj se je v primerjavi z ostalimi
celinami urbanizirala najkasneje. Šele v 19. stoletju so nastala največja avstralska mesta. Njihova
glavna vloga je bila pristaniška funkcija. Nastanek prvih avstralskih mest: Sydney (1788)
Brisbane (1824), Perth (1829), Melbourne (1835), Adelajda (1836), Darwin (1865). Ta
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pristaniška mesta so postala dominantna primarna mesta v urbanem omrežju posameznih
kolonialnih teritorijev ter ohranila vodilno vlogo do danes (Rebernik, 2011). Avstralska mesta so
kompleksni sistemi, kjer poteka interakcija med gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi
dejavniki. Za ta mesta je značilna stalna rast prebivalstva in nenehen razvoj (Our cities in
transition, 2011).
Urbani razvoj se je v Avstraliji pričel s priselitvijo Britancev predvsem v obdobju
industrializacije, ki je tedaj potekala v Evropi. Podobno kot v Veliki Britaniji so se nova mesta
hitro razvijala in širila. Tako se je tudi Avstralija v drugi polovici 19. stoletja pridružila skupini
najbolj urbaniziranih držav sveta. Leta 1891 naj bi 49 % prebivalcev živelo v urbaniziranih
naseljih z več kot 2500 prebivalci. Kljub temu se urbanizacija avstralskih mest ter urbanizacija
angleških mest med seboj zelo razlikujeta. Proces industrijske urbanizacije je v Angliji potekal
počasi, saj so velika mesta postopoma v fazah nastajala iz prvotnih manjših podeželskih naselij.
V Avstraliji je ta proces potekal v nekoliko drugačnem vrstnem redu. Evropska kolonizacija je
povzročila nastanek prvih obalnih mest, šele kasneje so se ljudje začeli preseljevati v notranjost
celine, kjer so nastala manjša ruralna naselja. Le-ta so bila in so še danes močno odvisna od
bližnjih večjih in hkrati dominantnih mest (Australian cities, 2004).
Avstralska mesta so v veliki meri podobna mestom iz tako imenovanega “Novega sveta”, kot na
primer mesta v Severni in Južni Ameriki, Južni Afriki ter na Novi Zelandiji. Ta mesta so že od
samega začetka imela komercialni in trgovski značaj v nasprotju z industrijskim značajem
evropskih mest. Sydney in Brisbane sta bila ustanovljena na podlagi kazenskih kolonij (naselja
za obsojence) in se glede na vzrok nastanka razlikujeta od Melbourna, Adelajde in Pertha, ki niso
bile kazenske kolonije. Kljub temu so vsa sledeča mesta imela podobne funkcije in so služila kot
administrativna središča ter kot pristanišča za izmenjavo blaga in dobrin. Potekala je predvsem
izmenjava blaga oz. dominanten je bil izvoz surovin v Anglijo (Australian cities, 2004).

5.1.

Druga polovica devetnajstega stoletja

V drugi polovici 19. stoletja je bila največja koncentracija prebivalstva zgoščena v glavnih oz.
največjih mestih. V teh je tedaj prebivala skoraj tretjina celotnega avstralskega prebivastva. Tako
bi lahko urbani razvoj v Avstraliji opisali tudi s pojmom “metropolitanske prednosti”. To je
stanje, ko je glavno mesto veliko večje od drugega največjega mesta oz. ima opazno večji delež
prebivalstva. To je značilno predvsem za Viktorijio, Južno Asvtralijo in Zahodno Avstralijo, kjer
so prvi naseljenci poselili podeželsko zaledje predvsem zaradi proizvodnje volne, ki je zahtevala
podeželsko delovno silo. Vendar je proizvodnja ustvarila več delovnih mest v mestih kot na
podeželju, saj so volno uvažali v mesta, kjer je potekalo trgovanje. Z razvojem kmetijstva se je
delež zaposlenih v agrarni dejavnosti le še zmanjšal, saj je kmetijstvo temeljilo na obsežnem,
mehaniziranem ter tržnem vzorcu Novega sveta (Australian cities, 2004).
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Izjemen pomen je imela izgradnja železniškega omrežja, ki se je začela na sredini 19. stoletja.
Najprej so z železnico povezali vsa večja in hkrati glavna mesta teritorijev, šele nato pa se je
začel razvijati javni mestni železniški promet. Tako se je prevlada največjih mest le še
stopnjevala (Our cities in transition, 2011). V Avstraliji je bilo pred dobo železnice le malo
majhnih ter primitivnih podeželskih naselij, kot je bilo to značilno za staro evropsko poselitev.
Izjema je bil le Queensland, kjer se je razvilo veliko obalnih mestec. Le-ta pa so obvladovala
svoj ruralni prostor. Podobno se je zgodilo tudi z manjšimi rudarskimi naselji, ki so samo
občasno in kratkotrajno doživela veliko rast prebivalcev. Še vedno pa je bilo upravno središče
teh mest v glavnem kolonialnem središču. V poznem 19. stoletju se je v Avstraliji začela
razvijati pomembnejša industrijska dejavnost in je bila velikokrat locirana v glavnih mestih. Zato
so obalna ter posledično glavna mesta predstavljala glavne točke izmenjave blaga in trgovanja
(domačega in mednarodnega). Prav na teh območjih je bilo tudi zaposlenih največ prebivalcev.
Delovna mesta so privabljala nove imigrante, zaradi katerih se je proizvodnja le še povečala.
Posledično je bila potreba po novi delovni sili le še večja. Tako je prišlo do “efekta snežne kepe”
oz. kumulativne vzorčnosti, kjer rast ustvarja še večjo rast. Mesta so od leta 1870 postala le še
bolj vplivna. Do leta 1911 je v Sydneyu živelo 47 % populacije Novega južnega Walesa in v
Melbournu 45 % celotnega prebivastva Viktorije. Podobno je bilo tudi v Adelajdi in Perthu
(Australian cities, 2004).
Slika 06: Izgled ulice Collins Street v Melbournu leta 1839.

Vir: Marvellous Melbourne, 2012.
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Tudi dominantna mesta niso beležila stalnega razvoja in se v drugi polovici 19. stoletja niso
razvijala enakomerno. Tako so se izmenjevala “boom obdobja” ter obdobja stagnacije razvoja,
saj so nekatera mesta doživela razcvet medtem, ko so druga stagnirala (Australian cities, 2004).
Razvoj mest Perth in Melbourne je v obdobju 1860-1880 omogočila zlata mrzlica, druga mesta
pa so se razvila zaradi ugodnih kmetijskih in industrijskih razmer (Our cities in transition, 2011).
Naselja v notranjosti celine so bila pogojena z naravnimi viri, zato je prišlo do razvoja
poljedelstva, živinoreje in rudarstva (Rebernik, 2011). Mesto Melbourne je na primer doživelo
veliko rast v petdesetih letih devetnajstega stoletja, ko se je mestna populacija povečala kar
štirikrat v obdobju desetih let. Kot že omenjeno je bil temu glavni vzrok prav odkritje zlata v
Viktoriji ter posledični razcvet. Podobno se je zgodilo v Zahodni Avstraliji konec 19. stoletja, ko
je Perth prav tako doživel rast zaradi zlate mrzlice. Adelajda je beležila hitro rast v sedemdesetih
letih devetnajstega stoletja, kar je bila posledica velike širitve kmetovanja s pšenico iz Južne
Avstralije proti severu ter nekaj izjemno uspešnih sezon z nadpovprečnimi količinami pridelka.
V devetdesetih letih devetnajstega stoletja pa je sledila počasna rast prebivalstva prav zaradi suše
ter posledično slabe sezone. Poleg zgoraj omenjenih lokalih primerov je bilo več osnovnih ciklov
rasti in upada, ki so bili povezani s politično situacijo države. Saj smo imeli na eni strani
podrejeno kolonialno Avstralijo in avstralska mesta ter kapitalistične države zahodnega sveta na
drugi strani. V sedemdesetih letih 19. stoletja se je v Britaniji nakopičil velik presežek kapitala,
zaradi več desetletij močne industrijske rasti. Tako so mnogi videli nove investicijske priložnosti
v Južni Ameriki in tudi v Avstraliji. Britanski kapital naj bi tako v osemdesetih letih 19. stoletja
v veliki meri financiral razvoj mest kot so Sydney, Brisbane in Melbourne. Predvsem pa naj bi
bili britanski investitorji zasluženi za hiter vzpon Melbourna (Australian cities, 2004).
Slika 07: Izgled ulice Collins Street v Malbournu leta 1880.

Vir: Marvellous Melbourne, 2012.
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Konec 19. stoletja so mesta doživela preobrazbo. Iz kompaktnih mest, kjer je bilo vse na dosegu
roke, so se spremenila v mesta, ki so postala odvisna od javnega prevoza. Glavni razlog za to je
pojav tramvajev in posledično širitev mest (Our cities in transition, 2011). Tako sta podobno kot
za Anglijo tudi za Avstralijo značilni dve različni fazi razvoja, ki temeljita na prometni
tehnologiji. Do leta 1870 so bila glavna mesta kolonij v celoti kompaktna “mesta pešcev” oz
“walking cities”. Kjer sta bila delavski razred in srednji socialni sloj razporejena v enakomernih
razdaljah, oddaljenih od tovaren in delovnih mest oziroma mestnih središč. Vse lokacije so bile
tedaj dosegljive za pešce. Kasneje v sedemdesetih in osemdesetih letih devetnajstega stoletja, z
ustanovitvijo tramvaja in železnice, so glavna avstralska mesta postala mesta, odvisna od javnega
transporta. Podobno kot v Britaniji so si javni prevoz lahko privoščili le višji ter srednji sloji
prebivalcev in nekateri boljše plačani delavci. Višji sloji so si tako lahko privoščili stanovanje oz.
hišo z vrtom v stanovanjskih soseskah v predmestjih, prav zaradi tramvajskih linij in železnic. Te
so se iz mestnega središča radialno širile navzven. Začela se je razvijati predmesta segregacija.
Namesto koncentričnih obročev, ki se povečujejo z oddaljenostjo od središča mesta, so bila
avstralska mesta že skoraj od začetka razdeljena na socialne sektorje. Četrti z delavskim
razredom so se razvile v bližini tovarn in industrijskih obratov, ponavadi na ravnih, neprivlačnih
površinah. Na drugi strani mesta so se ob linijah javnega prevoza razvile soseske srednjega
socialnega sloja v privlačnejšem okolju in niso bile onesnažene zaradi industrijskih obratov
(Australian cities, 2004).
Življenje v devetnajstem stoletju se je v avstralskih mestih precej razlikovalo od tistega v
Angliji. Najbolj očitna razlika je bila, da so avstralska mesta zasedla veliko večje površine kakor
evropska mesta z enakim številom prebivalstva. Avstralska mesta so tedaj imela gostoto
poselitve 20-25 prebivalcev na hektar, britanska pa preko 200 prebivalcev na enako enoto. Mesta
kot so Adelajda, Melbourne in Perth niso imela utesnjenih predindustrijskih stanovanjskih četrti.
Tudi zemljišča so bila v primerjavi z Britanijo cenejša, veliko lažje dosegljiva in ni jih
primanjkovalo. Za razliko od evropskih mest, ki so imela v večini dominantno industrijsko
funkcijo, so bila avstralska mesta predvsem tržno naravnana. Zato je bil delež srednjega sloja
prebivalcev velik. Le-ti pa so imela reletivno visoke mesečne prihodke. Tako je imelo veliko
avstralskih družin priložnost imeti lastno hišo. Zato je bilo v istem obdobju v Avstraliji
zabeleženo 50 % prebivalcev, ki je imelo lastništvo zemljišča oz. stanovanjske hiše, v Veliki
Britaniji pa je ta delež znašal le 10 % (Australian cities, 2004).
V Avstraliji bi tako lahko izpostavili dve vrsti mest. Na eni strani so to starejša mesta kazenskih
kolonij, kot sta Sydney in Brisbane, na drugi pa so novejša urbana mesta, kot so Adelajda,
Melbourne in Perth. Starejša mesta so tako imela gostejšo pozidavo, novejša pa so bila že od
samih začetkov veliko bolj prostorna in so imela pravilno prostorsko postavitev (Australian
cities, 2004).
Na začetku 19. stoletja je bila Avstralija razdeljena na šest kolonialnih teritorijev. Vsak teritorij
je dobil svoje upravno in trgovsko središče. Oblikoval se je začetni urbani sistem Avstralije. Ta
središča so se v večini nahajala na obali, zato so imela pomembno pristaniško funkcijo. Prek leteh je potekala čezmorska trgovina med kolonijo in Veliko Britanijo. Leta 1901 je bila
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ustanovljena Avstralska zveza, ki je razdeljena na šest zveznih držav z glavnimi urbanimi
središči na čelu: Novi južni Walles (Sydney), Viktorija (Melbourne), Queensland (Brisbane),
Južna Avstralija (Adelajda), Zahodna Avstralija (Perth) in Tasmanija (Hobart) (Commonwealth
of Australia). Avstralija je postala neodvisna federalna država. Glavno mesto postane Canberra
(Rebernik, 2011).

5.2.

Zgodnje dvajseto stoletje

Temu obdobju je v literaturi namenjene najmanj pozornosti, saj ne beleži nobenih večjih
sprememb in posledic, pomembnih za razvoj urbanizacije (Australian cities, 2004). V 20. stoletju
je Avstralijo zajel razvoj industrije predvsem v obalnih pristaniških mestih. Ruralna notranjost
celine je ostala nerazvita in pretežno kmetijsko in rudarsko usmerjena (Rebernik, 2011). Po prvi
svetovni vojni pride je proizvodnja postala glavna gospodarska panoga in Avstralija se uvrsti na
seznam pomembnih gospodarskih sil. Zaradi številnih novoustanovljenih obratov so nastala nova
razpoložljiva delovna mesta. Tako pride do pomanjkanja delovne sile, ki je glavni razlog za
množično priseljevanje. Začne se velika rast števila prebivalcev. Glavni razlog za veliko rast
vseh mest (velikih, srednjih in majhnih) je nedvomno priseljevanje iz evropskih držav,
pomembno vlogo pa ima tudi povojna povečana rodnost. Priseljevanje prebivalcev in posledično
rast mest lahko označimo kot začetek urbanizacije, saj so tedaj potekale množične selitve iz
podeželja v mesta (Our cities in transition, 2011). Tako je leta 1947 popis prebivalstva prvič
pokazal, da je bilo več prebivalstva zaposlenega v proizvodnji (28 %) kot v primarnem sektorju
(18 %). Proizvodnja industrija je bila zgoščena predvsem v večjih mestih, zato so ta imela
največji delež prebivalcev, zaposlenih v proizvodnji. Med leti 1946 in 1947 je bilo v Sydneyu,
Melbournu, Adelajdi in Perthu zgoščene 80 % vse državne proizvodnje (Australian cities, 2004).
Velik tehnološki napredek v mestih je bila širitev in elektrifikacija javnega prevoza in
vzpostavitev električnega omrežja v gospodinjstvih. Razvoj javnega prometa je pogojeval
nastanek suburbanih naselij. Ta predmestja so se širila ob linijah javnega prometnega omrežja.
Tako so mesta dobila zvezdnato morfološko obliko. Predmestja so zazidali s samostojnimi
hišami, obdanimi z vrtovi. Na ta območja se je preseljeval predvsem srednji sloj prebivalstva,
nižji delavski sloj pa je stanoval v mestnih središčih (Our cities in transition, 2011).
V tem obdobju je že 51 % celotne avstralske populacije (7,6 milijonov prebivalcev) živelo v
šestih največjih mestih. 18 % prebivalstva je živelo v ostalih manjših urbanih regijah, 31 %
prebivalstva pa je bilo naseljenih v ruralnih območjih. V tem obdobju je imelo priseljevanje
prebivalstva bistveno manjši vpliv na rast prebivalstva kot v preteklem in sledečem povojnem
obdobju. Na pospešeno rast prebivalstva je imel velik vpliv naravni prirastek, ki je znašal 40 %.
Največja rast prebivalcev v mestih je bila posledica migracij iz podeželja v mesta - 53 %.
Pomemben vpliv je imela tudi mehanizacija in racionalizacija kmetijstva. Do leta 1947 sta mesti
Sydney in Melbourne štela milijon prebivalcev. Nekoliko manjša mesta Adelajda, Brisbane in
Perth pa so imela med 250.000 in 400.000 prebivalcev (Australian cities, 2004).
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5.3.

Obdobje od 1945 do 1971

Pomembne spremembe so se zgodile po drugi svetovni vojni v obdobju industrializacije. Porast
je spodbudil množičen dotok tujega kapitala ter prehod v fordistično družbo. Mesta so s
povečano uporabo osebnega avtomobila postala odvisna od uporabe le-tega. Zaradi povojne
obnove in gospodarskega razcveta so se okrepile tudi mednarodne imigracije oz. priseljevanje
prebivalstva iz drugih celin. Prišlo je do hitre fizične rasti mest ter pospešenega ekonomskega
razvoja. Po letu 1950 se je močno okrepilo priseljevanje iz uničenih evropskih držav (Our cities
in transition, 2011). Avstralija je leta 1900 imela 4 milijone prebivalcev, leta 1950 pa 8 milijonov
prebivalcev, danes pa jih ima več kot 22 milijonov (Australian Bureau of Statistics, 2006). To je
le še pospešilo urbanizacijo. Leta 1971 sta tako mesti Sydney in Mlebourne štela preko 2
milijona prebivalcev, manjša mesta kot so Perth, Brisbane in Adelajda pa so dosegla 700.000
prebivalcev. Metropolitanska prednost je bila tedaj le še bolj poudarjena. Tako je v letu 1971 v
Melbournu in Adelajdi živelo 70 % prebivalcev celotne zvezne države, v Perthu 68 %
prebivalcev ter v Sydneyu več kot 60 % celotnega prebivalstva zvezne države. Leta 1947 je v
petih največjih mestih živelo 54 % celotnega avstralskega prebivalstva, leta 1971 pa več kot 60
%. (Australian cities, 2004).
Avstralija je tedaj imela stabilne gospodarske razmere, visoko stopnjo zaposlitve in visok
naravni prirastek. Množične priselitve so močno spremenile etnično sestavo prebivalstva in v
letu 1950 za tri četrtine povečale število tuje delovne sile. Notranje selitve so imele nekoliko
večji pomen le v Brisbanu in Sydneju. V tem obdobju so bile pomembne avtomobilska,
železarska, jeklarska, električna in kemična industrija (Our cities in transition, 2011).
Slika 08: Izgled ulice Collins Street v Malbournu leta 1967.

Vir: Marvellous Melbourne, 2012.
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Slika 09: Obratovanje tramvaja v Adelajdi leta 1950.

Vir: Our cities in transition, 2011.

Zaradi hitre rasti prebivalstva je prišlo do pomanjkanja stanovanj, šol, zdravstvenih ustanov.
Zato je zagotovitev zadostnega števila stanovanj postala prva skrb avstralske vlade. Le-ta je
želela decentralizirati industrijske obrate iz mestnih središč in razvijati tako imenovana
'satelitska' mesta (Our cities in transition, 2011). Glavni razlog so bili poslabšani življenjski
pogoji v središčih mest, predvsem zaradi onesnaženosti okolja. Zaradi prostorske stiske je prišlo
do urbane hierarhije, kar pomeni veliko porast in širitev največjih avstralskih mest. Tako so se
mesta širila z razpršeno urbanizacijo oziroma je prišlo do tako imenovanega “urban sprawl-a”
(Burnley et al., 1997). V poznem 19. in zgodnjem 20. stoletju se je avstralsko prebivalstvo
začelo naseljevati v mestno okolico in nastajala so prva primestna naselja s suburbanim načinom
življenja. Večina prebivalstva v Avstraliji še danes živi v samostojnih hišah, ki so obdane z
zelenimi površinami, zato je izredno malo blokov in večstanovanjskih hiš. Za poselitev
primestnih območij je bila bistvenega pomena izgradnja javnega transportnega omrežja. Velik
vpliv pa so imele tudi povojne spremembe, kot so visoke plače, velika zaposlitvena stopnja,
poceni zemljišča na obrobju mest in seveda učinkovit javni promet. Prav javni promet je
pogojeval zvezdnato morfološko obliko mest, saj se je prebivalstvo naseljevalo ob progah
železniškega omrežja (Robinson, Loughran, Tranter, 2000). Suburbanizacijo je še dodatno
spodbudilo privatno lastništvo osebnega avtomobila. Tako je bil leta 1945 v Avstraliji 1
avtomobil na 10 prebivalcev, leta 1970 pa 5 avtomobilov na 10 prebivalcev. Z ekspanzijo
avtomobilov in cestnega omrežja so se prebivalci preseljevali tudi na bolj oddaljena območja od
mestnega jedra. Tako so bile pozidane površine ob železniških progah oziroma tudi bolj
oddaljene površine od železniških prog. Ogromne površine okoli mesta so pozidane s
samostojnimi hišami, ki zavzemajo veliko prostora (Alexander, 1986). Porast uporabe osebnega
avtomobila je pomenil upad posluževanja po javnem načinu transporta, kar se kaže tudi v številu
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cest v Avstraliji (8,8 metrov dolžine cest na prebivalca) in številu parkirnih mest (Kenworthy,
1995).

Slika 10: Prihod priseljencev v Avstralijo leta 1962.

Vir: Our cities in transition, 2011.

5.4.

Pozno 20. stoletje

Pozno 20. stoletje je obdobje gospodarskega prestrukturiranja in globalizacije. Do leta 1997 je že
več kot 60 % avstralskega prebivalstva živelo v večjih mestih. Sydney je do tedaj imel 3,8
milijona prebivalcev, Melbourne pa 3,5 milijona prebivalcev (Burley, Murphy, Fagan, 1997).
Seveda je širitev mest potekala tudi v manjših mestih, kot so Newcastle, Wollongong in
Geelong. Zaradi visoke gospodarske rasti je stopnja brezposelnosti na začetku ostala nizka (Our
cities in transition, 2011).
Pomembno vlogo je imela množična uporaba motornih vozil, saj je pustila velike posledice v
naravnem okolju (onesnaževanje okolja). Negativen vpliv osebnih avtomobilov je tudi spodbudil
proces razpršene urbanizacije oziroma 'urban sprawla'. Poleg razpršene poselitve se je začel
pojavljati tudi razpršen vzorec zaposlitvenih mest. Prebivalstvo in mesta nasploh tako postajajo
vedno bolj odvisna od avtomobilskih prevozov (Rebernik, 2011).
Zaradi pospešenega razvoja so bila predmestja v tem obdobju površno zgrajena in slabo
infrastrukturno opremljena. Leta 1971 je bila manj kot polovica Pertha priključena na
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kanalizacijsko omrežje (Brisbane 76 %, Sydney 84 % in Melbourne 87 %) (Australian Bureau of
Statistics, 2011). Leta 1972 je vlada ustanovila oddelek za nacionalni urbani in regionalni razvoj.
Ta naj bi postopoma s pomočjo razvojnih strategij odpravil obstoječe težave v urbanih območjih.
Kasneje stopnja brezposelnosti naraste in mnogi Avstralci utrpijo izgubo stalnega prihodka.
Posledično pade tudi stopnja rodnosti, saj se zaradi enakopravnosti moških in žensk ter zaradi
kriznih razmer poveča število zaposlenih žensk. To privede do zmanjšanja gospodinjstev
oziroma zmanjšanja števila družinskih članov (Our cities in transition, 2011).
Tudi v tem obdobju je prisotno množično priseljevanje, vendar gre za ilegalne priselitve iz
jugovzhodnih azijskih držav ter z Bližnjega vzhoda. Tako postane prebivalstvo Avstralije še bolj
multikulturno. Po letu 1980 so dominantni proizvodni sektor zamenjale storitvene dejavnosti. To
upočasni rast prebivalstva v večjih mestih. Avstralsko gospodarstvo postaja vse bolj globalno
konkurenčno in storitveno usmerjeno. Na drugi strani pa se mesta v primerjavi s hitrorastočim
gospodarstvom niso mogla tako hitro razvijati. Zato je infrastruktura zastarela in potrebna
obnove. Propad proizvodnih obratov je omogočil urbano prenovo, tako so tovarne in industrijske
objekte spremenili v stanovanjske soseske znotraj mest. Kar pomeni, da se mesta ponovno začno
razvijati v kompaktna območja poselitve in so tako veliko bolj trajnostna od redko poseljenih
suburbanih naselij (Our cities in transition, 2011).

5.5.

21. stoletje

Med letoma 2001 in 2010 se je število prebivalcev v Avstraliji povečalo za skoraj 3 milijone
prebivalcev. Od tega je bila zabeležena kar 81 % rast v osemnajstih največjih mestih. Štiri
največja mesta (Sydney, Melbourne, Brisbane in Perth) so tako predstavljala kar 60 %
nacionalne rasti prebivalstva. Značilna je velika rast prebivalstva, ki je v veliki meri posledica
priselitev iz drugih držav, manjši vpliv pa imata naravni prirastek in notranje selitve. Od
povojnega obdobja dalje so priselitve glavni razlog za rast števila avstralskega prebivalstva ter
predstavljajo kar polovico celotne rasti prebivalstva. Vendar se vpliv priselitev zmanjšuje, saj je
v letu 2008 predstavljal kar 67,6 % rasti prebivalstva, leta 2010 pa se je zmanjšal na skoraj
polovico - 52,6 %. V veliki meri gre za daljše začasne priselitve prebivalcev, zlasti mednarodnih
študentov. Kljub temu pa k rasti pripomorejo tudi notranje selitve, saj so Avstralci izjemno
mobilno prebivalstvo. Več kot 40 % prebivalcev je imelo ob popisu leta 2006 drugačen domači
naslov prebivališča kakor pet let prej (prejšnji popis). Značilne so selitve izven velikih mest na
mestno obrobje in v obmorska območja. Selijo se predvsem starejši, čedalje več pa je tudi mladih
in bolj izobraženih prebivalcev. Popisni podatki iz leta 2001 ter leta 2006 kažejo, da je pet od
osmih največjih mest zabeležilo izgubo na račun notranjih migracij. Največjo izgubo je zabeležil
Sydney (121.000 prebivalcev), ki so jo nadomestile mednarodne migracije. Izgube v drugih
mestih so bile veliko manjše: Melbourne - 19.000 prebivalcev, Adelajda - 9.600 prebivalcev,
Canberra - 460 prebivalcev. Trend selitev na obalna območja v bližini velikih mest se prvič
pojavi leta 1970. Ta trend je še posebno očiten na jugovzhodu države Queensland - območje
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Brisbane-a, Gold Coast, Sunshine Coast in Wide Bay Bunnet. To so štiri najbolj priljubljene
avstralske destinacije priseljevanja, saj imajo dvakrat večje število notranjih migracij kot katera
koli druga območja (State of Australian Cities, 2011).
V tem obdobju poteka obnova starih predmestnih naselij ter nadomestitev starih tovarn z novimi
stanovanjskimi soseskami. Poveča se tudi število prebivalcev v mestnem središču. Med letoma
1991 in 2010 in še danes se država zavzema za umirjanje prometa, povečanje uporabe javnega
transporta, za ohranjanje in pridobivanje novih zelenih površin v mestu, za zmanjšanje hrupa in
tem podobne okoljske ukrepe. Hkrati pa se mesta še vedno širijo tudi navzven, saj rast
prebivalstva povečuje povpraševanje po storitvah in novi infrastrukturi. Poseben trend novejšega
obdobja je preseljevanje v 'sončni pas' oziroma 'sun belt', kjer nastajajo nova območja
urbanizacije. Prav tako avstralska vlada kot prebivalstvo se je začelo zavedati okoljskih
problemov, ki so povezani z mestom in urbanimi procesi (Our cities in transition, 2011).

Slika 11: Izgled ulice Collins Street v Malbournu leta 2005.

Vir: Marvellous Melbourne, 2012.
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6. MEGA CITIES ALI MILIJONSKA MESTA
Avstralija je doživela zelo pozen urbani razvoj, vendar sodi danes med najbolj urbanizirane dele
sveta. Za Avstralijo je značilen neuravnotežen urbani sistem, saj v največjih milijonskih mestih
živi večina avstralskega prebivalstva. Tako v največjih priobalnih mestih (Sydney, Melbourbe,
Brisbane, Perth in Adelajda) živi več kot 60 % skupnega prebivalstva. Srednje velika in majhna
mesta zajemajo 20 % prebivalstva, v ruralnih območjih pa je naseljenih slabih 10 % Avstralcev.
Delež urbanega prebivalstva v največjih mestih je v stalnem porastu, kar vodi k nadaljnji
centralizaciji urbanega sistema (Rebernik, 2011).
Zemljevid: Večja mesta v Avstraliji.

Vir: Rebernik, 2011.
Velika urbana središča so se razvila okoli glavnih mest zveznih držav, le-ta pa se v večini
raztezajo na obalnem pasu. Veliko regionalnih središč in območij med njimi je integriranih in so
v veliki meri odvisna od velikih bližnjih mest. Oboji delujejo kot celota (State of Australian
Cities, 2011).
Obstoječa mesta se vse bolj širijo navzven ter posegajo v sosednje regije, kar je spodbudilo rast
in razvoj primestnih območij. Kljub vedno večjemu samostojnemu razvoju, so obmestne regije
funkcijsko vezane na večje bližnje metropolitansko območje. Hkrati se proces periurbanizacije
pojavlja tudi v samih mestnih središčih oziroma velikih mestih. Urbano zgoščena območja se
širijo na zunanji rob ter tudi v sosednje regije. Vplivi periurbanizacije so vidni tudi v radiju
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oddaljenosti 150 km navzven od središča mesta oziroma osrednje poslovne četrti (CBD) (State
of Australian Cities, 2011).
Zemljevid 04: Spreminjanje deleža urbanega prebivalstva po svetu za različna obdobja.
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Vir: Rebernik, 2011.

6.1.

Sydney

Sydney je glavno mesto avstralske zvezne države Novi južni Wales, hkrati pa je tudi največje
avstralsko mesto. Površina Novega južnega Walesa znaša 801.000 km2, kar predstavlja 10,4 %
skupne površine Avstralije. Skupno število prebivalcev v Novem južnem Walesu je bilo leta
2006 ob zadnjem popisu 6.549.174 kar je 33 % celotnega avstralskega prebivalstva. Gostota
poselitve zvezne države je tako znašala 8 prebivalcev/km2. Najgosteje je poseljena obalna linija.
Poleg Sydneyja so v zvezni državi še druga večja mesta, in sicer Newcastle in Wollongong.
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Zemljevid 05: Razporeditev prebivalstva v Novem Južnem Walesu.

Vir: Social Atlas, 2006.

Sydney je imel leta 2006 3.645.153 prebivalcev. Kar pomeni, da v Sydneyu živi 55,7 %
celotnega prebivalstva Novega južnega Walesa. Gostota prebivalstva v Sydneyu je znašala 2058
prebivalcev/km2. Najvišja gostota poselitve je v predmestnih naseljih kot so Elizabeth Bay, Surry
Hills, Pyrmout in Potts Point. Visoka stopnja poselitve je bila zabeležena tudi ob obali in v
obalnih predmestjih. To so suburbanizirana naselja Bondi, Mauly, Coogee, Cronulla. Zgostitve
prebivalstva so prav tako ob linijah javnega prometa, natančneje v Auburnu, Parramatti,
Fairfieldu, Cabramatti in Liverpoolu.
Skupna rast prebivalstva je med letoma 2001 in 2006 je znašala 143.400 prebivalcev, kar
predstavlja 4,1 % rast. Največja rast je bila zabeležena na zahodu ob mestnih koridorjih, kjer se
nahajajo soseske Penrith, Blacktown, Fairfield, Liverpool in Campbelltown. To so gosto do
srednje gosto poseljena predmestja. Visoka rast je bila zabeležena tudi v predmestju Breakfast
Point, Homebush Bay, Newington in Rhodes na zahodnem delu mesta. Zmanjšanje prebivalstva
pa je bilo zabeleženo v starih suburbaniziranih naseljih, kjer se pojavlja problem staranja
prebivalstva (Social Atlas, 2006).
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Zemljevid 06: Gostota prebivalstva v Sydneyu (2006).

Vir: Social Atlas, 2006.
Zemljevid 07: Rast prebivalstva v Sydneju (2001 – 2006).

Vir: Social Atlas, 2006.
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6.2.

Melbourne

Melbourne je drugo največje avstralsko mesto in je glavno mesto avstralske zvezne države
Viktorija. Površina zvezne države znaša 227.400 km2, kar je 2,9 % celotne površine Avstralije.
Viktorija je leta 2006 imela 4.932.422 prebivalcev, torej je tu živelo 24,8 % vseh Avstralcev. Je
druga najgosteje poseljena država v Avstraliji, saj ima gostoto 22 prebivalcev/km2. Canberra je
najgosteje poseljena. Poleg Melbourna ima še tri večja območja poselitve: Geelong (156.000
prebivalcev), Ballarat (78.000 prebivalcev) in Bendigo (76.000 prebivalcev) (podatki veljajo za
leto 2006).
Zemljevid 08: Razporeditev prebivalcev v Viktoriji.

Vir: Social Atlas, 2006.
Največje in glavno mesto zvezne države je Melbourne, ki je ob popisu leta 2006 imel 3.466.756
prebivalcev. Torej je v Melbournu živelo 70,3 % vseh prebivalcev Viktorije. Največja gostota je
bila v predmestjih Carltau, Fitzroy, Flemington, Windsor in St Kilda West. Gostota poselitve je v
teh naseljih znašala od 5.787 prebivalcev/km2 do 6.878 prebivalcev/km2. Najnižja gostota pa je
bila v zunanjih predmestjih oziroma na mestnem obrobju, natančneje v soseski Dangenong
Ranges, ki se nahaja na vzhodu polotoka Mornington. Polotok Mornington je pozidan s
številnimi počitniškimi domovi, ki so poseljeni le občasno. Druga območja z relativno nizko
gostoto so bila, kljub velikemu razvoju v zadnjih 10 letih, stara in nova industrijska območja v
Port Melbournu, v zahodnem delu Melbourna ter območja ob reki Maribyrnoug Yarra.
Med letoma 2001 in 2006 se je število prebivalcev povečalo za 212.000, kar pomeni 6,5 % rast
prebivalstva. Visoka stopnja rasti je bila predvsem na zunanjih predelih Melbourna, kjer so nove
stanovanjske hiše. Med taka predmestja se uvrščajo: Burnside, Caroline Springs, Taylors Hill,
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Hillside na zahodnem in severozahodnem delu mesta, Point Cook na jugozahodnem delu in
Roxburgh Park, Craigieburn, South Morang ter Plenty na severu mesta. Število prebivalstva se
povečuje tudi v centru mesta ter v notranjih predmestjih. Med te sodijo Docklands, Southbank,
Port Melbourne in Carlton. Glavni razlog za povečano gostoto na teh območjih je srednja do
gosta zgostitev stanovanjskih objektov. Zmanjšanje gostote prebivalstva pa je bilo opaženo v
starejših soseskah, kjer se prebivalstvo stara. Taka naselja, ki imajo 8 % ali večji upad
prebivalstva so: Gladstone Park, Kings Park, Keilor Downs, Keilor Park in Melton (Social Atlas,
2006).
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Zemljevid 09: Gostota poselitve v Melbournu (2006).

Vir: Social Atlas, 2006.
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Zemljevid 10: Rast prebivalstva v Melbournu (2001 – 2006).

Vir: (Social Atlas, 2006).
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6.3.

Brisbane

Zvezna država Queensland se razprostira na 1.734.174 km2 površine Avstralije. Tako zavzema
22,5 % skupne površine Avstralije. Leta 2006 je tukaj živelo 3.906.531 prebivalcev, kar
predstavlja 19,7 % celotnega avstralskega prebivalstva. Gostota poselitve je znašala 2,3
prebivalce/km2. Med vsemi avstralskimi zveznimi državami in teritoriji ima Queensland tretje
največje število prebivalstva in drugo največjo površino ozemlja.

Zemljevid 11: Razporeditev prebivalstva v Queenslandu.

Vir: Social Atlas, 2006.
70 % prebivalstva je naseljenega na jugovzhodnem delu zvezne države, kjer se nahaja tudi
glavno mesto Brisbane. Razteza se na sever proti Sončni obali (Sunshine Coast) in na jug proti
Zlati obali (Gold Coast). Najbolj poseljeno območje zajema tudi manjša mesta bolj v notranjosti
celine, kot je na primer Toowoomba. Leži 130 kilometrov zahodno od Brisbana. Večje število
prebivalcev je zgoščeno predvsem ob obalni liniji. Tako so poleg Brisbanea večja mesta še
Bundaberg, Rockhampton, Mackay, Townswille in Cairns.
Brisbane je ob zadnjem popisu štel 1.676.389 prebivalcev, kaj ustreza 42,9 % skupne populacije
Queenslanda. Gostota prebivalstva je znašala 918 prebivalcev na kvadratni kilometer. Največja
zgostitev je v mestnem središču ter v primestnih naseljih. Soseske Spring Hill, New Farm,
Kangaroo Point in Highgate Hill imajo gostoto večjo od 400 prebivalcev na kvadratni kilometer.
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Soseske z manjšo gostoto pa so Newstead, Fortitude Valley, Tariuga in druge. Od leta 2001 do
2006 se je število prebivalcev povečalo za 163.300 prebivalcev, kar pomeni 10,8% rast. Le-ta pa
je tudi najvišja v Avstraliji za isto obdobje. Rast je bila najprej zaznana v širšem urbanem
območju ter v primestnih naseljih. Suburbana naselja z največjo rastjo so bila Springfield Lakes,
New Beith, Mango Hill in druge (Social Atlas, 2006).
Zemljevid 12: Gostota poselitve v Brisbanu (2006).

Vir: Social Atlas, 2006.
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Zemljevid 13: Rast prebivalstva v Brisbanu (2001 – 2006).

Vir: Social Atlas, 2006

6.4.

Perth

Zvezna država Zahodna Avstralija zavzema 2.531.600 km2 površine celotne Avstralije. Z 32,9 %
deležem površine je največja zvezna država v Avstraliji. Tukaj je bilo v letu 2006 popisanih
1.959.087 prebivalcev, kar pomeni 9,9 % skupnega avstralskega prebivalstva. Zaradi ogromnih
neposeljenih površin ima najnižjo gostoto poselitve, in sicer manj kot en prebivalec na kvadratni
kilometer.
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Zemljevid 14: Razporeditev prebivalstva v zvezni državi Zahodna Avstralija.

Vir: Social Atlas, 2006.

Prebivalstvo je v veliki meri locirano na jugozahodu države predvsem ob obalnem pasu. Na tem
območju je naseljenih 90 % vseh prebivalcev Zahodne Avstralije.
Večja mesta poleg Pertha in Albanyja so še: Kwinana, Rockingham, Busselton in druga. Gosto
poseljena je tudi vinorodna dolina reke Margaret. Preostali deli države so redko poseljeni z
majhnimi notranjimi naselji oziroma rudarskimi mesti. Tu je tudi ogromno neposeljenih
puščavskih površin, na primer Great Sandy Desert ali Velika peščena puščava.
Regija Perth-Mandurah je ob popisu štela 1.440.804 prebivalcev kar pomeni, da tu živi 73,5 %
prebivalcev Zahodne Avstralije. To območje je tudi izjemno gosto poseljeno, saj gostota znaša
1090 prebivalcev/km2. Najgosteje so naseljena najstarejša območja v Perthu, to so soseske, ki se
nahajajo blizu mestnega središča. Taki primeri so: Highgate. West Leedeville, Tuart Hill,
Victoria Park in mnogi drugi. Gosto poseljeni sta tudi dve priobalni soseski Scarborough in
Doubleview. Gostota prebivalstva se v tem območjih giblje med 4250 in 2580 prebivalcev/km2.
Gostota poselitve je nizka na južnem obrobju, kjer so novo nastale soseske, ki so še vedno v fazi
razvoja. Prav tako imajo nizko gostoto tudi soseski Baldivis in The Vines.
Regija Perth-Mandurah je imela med leti 2001 in 2006 8,4 % rast prebivalstva (111.000
prebivalcev). V nekaterih predmestjih pa je bila zabeležena več kot 50 % rast, to so: Bauksla
Grove, Carramar in Tapping. Upad prebivalstva (-8 % ali več) je bil zabeležen v
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suburbaniziranih naseljih Girrawheen, Craigie, Samson, Bellevue, Safery Bay in Rockingham
(Social Atlas, 2006).
Zemljevid 15: Gostota prebivalstva v Perthu (2006).

Vir: Social Atlas, 2006.
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Zemljevid 16: Rast prebivalstva v Perthu (2001 – 2006).

Vir: Social Atlas, 2006.

7.2.

Canberra

Australian Capital Territory (ACT) je leta 2006 štel 359.299 prebivalcev, kar predstavlja le 1,8
% delež celotnega avstralskega prebivalstva. Gostota poselitve je najvišja v Avstraliji in sicer
142 prebivalcev/km2.
Ruralna območja teritorija so redko poseljena. Večinski delež prebivalstva (99 %) je
skoncentriran v mestih. Prav tako je redko poseljeno poraščeno obrobje Canberre. Kljub temu pa
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so zelo priljubljene suburbanizirane soseske, v katerih se število prebivalstva še povečuje (Social
Atlas, 2006).
Zemljevid 17: Razporeditev prebivalstva v Australian Capital Territory (ACT).

Vir: Social Atlas, 2006.
Regija Canberra-Queanbeyan je v času popisa štela 356.756 prebivalcev. Tako je imela Canberra
večinski delež (322.674 prebivalcev), Queanbeyan pa le 34.082 prebivalcev. Gostota urbanega
območja je bila leta 2006 1005 prebivalcev/km2. Urbano območje se razteza na 354,9km2.
Rast prebivalstva je znašala 5,2 % med leti 2001 in 2006. Največjo rast so imele novejše soseske
na mestnem obrobju. To je na primer soseska Amaroo. V posameznih soseskah pa so zabeležili
25-50 % rast (Social Atlas, 2006).
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Zemljevid 18: Gostota poselitve v Canberri (2006).

Vir: Social Atlas, 2006.
7. SODOBNI URBANI PROCESI V AVSTRALIJI
7.1.

Suburbanizacija

Suburbanizacija je pojav razseljevanja prebivalstva iz mesta oziroma urbanega območja na
mestno obrobje. Drugače lahko suburbanizacijo definiramo kot preobrazbo mestnega obrobja
pod vplivom mesta (Vresk, 2002).
Berry suburbanizacijo opredeli kot proces dekoncentracije prebivalstva, kjer so demografska
gibanja usmerjena iz območij večje koncentracije proti manjšim (Berry, 1980).
Wackermann suburbanizacijo pojasnjuje kot urbanizacijo neposredne okolice mesta ki je rezultat
širjenja predmestij. Gre za širjenje mestnega načina življenja na podeželje preko socialne,
ekonomske in fiziognomske preobrazbe neposredne okolice mesta (Wackermann, 2000).
Pri suburbanizaciji gre za ekonomsko, socialno in fiziognomsko preobrazbo neposredne mestne
okolice in posledično za širjenje mestnega načina življenja (Rebernik, 2004).
Prostorska širitev mest in razvoj prometne tehnologije in prometnega omrežja so glavni razlogi
za razvoj suburbanizacije. Avstralija je doživela zelo specifičen urbani razvoj, saj se je med
vsemi celinami urbanizirala najkasneje. Zato se proces suburbanizacije v Avstraliji začne odvijati
šele v 20. stoletju. Tega je spodbudil predvsem razvoj javnega linijskega prometnega omrežja,
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višji življenski standard in preferenca po bivanju v podeželskem okolju. Suburbanizacija se je
tako širila zlasti ob linijah javnega prometa. Z ekspanzijo in lastništvom osebnega avtomobila se
je suburbanizacija le še razmahnila. Iz metropolitanskih območij se je najprej selila industrija,
nato trgovina, kasneje pa še storitvene dejavnosti. Tako pride do procesa decentralizacije
storitvenih dejavnosti (Robinson, Loughran, Tranter, 2000). Najnovejši trend je pospešen razvoj
mest in suburbanih naselij v avstralskem 'sončnem pasu', ki obsega zlasti obalni pas med
mestoma Sydney in Brisbane ter v okolici mesta Perth. Pet največjih mest izstopa po visokem
deležu suburbanih naselij: Sydney (4,4 milijona prebivalcev), Melbourne (3,8 milijona
prebivalcev), Brisbane (1,9 milijona prebivalcev), Perth (1,6 milijona prebivalcev) in Adelajda
(1,1 miljona prebivalcev). Ta mesta se danes uvrščajo med metropolitanska območja (Rebernik,
2011).
7.2.

Periurbanizacija

Periurbanizacija označuje urbanizacijo širše ruralne okolice mesta, pogosto v obliki redke in
nesklenjene poselitve. Spremlja jo postopna ekonomska, socialna in fiziognomska preobrazba
ruralnih območij. Tri osnovne značilnosti območij periurbanizacije so: funkcionalna odvisnost
od mesta, novejša poselitev in visok delež dnevnih migrantov (Brunet, 1992).
7.3.

Eksurbanizacija

Eksurbanizacija opredeljuje razširitev območja suburbanizacije. Pojasnjujemo jo kot razširjeno
suburbanizacijo oziroma kot urbanizacijo širše ruralne okolice metropolitanskih območij.
Ločevanje med suburbanizacijo in eksurbanizacijo je vprašljivo, saj zelo težko določimo mejo
med suburbanimi in eksurbanimi območji (Bourne, 1996). Govorimo predvsem o pojavu
sekundarnih počitniških bivališč v ruralnih območjih. Ta območja pogosto poseljujejo
predstavniki srednjega socialnega sloja, ki se naseljujejo v podeželsko okolico metropolitanskih
območij. Prav tako kot pri periurbanizaciji in suburbanizaciji je značilen velik delež dnevnih
migracij v mesto (Paccione, 2001).

7.4.

Urban Sprawl

“Urban sprawl” ali razpršeni urbani razvoj lahko opredelimo tudi kot razpršeno urbanizacijo.

Pojav nima splošno sprejete definicije, vendar se povsod izpostavljajo podobne značilnosti.
Opredelimo ga kot pojav razpršene in redke poselitve, ki je odvisna od avtomobilskega prometa
in je locirana zunaj strnjenih urbanih ali ruralnih naselij ob glavnih prometnicah (Rebernik,
2004).
Downs je tako določil 10 splošnih značilnosti, ki so v neposredni povezavi s pojmom urban
sprawl (Rebernik, 2004):
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-

prostorsko nesklenjen razvoj,

-

nekontrolirana in nenačrtovana prostorska širitev,

-

stanovanjska in trgovsko-poslovna prostorska širitev,

-

razširitev načrtovanja rabe tal med številne majhne lokalne skupnosti,

-

prevlada osebnega avtomobilskega transporta,

-

obsežni trgovsko-poslovni pasovi ob prometnicah,

-

odsotnost centralnega planiranja in nadzora rabe tal,

-

proces postopne fizične in socialne degradacije starejših stanovanjskih območij,

-

velike razdalje med poseljenimi območji,

-

ločevanje različne rabe tal v posameznih območjih.

Ena izmed osnovnih značilnosti razpršene urbanizacije je nizka gostota poselitve, kar je značilno
tudi za avstralska mesta. Večina avstralskih mest ima povprečno gostoto 14 prebivalcev/ha; v
Evropi in Aziji pa povprečna gostota mest znaša 54 – 157 prebivalcev/ha (Kenworthy, 1995).
Obstajajo tako zagovorniki kot tudi nasprotniki nizke gostote poselitve. Prvi menijo, da je to
pozitivno, saj ima posameznik večjo izbiro kraja bivanja in možnost individualnega odločanja,
večjo izbiro cenovno dostopnih zemljišč in stanovanj ter da imajo posamezniki in družine večjo
zasebnost kot tudi svobodo odločanja. Prebivalci mesta z nizko gostoto poseljenosti imajo dovolj
zasebnega prostora, bolj čisto naravno okolje, manj onesnaženo ozračje, večjo zasebnost ter
individualnost in imajo na voljo več zemljišč za gradnjo hiš. Nasprotniki poseljenih območij z
nizko gostoto pa trdijo, da tak način poselitve omejuje preživetje javnega transporta in spodbuja
uporabo osebnega avtomobila, povečuje ekološki odtis, veča stroške gospodarstva kot tudi mesta
samega, predvsem pa menijo, da območja z nizko gostoto poselitve niso učinkovita. Še več v
preteklosti so se mesta z višjo gostoto prebivalstva izkazala za bolj učinkovita, dinamična,
inovativna, raznolika in ekološko trajnostna. Nekateri zagovorniki goste poselitve trdijo, da višja
kot je gostota, večja je raven produktivnosti nekega območja. Hkrati pa so kompaktna oziroma
bolj strnjena mesta bolj trajnostna od tistih z nizko gostoto. Dejstvo je, da imajo avstralska mesta
večji ekološki odtis kot mesta v Evropi, saj je razpršen urbani razvoj značilen za številna
avstralska mesta, kot so Sydney, Mlebourne, Perth (Roberts, 2011). Vzroki za nizko gostoto mest
so različni, prav tako posamezni avtorji navajajo različne razloge za razpršeno urbanizacijo.
Med prevladujoče sodijo številčno lastništvo osebnih avtomobilov in povezana poraba goriv,
nizki stroški prevoza z osebnim avtomobilom, načrtna izgradnja avtocestnega omrežja,
preferenca po bivanju v podeželskem okolju, pomanjkanje nadzora in planskih inštrumentov za
usmerjanje prostorskega razvoja, rast prebivalstva in gospodarska rast, višji življenjski standard
ter še drugi. Pomembno vlogo so odigrala tudi regionalna nakupovalna in poslovna središča, ki
so korenito spremenila zaposlitveni vzorec in prakso nakupov potrošnikov (Rebernik, 2004;
Roberts, 2011, Moran, 2006).
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Z razpršeno urbanizacijo se povezujejo številni negativni vplivi. Najbolj poznani so okoljski,
socialni in prostorski učinki. Med okoljske sodi predvsem izguba kmetijskih površin, gozdov,
mokrišč ter drugih naravnih oblik. To pa ima številne negativne gospodarske in okoljske
posledice. Pomemben je tudi vpliv povečanega prometa in posredno njegovih vplivov: povečana
poraba energije, onesnaževanje zraka, poraba površin za izgradnjo cestnega omrežja, izguba
prometni zastoji, negativen vpliv na vegetacijo ter na celoten ekosistem, uničena infrastruktura in
še mnogi drugi. Med poglavitne socialne učinke pa lahko prištejemo izgubo prostorske identitete
posameznih urbanih in ruralnih območij, povečano socialno segregacijo s koncentracijo nižjih
socialnih slojev v mestnih središčih ter pospešeno propadanje mestnih središč in starejših
predmestij. K prostorskim posledicam sodijo predvsem neracionalna raba prostora in
neracionalna raba obstoječe infrastrukture. Med prostorske učinke pa prištevamo tudi visoke
stroške za izgradnjo novih infrastrukturnih objektov. Urban sprawl lahko opredelimo kot izrazito
netrajnostni oziroma potratni razvoj prostora, ki ima za seboj veliko negativnih vplivov
(Rebernik, 2004; Moran, 2006).

8. UČINKI IN POSLEDICE URBANIZACIJE
8.1.

Problemi onesnaževanja naravnega okolja

Urbana območja imajo velika območja trdnih površin kot so beton, bitumen in asfalt, ki ne
omogočajo, da voda pronica v prst. Tako deževnica odteka horizontalno po trdih površinah – to
imenujemo meteorna voda. Ko meteorna voda odteka po cestah, parkiriščih, vrtovih in drugih
urbanih površinah, zbira veliko onesnaževal, ki so rezultat mestnih izpustov. To so lahko
plastične vrečke ali plastenke, nevarna hranila, kot so fosfati in nitrati v gnojilih, nevarni
detergenti, težke kovine, suspendirane snovi, razne bakterije in druge škodljive snovi. Tako se
meteorne vode kasneje stekajo v ostala vodna telesa, kot so potoki, reke, jezera, ki tečejo skozi
mestno območje (npr. potok Dry in potok Sturt, ki tečeta skozi metropolitansko območje
Adelajde). Zaradi zmanjšanega pronicanja vode v tla se zmanjšajo tudi količine podtalnice.
Poslabšajo je njene samočistilne in obnovitvene sposobnosti. Učinki onesnaževal v meteornih
vodah lahko negativno vplivajo na rastlinske in živalske vrste, na mestne potoke in reke, na
obalne vode, stoječe vode in tako posledično na celoten ekosistem. S tem se zmanjšajo
ekosistemske storitve, kar še dodatno oslabi ekosistem. Posledično se zmanjša biotska
raznovrstnost (EPA, 2011).
Urbane regije predstavljajo neposredno grožnjo, saj spreminjajo naravne ekosisteme v urbane
ekosisteme. Posredno pa ogrožajo z izčrpavanjem naravnih virov, s produkcijo odpadkov in s
porabo pitnih vodnih virov. Eden izmed neželenih učinkov na okolje se navezuje na obdelovalne
površine (vrtovi v suburbanih naseljih), in sicer govorimo o kemičnem onesnaževanju. To so
raznorazna umetna gnojila in pesticidi, ki se z izpiranjem stekajo v podtalnico (Ricketts, Imhoft,
2003).
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Odpadek je stranski produkt številnih človekovih dejavnosti. Stalna rast prebivalstva v Avstraliji
je povzročila tudi veliko povečanje obsega in raznolikosti odpadkov. Okoljska in zdravstvena
varnost je odvisna od metod upravljanja z odpadki. Najbolj priporočljivo je recikliranje in
ponovna uporaba, saj tako snovi v naravi krožijo. Zaradi okoljskih pritiskov ter visokih stroškov
upravljanja z odpadki je avstralska vlada začela omejevati nadaljnje povečevanje količin
odpadkov in začela promovirati metodo reciklaže (Australian Bureau of Stratistics, 2011).
Kakovost ozračja je pomemben dejavnik za življenje ter zdravstveno varnost. Glavni vir
onesnaževanja zraka so emisije iz motornih vozil, to so drobni delci in ozon (sestavni del
fotokemičnega smoga). Te vrednosti so izredno visoke v treh največjih avstralskih mestih:
Sydney, Melbourbe in Brisbane (Australian Bureau of Stratistics, 2011).
8.2.

Prometna preobremenjenost mest – Car Cities

Konec 19. stoletja se pojavijo prve železnice in prvi parni vlaki. Nato je prišlo novo obdobje, in
sicer obdobje elektrifikacije. Tako so se v Sydneyu leta 1890 pojavili prvi električni tramvaji.
Melbourne je bilo zadnje mesto v Avstraliji, ki je dobilo tak način transporta. Vendar se je ta do
leta 1923 razvil in se nato uvrstil v sam svetovni vrh po skupni dolžini železniških prog. Do prve
svetovne vojne je promet na tirih predstavljal bolj ekonomično zanesljive in hitrejše prevoze
kakor cestni promet. Zato je tedaj prevladovala uporaba javnega transporta.
Nato je v prvi polovici 20. stoletja prišlo do izuma prvega osebnega avtomobila. V prvih letih
stoletja je bilo uvoženih precej avtomobilov, zato je avstralska vlada leta 1902 uvedla carinske
dajatve na uvožena motorna vozila. Tako je želela spodbujati domačo proizvodnji ter domači trg.
Leta 1917 je bilo v Avstralijo uvoženih 15.000 avtomobilov. Leta 1922 je vlada omogočila
finančno pomoč pri izgradnji cestnega omrežja. Tako je bilo dve leti kasneje 40 % avtomobilov
uvoženih iz Velike Britanije, 10 % iz preostale Evrope, polovica avtomobilov pa je prišla iz
Severne Amerike. Množična uporaba in ekspanzija osebnega avtomobila se je z višjim
standardom in nadaljnjim gospodarskim razvojem začela po drugi svetovni vojni. V obdobju
1948–1950 je število registriranih osebnih vozil znašalo 74.000, v obdobju 1955-1957 se je
povečalo na 160.000, med leti 1962 in 1964 pa že 302.000 registriranih avtomobilov. Nato se je
proizvodnja ter lastništvo osebnega avtomobila le še povečevalo (Inglis, 1988). 31. maja 1995 je
bilo v Avstraliji registriranih 10.947.530 motornih vozil kar predstavlja 4,2 % rast v primerjavi s
30. junijem 1993. V letu 1995 so osebna vozila predstavljala 78,8 % vseh registracij motornih
vozil v Avstraliji (Australian Bureau of Stratistics, 2011).
Danes je Avstralija druga država na svetu z največjim številom registriranih vozil. V povprečju
je 1 avtomobil na 2,2 prebivalca. To so dejstva, ki nakazujejo, da lahko avstralska mestna
oziroma urbana območja označimo s pojmom 'Car cities'. Taka mesta so v veliki meri odvisna od
avtomobila. Prav tako pa je bila tudi njihova morfološka zgradba v veliki meri načrtovana za
cestni promet (Urban Australia, 2011). Dodaten dokaz za to je skupna dolžina cest v Avstraliji,
in sicer znaša 8,7 metrov na prebivalca; v Združenih državah Amerike dolžina cest znaša le 6,6
metrov na prebivalca (Kenworthy, 1995). Po drugi svetovni vojni se je povečala množična
uporaba osebnega avtomobila zaradi množične proizvodnje in zaradi spodbujanja cestnega
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prometa s strani avstralske vlade. Vlada je promovirala uporabo osebnega avtomobila s
sloganom: »Avto ne pomeni le osebne svobode, ampak tudi pametno investicijo«. Uporaba
avtomobila je tako postala in je še danes ponekod bolj priljubljena kot uporaba javnega
transportnega omrežja (Urban Australia, 2011).
Danes so takšna mesta globalni pojav. Skoraj vsako avstralsko mesto bi lahko označili za
avtomobilsko odvisno. Nedvomno pa to velja za milijonska avstralska mesta kot so Adelajda,
Perth in Brisbane. Tudi delež osebnih avtomobilskih prevozov v Melbournu in Sydney-u ni
zanemarljiv. To potrjuje tudi dejstvo, da ima Avstralija tri do štiri-krat več cest na prebivalca kot
Evropa in celo sedem do devet-krat več cestišč kot Azija. Ponaša se tudi s tretjo najvišjo stopnjo
porabe goriva na svetu (Urban Australia, 2011). Več kot tri četrtine ljudi uporablja zasebno
vozilo za prevoz na delo, vendar se delež uporabe javnega prevoza počasi povečuje. Najvišji
porast uporabe javnega transporta je bil zabeležen v Viktoriji (17 % stopnja uporabe javnega
prevoza v letu 2009) in Južni Avstraliji, medtem ko v Novem južnem Wales-u rahlo upada.
Avstralci so povečali uporabo javnega transporta za prevoz na delo, v šolo, in sicer s 12 % v letu
2000 na 14 % v letu 2009 (Australian Bureau of Stratistics, 2011).
Preglednica 01: Število registriranih motornih vozil v Avstraliji.

2006

2010

2011

Povprečna letna
rast 06/11 (%)

Novi Južni Wales

4,268,631

4,681,471

4,778,421

2,4

Viktorija

3,740,726

4,112,908

4,198,371

2,4

Queensland

2,897,867

3,358,221

3,401,932

3,4

Južna Avstralija

1,137,957

1,239,672

1,261,925

2,2

Zahodna Avstralija

1,600,566

1,870,068

1,912,739

3,8

Tasmanija

374,846

410,210

419,009

2,3

Severni teritorij

114,015

134,700

137,082

3,9

Australian Capital Territory

224,076

253,848

258,904

3,0

14,358,684

16,061,098

16,368,383

2,7

DRŽAVA/TERITORIJ

Avstralija

Vir: Australian Bureau of Statistics, 2011.
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Preglednica 02: Prevoženi tonski kilometri za leto 2006 in 2010.
2006
2010
Povprečna
DRŽAVA/TERITORIJ
Novi Južni Wales
Viktorija

Skupaj prevoženih tonskih
kilometrov (v milijonih)
52,259
56,918
24,726
37,405

letna rast
06/11 (%)
2,4
2,4

Queensland
Južna Avstralija
Zahodna Avstralija

39,440
13,692
21,129

39,614
14,519
30,878

3,4
2,2
3,8

Tasmanija
Severni teritorij

2,875
3,300

3,378
2,710

2,3
3,9

515

489

3,0

167,935

185,911

2,7

Australian Capital Territory
Avstralija

Vir: Australian Bureau of Statistics, 2011.

Slika 12: Prodaja avtomobilov v Brisbane-u leta 1960.

Vir: Our cities in transition, 2011.
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9. MOŽNE REŠITVE ZA ZMANJŠEVANJE RAZPRŠENE URBANIZACIJE
9.1.

Perth – primer učinkovitega boja proti 'Urban spravl-u' in avtomobilu

Razpršena urbanizacija je velik problem s katerim se soočajo avstralska mesta. Prav tako se
omenjeni problemi pojavljajo tudi v Zahodni Avstraliji, in sicer v glavnem mestu Perth. Danes
je to največje in najhitreje rastoče mesto na zahodni strani celine. Država Zahodna Avstralija se
je začela soočati s problemi razpršene urbanizacije in si zadala cilj ustaviti širjenje urbanih
območij. Država je oblikovala strategijo za vzpostavljanje trajnosti mesta. Tako je začela uvajati
spremembe v javnem prevozu, tovornem prometu, v kolesarjenju in hoji ter v spremembi
mišljenja in vedenja posameznikov (Beating Urban Sprawl, 2007).
V ta namen je v zadnjih nekaj letih potekala posodobitev železniškega sistema. Zgradili so nove
železniške proge in obnovili stare ter dogradili nove linije javnega prometa. Sedaj ima javni
promet v Perthu dvakrat več prog kakor jih je imel pred posodobitvami. Danes sodijo poleg
železniškega prometa v javno prometno omrežje Pertha še avtobusne linije ter trajektni prevozi.
V načrtu so tudi postopne zamenjave avtobusov s tistimi na obnovljive vire energije in uvedba
'SmartRiderja' – elektronski sistemi za prodajo vozovnic. S tem projektom so uvedli tako
imenovane prometne kartice, ki so enotne za celotno javno prometno omrežje Pertha (Beating
Urban Sprawl, 2007).
Perth danes ponuja tudi brezplačne avtobusne in železniške prevoze po mestnem središču
predvsem v turistične nameve (Free Tourist Zone), vendar je uporaba dovoljena vsem. V
brezplačno uporabo so vključene tudi najbolj frekvenčne avtobusne linije (Beating Urban
Sprawl, 2007).
Eden izmed ciljev je tudi prepričati prebivalce o cenejši in manj zamudni uporabi javnega
prevoza. Tako želijo spodbuditi ljudi, da osebne avtomobilske prevoze zamenjajo s kolesarskimi
prevozi oziroma se v šolo ali na delo odpravijo kar peš (Beating Urban Sprawl, 2007).
Rezultat projekta je bil 14 % zmanjšanje dnevne uporabe osebnega avtomobila. Predvsem pa je
prišlo do ugotovitev, da se prebivalstvo ni posluževalo javnega prevoza oziroma se na delo
odpravilo s kolesom ali peš zaradi nesporazuma in nejasnih informacij. Tukaj govorimo
predvsem o trajanju oziroma porabljenem času in o stroških potovanja. V večini so prebivalci
mislili, da bi bila uporaba kolesa ali hoje prezamudna, vendar se je izkazalo ravno nasprotno.
Prav tako je bilo s cenami vozovnic javnega prometa (Beating Urban Sprawl, 2007).
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Načela trajnostnih mest (Špes, 2011):
-

kompaktnost oziroma strnjenost naselja,

-

dobro organiziran promet,

-

javni transport na obnovljive vire energije,

-

dostopne in kvalitetne zelene površine oziroma odprti mestni prostor,

-

'krožni metabolizem mesta',

-

povečana samooskrba mesta,

-

obnovljivi viri energije,

-

zmanjšati ekološki odtis,

-

usklajeno in uravnoteženo delovanje vseh podsistemov.

9.2.

Politike za omejitev rasti mest

Avstralski prostorski načrtovalci so si zadali cilj zmanjšati negativne učinke mest. Eden izmed
glavnih ciljev je zaustaviti proces razpršene urbanizacije oziroma proces 'urban sprawla'. Med
cilje pa nedvomno sodi tudi zmanjšanje prometnih zastojev, splošne večje uporabe javnega
prometa, skrajšati poti na delo in seveda zmanjšati onesnaževanje mest. Zamislili so si tri
strategije za doseganje ciljev. Prva je decentralizacija, kar pomeni zmanjšati rast in gostoto
prebivalcev tako, da bi jih preselili v manjša ali nova mesta. Druga strategija zagovarja
povečanje gostote urbanih območij. Poskušali bi napolniti območja z nizko gostoto ali zgraditi
nove stanovanjske bloke v samih mestnih središčih. Ideja o povečani gostoti poselitve naj bi
zmanjšala nadaljnjo razpršeno urbanizacijo, kot tudi porabo energije ter zmanjšala ekološki odtis
posameznikov. Zadnja oziroma tretja strategija pa temelji na spodbujanju razvoja primestnih
središč, in sicer z ustanavljanjem novih zaposlitvenih možnosti v neposredni bližini bivališč.
Hkrati želijo premestiti trgovino oziroma postaviti nakupovalna središča v okolico obstoječih
mest (Forster, 1995).
Rezultati so pokazali, da nobena od teh strategij ni bila uspešna oziroma nesporna. Kljub temu,
da ima decentralizacija dolgo zgodovino poskušanja vzpostavitve, je bila prav tako neuspešna.
Tudi druga strategija ni obrodila sadov. Argument proti je, da bi se morala gostota drastično
povečati, da bi imela pomemben vpliv na širitev suburbanizacije. Rahla zgostitev takih mest kot
sta Melbourne in Sydney ima zanemarljiv vpliv na nadaljnje širjenje mesta. Proti zgoščevanju
naselij so bili tudi prebivalci sami in lokalne skupnosti, saj želijo ohraniti osebno svobodo in
suburbani način življenja. Kar pomeni, da želijo zadovoljiti željo po višjem življenjskem
standardu oziroma 'Velikih avstralskih sanjah'. Kljub temu pa je prebivalstvo zagovarjalo
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zgostitev poselitve in storitvenih dejavnosti v CBD-jih ali poslovno-obrtnih conah (Central
Buisiness District). Taka zgostitev je spodbudila tudi razvoj samega območja in zgostitev
ponudbe. Z namenom zgostitve so v Sydney-u zgradili stanovanjske bloke in stolpnice,
namenjene tako bivanju kot tudi poslovni funkciji. Življenje v mestnem centru ima številne
prednosti. Vse je na dosegu roke, kar pomeni bistveno zmanjšanje osebnega transporta in
povečano uporabo javnega prometa. Tretjo strategijo oziroma strategijo multi-centralizacije so
poskušali izvajati v več avstralskih mestih, na primer: Sydney, Melbourne, Canberra, vendar
nikjer ni bila v veliki meri uspešna. Uspeh je požela le premestitev nekaterih poslovnih objektov,
kot so na primer vladne pisarne (Robinson, Loughran, Tranter, 2000).
10. ZAKLJUČEK
Avstralija je država s svojevrstnim procesom urbanizacije, saj se je v primerjavi z ostalimi
državami urbanizirala najkasneje. Kot povsod drugod po svetu je bila povod za začetek
urbanizacije industrijska revolucija. Urbanizacija v Avstraliji doseže višek v 20. stoletju,
natančneje po drugi svetovni vojni. Prišlo je do hitre rasti prebivalstva. Razloga za to sta
predvsem dva: množično priseljevanje v večja avstralska mesta in visoka rodnost domačega
prebivalstva. V večini so se priseljevali prebivalci Velike Britanije, nekoliko manj pa tudi iz
preostalih predelov Evrope. Povojno obdobje je zabeležilo tudi gospodarski razvoj. Izrednega
pomena pa je bila izgradnja javnega prometnega omrežja. Linijsko železniško omrežje je tako
sprožilo proces suburbanizacije v avstralskih mestih. Mesta kot so Perth, Sydney in Brisbane se
še danes soočajo s procesom širjenja mestnega načina življenja na ruralna območja. Tako so se v
20. stoletju prva suburbanizirana naselja formirala prav ob glavnih linijskih progah javnega
prometa. Z ekspanzijo osebnega avtomobila pa se je proces suburbanizacije le še stopnjeval.
Zapolnile so se še vmesne ter bolj oddaljene površine med železniškimi progami. Tako so še
danes vsa metropolitanska oziroma milijonska mesta locirana na obalah Avstralije in se soočajo s
sodobnimi urbanimi procesi in njihovimi posledicami. Eden izmed novejših trendov v avstralskih
mestih je tako imenovani proces 'urban sprawl' ali razpršena urbanizacija. Gre za pojav razpršene
in redke poselitve, ki je v veliki meri odvisna od avtomobilskega prometa. Običajno je taka
poselitev locirana zunaj strnjenih oziroma kompaktnih urbanih naselij ob glavnih prometnicah.
Ker so avstralska mesta v veliki meri odvisna od osebnega prometa, jih lahko označimo s
pojmom 'Car Cities'. Tudi same morfološke zgradbe mest so v veliki meri prilagojene cestnemu
prometu. Dokaz za to je dejstvo, da je Avstralija druga država na svetu z največjim številom
avtomobilov. Uporaba osebnega avtomobila je bila in je ponekod še vedno bolj priljubljena kot
uporaba javnega transporta. Posamezniku namreč omogoča osebno svobodo in praktičnost,
enostavnost uporabe. Kljub temu se danes kar precejšen delež avstralskega prebivalstva
poslužuje javnega transporta. Prebivalci so ugotovili, da so na cestah vsakodnevni zastoji, da je
poraba goriva velika in da so cene goriv z vsakim dnem dražje. Zato so prišli do sklepa, da je
uporaba javnega transportnega omrežja v milijonskih mestih veliko cenejša in manj zamudna,
torej bolj učinkovita. Uporaba javnega prometa pomeni zmanjšanje uporabe osebnega
avtomobila in s tem zmanjšan ekološki odtis posameznika. S tem se zmanjšajo tudi vplivi na
okolje, ki so v večji meri negativni. Sem prištevamo predvsem škodljive izpuste v naravno
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okolje, kar pomeni onesnaževanje ozračja, tekočih in stoječih voda in negativen vpliv na žive
organizme. Poleg naštetih poznamo še druge negativne vplive urbanizacije. Mednje prištevamo
prekomerno izčrpavanje naravnih virov, prekomerno porabo pitne vode, enormno produkcijao
odpadkov, krčenje rodovitnih površin, kemično onesnaževanje iz vrtov ter še mnoge druge. Vsi
zgoraj našteti vplivi slabijo ekosistem in zmanjšujejo biotsko raznovrstnost. Posledično se
zmanjšajo tudi ekosistemske storitve.
Sodobni svet je postal pretežno urbaniziran, saj danes v mestih živi več kot polovica svetovne
populacije. Prav tako je urbani način življenja postal prevladujoč vzorec družbenih odnosov.
Podoben trend velja tudi za Avstralijo. Celina na južni polobli se danes uvršča med najbolj
urbanizirane celine sveta, saj delež urbanega oziroma mestnega prebivalstva znaša 90 % celotne
avstralske populacije. 60 % avstralskega prebivalstva živi v petih največjih, milijonskih mestih.
Ta delež še narašča. Vsa mesta so nastala kot središča predhodnih kolonialnih teritorijev. Vsa se
nahajajo ob avstralski obali, saj so imela v preteklosti predvsem pristaniško funkcijo. Iz
predhodnega rudarskega, industrijskega, pristaniškega razcveta so se mesta danes razvila v
metropolitanska območja s številnimi suburbanimi naselji. Tak način življenja je svetovno
priljubljen in znan po imenu 'Great Australian Dream' oziroma 'Velike avstralske sanje'. Večina
avstralskega prebivalstva živi v samostojni hiši, ki je obdana z zelenimi površinami, zaposlen pa
je v samem mestnem središču. Mnogim znanstvenikom se postavlja vprašanje ali so to res sanje
ali je to družbeni propad? Seveda so zagovorniki takega načina življenja, ki menijo, da je
posamezniku omogočena svoboda in prijetno življenjsko okolje. Na drugi strani pa nasprotniki
zagovarjajo načela varovanja naravnega okolja in s tem spodbujajo razvoj trajnostnih mest. Ta so
opredeljena kot kompaktna, energijsko varčna, z dobro organiziranim prometom in predvsem z
manjšim ekološkim odtisom. Velika avstralska suburbana naselja pa so temu pravo nasprotje.
SUMMARY
Australia is a country with a unique process of urbanization. In comparison to other countries it
was the latest to be urbanized. As in other countries, the industrial revolution started the process
of urbanization. This reaches its peak in twentieth century, specifically after the second world
war, when they marked a rapid population growth. There are two reasons for this phenomena:
the mass immigration in the larger Australian cities and a high birth rate of the population. In
majority the immigrants were from Great Britain and in a lesser extent from other parts of
Europe. After the war period they marked a rise in economic development. The construction of
the public transportation had a vital importance. Line rail network thereby initiated the process of
suburbanization in Australian cities. Cities like Perth, Sydney and Brisbane are still confronted
with the process of the expansion of the urban way of life in rural areas. Thus, in the 20. century
the first suburban villages were formed among the main line of public transportation routes. With
the expansion of the use of passenger car the process of suburbanization only intensified, filling
the intermediate and outermost surface of the rail lines. Even today, all metropolitan cities are
located on the shores of Australia and face the modern urban processes and their consequences.
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One of the newest trends in Australian cities is the so-called process of “urban-sprawl” or
dispersed urbanization. It is a case of dispersed and infrequent settlement, which is largely
dependent on car traffic. Usually such a settlement is located outside of the compact and dense
urban settlements along the main roads. Because the Australian cities are in a great measure
dependent on passenger traffic we can label them as “Car cities”. Also, the morphological
structures of cities are largely adapted to road transport. Australia is the second country in the
world with the highest number of cars, which is the proof of our previous statement. The usage
of passenger cars was or is still more popular than the usage of public transport. Passenger cars
offer the individual personal freedom and convenience. However, a significant part of Australian
population still uses public transport. Residents have found that there is congestion on the roads
every day, fuel consumption is very high and that the prices of fuel are more expensive with each
passing day. Therefore they have come to the conclusion that the usage of public transport in big
cities is much cheaper and less time consuming, making it more convenient. The usage of public
transport means the reduction of the use of passenger cars and with that a reduced ecological
imprint an individual makes. This also reduces the impact on the environment which is to a
larger extent negative. This includes particularly harmful discharges into the natural
environment, such as air pollution, running and standing water and negative impact on living
organisms. In addition to the listed negative effects of urbanization, there are other known
effects, such as excessive depletion of natural resources, excessive consumption of drinking
water, enormous waste production, reduction of fertile land, chemical pollution from the gardens,
and many others. All the listed effects weaken the ecosystem and reduce biodiversity and as a
result, reduce the ecosystem services. It is known that the modern world has become
predominantly urbanized, as now the population in the cities consists of more than half the
world's population. Likewise, the urban way of life became the dominant pattern of social
relations. A similar trend applies for Australia. Continent in the southern hemisphere is now
among the most urbanized continents of the world, as the proportion of urban population
amounts to the 90 % of the total Australian population. 60 % of Australian population lives in the
five largest cities and this percentage is increasing. All cities have emerged as the center of the
previous colonial territories. All are located on the Australian coast as they had had mainly the
port function. From the previous mining, industrial and port prosperity today the cities developed
to the metropolitan area that contains a number of suburban settlements. This way of life is world
renowned and popular and known by the name “Great Australian Dream”. The majority of
australian population resides in detached houses, which are surrounded by green space and are
employed in the city center. Among many scientist the question arises whether it is really a
dream or a path to social decline? Naturally, proponents of this way of life believe that the
individual has more freedom and a pleasant living environment. On the other opponents advocate
the principle of protecting the natural environment and thereby promote the development of
sustainable cities. The latter are defined as compact, energy-efficient, with well organized
transport, and mainly with a small ecological footprint. Australian suburban villages which
present the “Great Australian Dream” are the exact opposite of this.
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12.1.
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Zemljevid 05: Razporeditev prebivalstva v Novem južnem Walesu.
Zemljevid 06: Gostota prebivalstva v Sydneyju (2006).
Zemljevid 07: Rast prebivalstva v Sydneyju (2001 - 2006).
Zemljevid 08: Razporeditev prebivalstva v Viktoriji.
Zemljevid 09: Gostota poselitve v Malbournu (2006).
Zemljevid 10: Rast prebivalstva v Malbournu (2001 - 2006).
Zemljevid 11: Razporeditev prebivalstva v Queenslandu.
Zemljevid 12: Gostota prebivalstva v Brisbaneu (2006).
Zemljevid 13: Rast prebivalstva v Brisbaneu (2001 - 2006).
Zemljevid 14: Razporeditev prebivalstva v zvezni državi Zahodna Avstralija.
Zemljevid 15: gostota prebivalstva v Perthu (2006).
Zemljevid 16: Rast prebivalstva v Perthu (2001 - 2006).
Zemljevid 17: Razporeditev prebivalstva v Australian Capital Teritory (ACT).
Zemljevid 18: Gostota poselitve v Canberri (2006).
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Preglednica 01: Število registriranih motornih vozil v Avstraliji.
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Seznam slik

Slika 01: Območje Sovereign Hill-a v Ballaratu nekaj let po odkritju zlata leta 1851.
Slika 02: Sovereign Hill - muzej na prostem, ki poskuša prikazati kulturno pokrajino, kot
je bila nekoč.
Slika 03: Sovereign Hill - zbor šolskih otrok pred začetkom pouka (predstava v turistične
namene).
Slika 04: Prihod nizozemca Willema de Vlamingha na območje kolonije reke Swan leta
1796.
Slika 05: Uradna proglasitev kolonije reke Swan leta 1829 s simbolnim posekom drevesa.
Slika 06: Izgled ulice Collins Street v Malbournu leta 1839.
Slika 07: Izgled ulice Collins Street v Malbournu leta 1880.
Slika 08: Izgled ulice Collins Street v Malbournu leta 1967.
Slika 09: Obratovanje tramvaja v Adelajdi leta 1950.
Slika 10: Prihod priseljencev v Avstralijo leta 1962.
Slika 11: Izgled ulice Collins Street v Malbournu leta 2005.
Slika 12: Prodaja avtomobilov v Brisbaneu leta 1960.
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