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.,1, Jy1land nyugati réfize
, .., ,.J;ylland-' nyugati .partvidékénél sekély, homokos a, t engez-, Kikötés~e alkalmatlan a terület. A parton dünesor huzódik végig,
mely'ósak délen Szakadozik az~t. A zátonyos; homokos partvidék'
igen nagy veszélyt jelent a ,haj6zás számára. Gyakran látni az
elp~~ztult hajók. roncsait, ezért nevezik "vaapart"-nak. 25 év
alatt kb. 8 000 haj6 pu~ztu1t el e területen.

2, Skagenfok

-..,.. '.Z'

oz-az.ág Le gé az akd.bb foka lapos földnyelven végződóhomokos, kavicsos terület a Skagerrak éa ~ Kattegat tengerszorosok
között. A hajók messze elkerülik a hirhed.t zátonyos partvidé';'
ket, ahol világi't6tornyok figyelmeztetnek a veszélyre. A kilátás
pompás a szinte végtelennek látszó tengerre, hisz innen Svédország partjai 80-100 km~re vannak, Norvégiáé még távolabb.

3) Jylland keleti rész~
Jyllafld':'félszigetkeleti területén termékenyebb a talaj. A
\ jégkorszag eredményeképp sok t6 helyezkedik el. A tavak szigetein
erdőség .alakult 'ki, d.e az erdők egyebütt is gyakran jelennek meg.
A sik vidéken szánt6k és legelők váltakoznak. A hevös és csapa..;."
dékos' éghajlat miatt a' ter,mészetes növényzet mindig frís,s és
üde zöld.
~. Sjaellandi táj
,'
Az ország keleti nagy 'szigetel értékesebbek a mezőgazdaság
részére. A jó termőtalaj jgleccservályog/ miatt a földmUvelés
kisebb tí5l"ületre,szoritotta az erdőket •.A hullámos területen,
a földmüvelés mellett, nagyarányu a legelógazdálkodás.

5. Kilátás Fyn-szigetén
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Akeleti_nagy
szigeteket elválasztó tengerszorosok,
kat borit6 erdóség jellemző a dán szigetekr~.

a parto- .

6., Bornholm
Bornholm szigete messzebb Dániát6l a Balti-tengerben fekszik. A tenger puszti t6 munkáját afelapr6zott
és legömbölyi te";:'~
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szlkle:dar~bok 'té)mege jelzi.
jailátszanak.qazdas'gilag
'.

.'

J.hegytet6n
a halászat

Ha~er8huzvárámik
romfontos a ~zigeten
•.
.
.

7, Mezdgazdaságii~kol~
Aniez6gé.zdasági iskolák fontos szarepettöltenek
be az ország gazdasági jellegénekmegfelel'en.A
kQ.rszerüen megépitett
'-. ' és felszerelt
iskolák nélkiÍl " dán fBldmUvelés és állattenyész'
, tés nem vál t' volna oly jelEmt'saé az ország életében~A ~kép-F..,1'18zigetén,épUl t dalunli mez6gazdasági l.skolát ábrázo.lja. '
I

e~ 1.ege16,

!Sjeellandi'képl
.,'-.-A,'lege16-egy1.k-lányéges
gázd'aeági terület'e
Dániának, hisz az
állattenyésztés
a.legfontosabb,ága'mez6gazdaságának.
J. csatornák
mellett 6riási
terUletülege16k
vannak. ~(;)ldje nem a legalkalmasabb' af'öldmiivelesre.
,!gy:"'egy tanya, erd6fol tok 'és 'gondoz,ott ut-,
hálózat a táj ,jellemz6je
a hatalma~ .kf~erjedés1iI füterület
mellett.

,'~ Tehenek
" ...•z·~,ó.rszág/i.~~~,delmének főforrása
az' áilatte1'1yésztés.
F.öldmÍi:a_
',velése is tulnyomóan ennekszolgálatában
áll. J. szarvasmarha"állományf6leg
a kiváló. vörösszinU ·tehenekb6l áll •. Huauk,. de kivált.
képpen tejtermékUk feldolgozása'/vaj/
a kivitelben els6 helyen
szerepel.
~~ kivi.teli-hel_ye
Angl.iaés N~metország •

• 6)., . Husfeldol'go'zó- üzem
A-aértésfeldölgözás
iS'mez6gazdasági
:1:parának jövedelmez6 ága., A feldolgozott
árut már'kázzák, hogy v'édj ék a ki vi telL cikkek
min6ségét. l'képen látható feldolgoz6 a~em riagyságát amelle~te'
fut' ~ágányok nagy száma jelzi -.

ll,;' ?alszári tá!
- ~- , ':.. -Iial.áazé.t,

mint a tengerpárti'országokban
általában" .n~gy'!'"
.arányu.. Úlandó és biztos jövede+met jelent az 01'szágnak. J. ki-o
'fogott halakat felbontás
után_ t+szti tják és s6zzák, majd a napon
azáritják.
!Ezaz,egyik
feldolgozá~i
méd.!
'
.,
'

12. Halfűst'ölés

/B~rnho1m-szigéti
képI
- - '-1-:aálfüátö1és
kisebb fÜlitcn6kben tBrténlk •• B6zot~ és szá- ,
riiiott· halakat megfüstölvenemesak
bels6" fogyas2~ásra,
hunem. kivitelre'is
szállitják.
'

!1~
'St .•,jl1andi ga~daságtláj
-l)ániánák -legtermékenyebb része' a keletiazigetvilág~
talaja,
homokos anyag.E, szigetek közöttleg~"rtékesebbSjaelland.
Nagy
része szántóföld,
f6termériye: rozs "zab, burgonya f cukorrépa-a .:
. J:6 talaja miatt az erdők kis ,terUletet foglainak e L, A gondozott
utak mellett-gábonaföldek,
mindig .üde, zöld réteken lege16 álla~
tok s kisebb tanyák a gazdag dán vidékek jellemz6 képéhez tartoz'..;.
'nak. A kép jobb o:jslán
a szinte ,elmaradhatatlan
öbölrészlet
bukkan- ki."
,
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14,. lölcbntlvelés

/Jyllándi

.

"

'kép./--,
I

~
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. '" -A'f61'dmüvelés az ország j6 termótalaju
vi4ékeit
haaznál;ja
ki.,}" háttér dombosteriiletét
erd6 borit ja, e16tte a tenger, benyu16 vize esillane16.
A szétszórt
tanyák a tele'pülés jtülegze-tes :fQr~ái.
'
1!).,', Haj6gyártás

,

.'.• -bájógyártái3 fontos iparága ,ániának.
~ivi tele leginkább' a
t engez-en bonyolódik le, érthet6 tehát nagy haj6forga1ma ésigya
haj6épi tésfontoasága.Jlivel
aJ:lajóforgalom
a ·f6városban' s' legnagyebb
, a legtöbb haj óépit6üze,m is'
,itt
fej 16dött
ki.
'
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16'~-Koppenhága
-».áiliá ;'f6városa szigetekre
épült, az ~resund keskeny ágának.'
két partján
épült, régi ésuj
épUletekkel 'tarkit~a.
Hellén régen
,Hafn nevü halászfalu
volt s Íleve késc5bb lett KjCSbenhavn/keresked6-kiköt6/.'
1443 óta királyi szé:khely, egyeteme 'r479 óta van, " '
A kép a behavazott
várost 'mutatja. " '
,

,

'

Koppenhága /Thorwald/
ióppénnágá"egyik'legnevezetesebb
épfil'f!te a Thorwaldsen muI
zeum. Thorwaldsen Dánia világhiró
szebrásza, volt. ~iremléke felé épült egyemelete's muzeum a, pOInpeji és etruszk siremlékek min, tájára készült 1839 ...
1848 k5zöt1;.Benne helyezték el a kiváló
szobrász'befejezetlenművein
kivül butorait,
.képeit;, a királyi
~~ más képt~rakat.'"
,
'
, ~
~Z.'~'

li·,' Xdppenhága

(kerékpárl
.'
, "lóppefillága és, az' egész ország szinte memzetiközlekedési
- eszkl>ze a ke~ékpár. 'trgyszól ván minden embernek ~egvan smaga .ke- - '
rékpára. N:E,mesakkirándulni,l;livatalba,
henl~.R.ég a piacra is '
"ezen járnak. A kép a f6varosegyik
hi:djának kerékpárforgalmát
mutatja be. .
' '
'
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" '1',;' A konnerihágai kiköt6 '

'.

.
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.

'~ .

" Á kiköt6 mintegy"lJ'

F-..mhosszuságbanhuzódlk.
~~m má'-sezm,int
, , hosszu tengerszoros ,melya
város két részét elválasztja.
Nyugodt
vize, bizioD.ságos ki~öt6t nyuj t. f4iv,el a f6varos az' ország leg,:",,'
,ip.srosabb és' .1egf'Ql'galmasabb ,városa, hajóforgalma igen',nagy. Itt
rf!kjált, hajóra az ors'zag kiviteli
cikke1nek t6'bb mint f,elét.
' ,

10,,:Aarnusirészlet.,·
'~' tengér:paÍ'tóneIi'lelked~ városok egyes részei ,k~zvetlenül a
·viz mellé települtek.
Aarhus városának 'egyes házai szinte a viz-,-' b6letnelkednek
ki .•'!' régi..kereskedelmi
életben, volt e16:nyösaz,
ilyén ép t kes s , ,mert az áruszállitás,
vizen bonyolódhatott ,le ,::1 '
házakban léva· raktárokig. '
\.
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nyugati része
,, ',"JylláÍid"fi~ugati 'partvidékénél sekély, homokos a, tenger~Kiköté~~e alkalmatlan a terület. A parton dünesor huzódik végig,
mely csak déle~ szakadozik szét. A zátonyos; homokos partvidék'
,igen nagy veaz'élyt jelent a ,hajózás számára. Gyakran látni az
elp~sztu1t hajók, roncs~it, ezért nevezik "vaspart"-nak. 25 év
alatt kb. 8 000 haj6 pu~ztu1t el e területen.

2, Skagen fok

," ' , '.1.'

órszág ,legészakibb foka lapos földnyelven végz6dőhomlDkos, kavicsos terület a Skagerrakés
a Kattegat tengerszorosok
között. A hajók messze elkerülik a hirhedt zátonyos partvidé~
ket, ahol világitótornyok
figyelmeztetnek
a veszéljre. A kilátás
pompás a szinte végtelennek látszó tengerre, hisz innen Svédország partjai. 80-100 km-z-e vannak, ,NQrvégiáé még távo labb.

JI 'Jylland keleti része
,""Jyl1alid'::'félsziget keleti területén termékenyebb a talaj. A
\ jégkorszageredményeképp
sok tó helyezkedik el. A tavak szigetein
erdő ség .alakult 'ki, d.e az erdők egyebütt is gyakran jelennek meg.
A aik vidéken szánt6k ,és legelők váltakoznak. A havös és csapa...;.~d éko s éghajlat miatt a t errnés se t es növényzet mí.ndí.g fris,s és
üdezöld. :'
~. Sjaellandi táj
, Az ország keleti nagy 'szigetei értékesebbek a,mezőgazdaság
részére. A jó termőtalaj jgleccservályogl
miatt a földmUvelés
kisebb t~rületre ,szoritotta az erdőket. ,A hullámos területen,
a földmüvelés mellett, nagyarányu a legelőgazdálkodás.

2, Kilátás
- .

.

-

.-

Fyn-szigetén
- .

-

A'keleti.nagy
kat boritó, erdóség

szigeteket elválasztó tengerszorosok,
jellemzéS a dán szigetekr~.

a parto- '

6, ,Bornholm
Bornholm szigete messzebb Dániát6l a Balti-tengerben
fekszik .•A tenger puszti tó munkáját a felaprózott és legömbölyi te"'?');
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