VÁZLATOK
VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc

AUSZTRIA
Elhelyezkedése:

Az északi félgömb, keleti felén, közép-Európa középső részén
helyezkedik el.

Határai:

É:
K:
D:
Ny:

területe:
népessége:
népsűrűsége:
nyelve:
fővárosa:

87.871 km2
8,1 millió fő
91,1 fő/km2
német
Bécs

Németország, Csehország
Szlovákia, Magyarország
Szlovénia, Olaszország
Liechtenstein, Svájc
zászlója

TÁJAI
uralkodó domborzat: hegyvidék → Keleti-Alpok → havasi pásztorkodás
→ erdőgazdálkodás → fa, papír, cellulózipar
→ turizmus
→ völgyekben

→ takarmánytermesztés
→ állattenyésztés

Dunamenti medencesor → Bécsi-medence
Grazi-medence

ÉGHAJLAT
Alpok → hegyvidéki
medencék → kontinentális
VÍZRAJZA
folyói ingadozó vízjárásúak (tavaszi hóolvadás, esőzések → áradás)
hegyekben bővizű patakok
Duna → Fekete-erdő – Fekete-tenger; delta torkolat
Inn → Keleti-Alpok (Svájc); Duna → Passau
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GAZDASÁG
MEZŐGAZDASÁG
Belterjes mezőgazdaság
növénytermesztés → gépesített, magas színvonal
→ állami támogatással
→ gabonafélék, zöldség-, gyümölcs-, szőlőtermesztés
→ Alsó-Ausztria, Burgenland
IPAR
energiahordozók → szegény → import (behozatal)
egyéb nyersanyagok: kősó (Salzburg környékén) , fa → export (kivitel)
alapanyagipar:
kohászat
→ vaskohászat → hazai (Eisenerz) és import vasércre épül → Linz
→ alumíniumkohászat → import (francia) timföld + hazai vízenergia
gépgyártás → Bécs, Linz, Graz
→ mezőgazdasági gépgyártás
→ szerszámgépgyártás
→ elektromos berendezések
könnyű- és élelmiszeripar → a fővárosban és környékén
vegyipar → hazai kősó + vízenergia → import szénhidrogén

SZLOVÉNIA
Elhelyezkedése:

Az északi félgömb, keleti felén, közép-Európa déli részén helyezkedik el.

Határai:

É:
ÉK:
K:
D:
Ny:

területe:
népessége:
népsűrűsége:
nyelve:
fővárosa:

20.253 km2
2,0 millió fő
98,7 fő/km2
szlovén
Ljubljana

Ausztria
Magyarország
Horvátország
Horvátország
Olaszország
zászlója

1991-ben, elsőként vált ki Jugoszláviából.
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TÁJAI
Keleti-Alpok → fiatal lánchegység → Eurázsiai-hgr. tagja
Dinári-hg. → fiatal lánchegység → Eurázsiai-hgr. tagja
Karszt-hg. → a mészkő pusztulási formák (karsztformák) névadója
Mura folyó völgye → termékeny alföld

ÉGHAJLAT → hasonló Ausztriáéhoz
Alpok → hegyvidéki
medencék → kontinentális

VÍZRAJZA → hasonló Ausztriáéhoz
folyói ingadozó vízjárásúak (tavaszi hóolvadás, esőzések → áradás)
hegyekben bővizű patakok
Mura → Alpokban ered (Ausztria) → Drávába ömlik (Légrád-nál → Horvátország)
Száva → Júlia-Alpokban ered (Szlovénia) → Dunába ömlik (Belgrád →
Szerbia/Vajdaság)

GAZDASÁG
MEZŐGAZDASÁG
Belterjes mezőgazdaság

→ gépesített, magas színvonal
→ takarmánynövények,
→ szarvasmarha tartás

IPAR
energiahordozó:

barnakőszén
szénhidrogén → import

ércek: higanyérc

gépgyártás → háztartási gépek, villamossági berendezések → Ljubljana,
Maribor

3

SVÁJC
Elhelyezkedése:

Az északi félgömb, keleti felén, közép-Európa nyugati részén helyezkedik el.

Határai:

É:
K:
D:
Ny:

területe:
népessége:
népsűrűsége:
nyelve:
fővárosa:

41.285 km2
zászlója
7,3 millió fő
176,8 fő/km2
német, francia, olasz, rétoromán
Bern

Németország
Liechtenstein, Ausztria
Olaszország
Franciaország

A történelem során megtartotta semlegességét → gazdagodás
→ bankok megerősödése
TÁJAI
Nyugati-Alpok → fiatal lánchegység → Eurázsiai-hgr. tagja
Svájci-medence → dombvidék az Alpok északi lábánál

ÉGHAJLAT → hasonló Ausztriáéhoz
Alpok → hegyvidéki
medencék → kontinentális

VÍZRAJZA
folyói ingadozó vízjárásúak (tavaszi hóolvadás, esőzések → áradás)
hegyekben bővizű patakok → villamos energia termelés → villamosított vasútvonalak
Rajna → Nyugati-Alpokban ered (Svájc); Északi-tenger (Hollandia) tölcsértorkolat
Rhône → Nyugati-Alpokban ered (Svájc); Földközi-tenger (Franciaország) delta
torkolat
Genfi-tó → gleccservölgy tó, átfolyásos
Boden-tó → gleccservölgy tó, átfolyásos

GAZDASÁG
MEZŐGAZDASÁG → szarvasmarha tenyésztés
IPAR → munkaigényes, kevés alapanyagot igénylő termékek
óragyártás → Genf
gyógyszergyártás → Basel
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TÉRKÉPANYAG
Svájc (Bern)
Zürich
Luzern
Basel
Genf
Ausztria (Bécs)
Linz
Graz
Eisenerz
Salzburg
Innsbruck
Szlovénia (Ljubljana)
Maribor
Németország (Berlin)
Passau
Csehország (Prága)
Szlovákia (Pozsony)
Magyarország (Budapest)
Olaszország (Róma)
Liechtenstein (Vaduz)

Duna
Inn
Mura
Dráva
Száva
Rajna
Rhône
Genfi-tó
Boden-tó
Nyugati-Alpok
Keleti-Alpok
Karszt-hegység
Bécsi-medence
Grazi-medence
Svájci-medence
Fekete-erdő
Fekete-tenger
Északi-tenger
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