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~ilmkirendeltsége

208. szám.

AUSZ!RÁLIA II~'

-,~Fö14rajzi sorozat: 6?
"~szi11ta 1954, ,évben.

1,

i ;"James Cook, e bátor angol haj6skapi tány 1788-ban Ujra felfede,,"
+

zi Ausztráliát. A hollandhaj6sok ót mege16zóen már j~rtakott,
de j6 kikötc5ke'tés értékes ,kineseket ne~ találva otthagyták. ,.a
Kontinenst Anglia _~zámára fo'glalta l~.

2.'.Az'ull .kontineiisré~ngliá els6serban politikai f()glyokat telepi-

t~tt. lz uj telepesek~ az ausztráliai óserd6ben ilyen ,kaly'ibában
kezdték

mes

ltJ .1et~1tet.

-

3., Az ar,anYkeres5& ilyen kezdetleges eszkBzökkél fogtalf munkához ,

4.A népsU~öség hiven 'Ukrözi a te~mészeti viszonyokat.
5~ A~~~t~áli~ óslak61.
I

BŐrük szine sötét. ~zek képviselik a legósibbembe;t't1p\ts~lfat./J~~
vai maj0member./ A bevándorl6k kegyetleniil kiiX'tot"ták6ket, Ka
-nagyrészük kb. 60.0(00. rezenáci6ban, felügyelet a.latt él. I\iseb:bik r'sztik Au~ztrália belsejében k6b6rol. Yadászattal, gyljt~ge~
t's8el'foglalkoznak. Nincs, rilég~gy olyan nép,.~el.y ennyi sokat
,sze~vedett voln$.
''

6 •.' :Sidney •
• földrész legrégibb '8 legnagy~bb városa II eee 000 lakos.1 Ki~ -.
kötójében a mögöttes ors~ágrészek fergalma' bonyolódik lé, Ilatalmas dokkok várják a kirakodó hajókat.
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?~'Banán::'Ültetvénl.',
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'
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A 'tr6pusi ésa szubtr6pusikeleti
~ia.tal banán~ül istvény • '
o,,

tengerpart értékes gyümpl~se.
"

'

8. ,.C ukornád'::'UI
te,tván;y.
~ keleti tengerpart igen értéke~ és jellegzetes növénye. A fiatal
tIltetvényt gendcs gépi müvelésben részesi tik. ~egfóbb termény a
kukorica.

9. Sz.á.rvasmarhanyáj.
A hegyek keleten szarvasmarhát és fát adnak.
10 ~'Brisbane kikötője.

Sidney után e vidék legnagyobb városa és kikötóje~
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A a'zarva8marhaténY~szt~s területei a délkeleti és déli 1;enger~
fekszenek ••1 téhenek száma ?354.oo.~~

part közelében

f2. A

iuhtenyésztés ~r a délkeleti Hegyvidéken és azok nyugati
ejtőj:n folyIk. de má~ számottevő a nyugati tengerpart közelében
is. A juh~k száma: 111,~oo.Qoo. ~ világ leggazdagabb gyapjuterme~
ló· 411ama. A világtermel,és egypegyedét
szolgáltatja.
.
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lj • Juhnyáj. ·a.Darlin6 ~ikságán és a M\lr~ay'vidákéa.
'.
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A finem-gyapj as merin6i juhokat nyiráshoz b.,sjtják~Kevés lovas - .
pásztor 6rz~ őket. ~ipikus kapi tallsta nsgyUzemet / f'a~ok/ e·~ek.

i4 •. t1ZfO~a.ti -társzekerek szálli tják az utnélkUli sikságQkon át
a gyapjub la~at, a legnagyobb ;része Amerika /USA! és Anglia gyá~
raiban kerül feldalgozásra.
.

II. Buzaaratás
g pesitenek.
.

.

a keletausztráliai
_

alföldBn. Mi~de1'l nehéz munká-t

la. I,!mdosan megmwkál t táj D41.•.•
Ausztráliában, Walesben. lagy tá})lák mellett már k1sebb parcellákat is lehet 14tn1.

-

-

It.
Melbou:rne /Melbörn/ Dél-Ausztrália legnagyobb vároea.Aváros
~ háiózatán esházain itt is meglátszik; nogy
település.
I

.

uj

lÖl-

nyékén hatalmas 1parszerUen Uzi:Sttkertészk~dés fej16dött ki.'

.

20-.• P.ert:q. ~Y\1gat~Ausz~rál~a f6városa. KÖl'ayéke medi terrán éghajl$tu. ~51eg b\lzát, gyUmi:Slosötés f6zeléket itermesztenek.
..' _

t

2i~, 'nemzeti' jövedelem~eg~agyob~ rész? ja.ht'eJ:ayésztésb&l.szár~
maZ1 • ~ buzatermeles, kerteszkedes, gyüm~lcate~melés együttvéve
sem éri el a juhtenyésztésbcSl származó jövedelmet. A nehézipar .
az ut6bbi évti~edekben gyorsan fejlődik, mert vas és szén -elegen~
dó mennyiségben van, a háboruk nem zavarták, s~t segitették iparának fejlódését.
.
.
22.- Feketeszén~telepek lew...c-astel/ny~késtil/kliJrnyéként ·barnaszéntelepek, Melbourn~ környékén vannak, 30~4Qm vastag szén+é~
teget. nyil t fej téssel bányásszák ki IQ~eensland/ 41 .

23. LesuJ abban' uránium lelóhelyre is bukkantak. Iparát és e~é~,z .
gazdasag1 életet sunerikai-angol tóke irányitja.
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Csak.lo 000 lakosa van. eommonwealth-palota Cambe~ában. Modern;
~sendes városka. ahol Ausztrália hat államának figyeit intézik. '
Ausztrália a Brit~Bir6dalom egyik tagja, mely azonban mindinkább
az USA érd~kterUletévé válik. Igy Anglia'és USA érdekei Ausztráliát illet6en ~11ent61esek.
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K~szfilt a Felsóektatási iegyzetellát6 tállalataál
Pelelős vezetőlf"!,jkovazky
Lajos.
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