Η Κωμόπολη του Λιντς και
τα 1.000 νησιά
www.leeds1000islands.ca
Η κωμόπολη του Λιντς βρίσκεται πάνω στον άξονα του Φροντενάκ
(Frontenac Axis), ο οποίος αποτελεί γεωλογικό σχηματισμό που συνδέει
την Καναδική γεωλογική πλάκα με τα Όρη Αντιρόντακ (Adirondack
Mountains) της Νέας Υόρκης. Η φυσική ομορφιά της περιοχής είναι
ασύγκριτη και αποτελεί και τον πόλο έλξης της τοπικής τουριστικής
βιομηχανίας. Ένα μέρος του τόξου βιόσφαιρας του Φροντενάκ, και
συγκεκριμένα αυτό που έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO, βρίσκεται
εντός των ορίων της κωμόπολης. Παρά την τραχύτητα και την ανωμαλία
του εδάφους, ακμάζουν η κτηνοτροφία και ιδιαίτερα το βόειο κρέας, τα
γαλακτοκομικά, τα πρόβατα και η εισοδηματική καλλιέργεια. Η κωμόπολη,
που φημίζεται για το επιχειρηματικό της δαιμόνιο, απαρτίζεται από αγρότες που ενισχύουν την οικονομία μέσω της
εμπορίας και εξαγωγής αναπαραγωγικού ζωικού κεφαλαίου, σανό, ακόμη και κατεψυγμένων εμβρύων βοοειδών.
Λέγεται μάλιστα ότι για το Λιντς και την οικονομία τους η «γεωργία είναι υγεία». Η κωμόπολη έχει στην επικράτειά
της τις διαρκώς αναπτυσσόμενες πόλεις του Ρόκπορτ (Rockport) και του Σέυλυς Μπέι (Seeleys Bay). Το Ρόκπορτ,
όπου και εδρεύει η ακτοπλοϊκή εταιρία Rockport Boat Line, είναι η πόλη όπου υπογράφηκε η συνθήκη φιλίας με την
1.000 Islands China το 2009.
Η περιοχή μας προσφέρει μοναδική ποιότητα ζωής, καθώς οι κάτοικοι έχουν τη δυνατότητα να ζουν, να εργάζονται
και να κάνουν διακοπές σε ένα και το αυτό μέρος. Το Λιντς και τα 1.000 νησιά προσφέρουν στον επισκέπτη πολλά
ξέφωτα στις όχθες των λιμνών, καθώς και πολλές λίμνες στην ενδοχώρα για απολαυστικές αποδράσεις. Η
επικράτεια του Λιντς εκτείνεται σε 1.078.641 εκτάρια και συνδέεται με τον Πανκαναδικό σιδηρόδρομο και τις
κεντρικές οδικές αρτηρίες των αυτοκινητοδρόμων του Οντάριο. Η Διεθνής Γέφυρα των 1.000 νησιών (The Thousand
Islands International Bridge) βρίσκεται εντός του εδάφους της κωμόπολης και συνδέει την καναδική πλευρά με την
Πολιτεία της Νέας Υόρκης. Το μεγαλύτερο μέρος του εδάφους της κωμόπολης βρίσκεται στην περιοχή των 1.000
νησιών και αριθμεί περί τα 950 νησιά.

Συνολικός πληθυσμός 9,465 (2016 Census)
Μέση θερμοκρασία Ιανουαρίου -8 °C (27 °F)
Μέση θερμοκρασία Ιουλίου 26 °C (70 °F)
Μέση ετήσια βροχόπτωση 784 mm rain, 198 cm snow
Κατά κεφαλήν εισόδημα $87,130
Μέσο οικογενειακό εισόδημα $99,629
Μέσος όρος ποσοστού ανεργίας 6-7 %
Ενήλικες απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2,495
Ενήλικες με πτυχία ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης 4,300
Μέσο κόστος μηνιαίας ενοικίασης διαμερίσματος με
2 κρεβατοκάμαρες $1,051
Μέσος όρος 3 υπνοδωματίων Μπανγκαλόου $359,319
Περισσότερες πληροφορίες
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