
Eu ró pa leg na gyobb szi get cso port ja: 
a Brit-szi ge tek

A két nagy (Brit- és Ír-szi get) és a több mint ezer ap ró tag ból ál ló szi get cso por tot
az Észa ki-ten ger és a Do ve ri-szo ros nál 33 km-re kes ke nye dô La Manche (la mans-
csa tor na) vá laszt ja el Eu ró pa tör zsé tôl.

A szi ge tek part vo na la erô sen ta golt. Észa kon a jég vájt kes keny fjor do kat, a
dé li tá gas öb lö ket az erôs hul lám zás és a da gály pusz tí tó mun ká ja ala kí tot ta ki.

A szi ge te ken két ál lam, Nagy-Bri tan nia és Ír or szág osz to zik.

A jég kor szak ban a mai Brit-szi get még fél szi get volt; az Észa ki-ten ger és a La Manche he lyén
ala csony sík sá gok kap csol ták össze a kon ti nens sel. A jég ta ka ró el ol va dá sa után a ten ger szint je
meg emel ke dett, mi köz ben az Észa ki-ten ger me den cé je kis mér ték ben be süllyedt. Így vált Eu ró pa e
nyu ga ti da rab ja szi get té. A szi ge te ket csak nem min de nütt me re dek, fal sze rû par tok sze gé lye zik.
A messzi rôl fe hér lô, hí res do ve ri szik lák ról ne ve zik Ang li át Albionnak is.

A ten ger szin te ál lan dó, he ves hul lám zá sa mar dos sa, szag gat ja a me re dek szik la fa la kat.
A pusz tí tó mun ka annyi ra ha té kony, hogy az el múlt ezer év ben Ang lia part jai át la go san 6 km-t hát -
rál tak, s a Brit-szi get te rü le te 9 ezer km2-rel csök kent.
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Idôs hegy sé gek – le ta rolt me den cék

A szi get cso port leg ter je del me sebb tag ja a Brit- és az Ír-szi get. Fel szí nü ket erô sen
le ko pott óidei rög hegy sé gek és le pusz tu lás sal ke let ke zett, ten ger re nyí ló me den -
cék al kot ják. A hegy sé gek ér té kes fe ke te kô szén-te le pe ket tar tal maz nak. A leg ter -
je del me sebb rög vi dék, a Skót-fel föld te rü le tén emel ke dik a szi get cso port a leg ma -
ga sabb ra (Ben Nevis, 1343 m). A rit kán la kott, zord ég haj la tú, ko pár vi dé ket ódon
apát sá gok és ko mor lo vag vá rak te szik han gu la tos sá.

A Skót-fel föl det ket té sze lô Kaledóniai-árok a Kaledóniai-hegységrendszer név adó ja. A leg mé -
lyebb ré sze it ki töl tô ta vak kö zül a Loch Ness vi lág szer te is mert. Ti tok za tos la kó ja, Nessi, az idôn -
ként – vagy csak a le gen dák ban? – fel buk ka nó szörny tet te hí res sé.

A Brit-szi get ge rin ce az észak–déli irány ban hú zó dó Pennine-(pennájn)
hegység. Fe ke te kô szén re és a már ki me rült vas érc le lô he lye i re te le pült Föl dünk
egyik leg ré gibb és leg na gyobb ipar vi dé ke.

A hegy sé gek kö zé éke lô dô me den cék és sík sá gok kö zül a ter mé keny, sû rûn
la kott Lon do ni-me den ce a leg je len tô sebb.

Ahol az esô ka bát kö te le zô

Vizs gáld meg a hô mér sék le ti gör bék fu tá sát és ér té ke it!
Mi az oka an nak, hogy té len a hô mér sék let nem észak ról dél re, ha nem
nyu gat ról ke let re vál to zik?

A Brit-szi ge tek az óce á ni ég haj lat leg jel leg ze te sebb te rü le tei. Az óce án és az
Észak-atlanti-áramlás fû tô ha tá sa mi att a tél igen eny he. (A ja nu á ri kö zép hô mér -
sék let a nyu ga ti par to kon 7 °C, ugyan annyi, mint Olasz or szág dé li ré szén.) A nyár
vi szont meg le he tô sen hû vös. Ilyen kor az óce án hû tô ha tá sa ér vé nye sül. Az évi
hôingás itt a leg ki sebb Eu ró pá ban.

A Brit-szigetek
januári és júliusi

hômérsékleti görbéi
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A nyu ga ti te rü le te -
ket ön tö zi a leg több esô.
Itt a csa pa dék bô sé ges
és egyen le tes el osz lá sú.
A Skót-fel föld ön a csa -
pa dék évi mennyi sé ge
4000 mm fö lé is emel -
ked het. He ten ként át la -
go san öt nap esôs.

A Lon do ni-me den cé ben a csa pa dék mennyi sé ge csu pán 650-700 mm,
de az el osz lás itt is egyen le tes. Mit gon dolsz, mi ért van ez így?

A le ve gô pá ra tar tal ma ál lan dó an ma gas, ezért gya ko ri a sû rû köd, ami akár na pok ra is meg -
bé nít hat ja a köz le ke dést. Kü lö nö sen ve szé lyes a szennye zett le ve gô jû vá ro sok ra te le pe dô, egész -
ség ká ro sí tó füst köd (szmog). Az 50-es évek hír hedt lon do ni szmog jai több ezer em ber ha lá lát okoz -
ták. A kör nye zet vé del mi in téz ke dé sek, kü lö nö sen a szén fû tés meg szün te té se kö vet kez té ben a füst -
kö dök má ra szin te tel je sen meg szûn tek.

Bô vi zû fo lyók, zöl del lô ré tek

A Brit-szi ge te ken a bô sé ges csa pa dék mi att sû rû víz há ló zat ala kult ki. A fo lyók
rö vi dek, bô vi zû ek és egyen le tes víz já rá sú ak. Az eny he té len sem fagy nak be,

ezért a na gyobb fo lyók
egész év ben ha józ ha -
tók. Szé les, mély töl -
csér tor ko la ta ik ki tû nô
ki kö tôk.

A tör té nel mi idôk
kez de tén a szi get cso -
port nak még több mint
a fe lét er dô bo rí tot ta.
A szán tók és a le ge lôk
ter jesz ke dé se, a ha jó épí -
tés és a fa sze net hasz ná -
ló vas ko há szat mi att az
er dô ket annyi ra ki ir tot -
ták, hogy ma Nagy-Bri -
tan nia és Ír or szág Eu ró -
pa er dô ben leg sze gé -
nyebb or szá gai kö zé tar-
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� A smaragdzöld Ír-sziget
óceáni partvidéke
• Mi az oka annak,
hogy a Brit-szigeteken
egész évben zöld a fû?

Fenyér, az óceáni tájak törpecserjébôl, magasra megnövô
saspáfrányból (jobb oldalon) és hangafélékbôl (lila) álló

növényzete
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toz nak. A hegy sé gek több sé gét fe nyér (tör pe cser jék bôl, sas páf rány ból, han ga fé -
lék bôl ál ló nö vény zet) bo rít ja

A Brit-szi ge te ket egész év ben zöl del lô dús füvû ré tek, fe nyér és nagy ki ter -
je dé sû par kok jel lem zik.

Nagy-Bri tan nia

Nagy-Bri tan nia négy tör té nel mi te rü le te: Ang lia, Wa les (velsz), Skó cia és Észak-
Ír or szág. Az or szág hi va ta los ne ve Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki -
rály ság. (Egye sült Ki rály ság ként is szok ták az új sá gok em lí te ni.)

Eu ró pa sû rûn be né pe sült or szá gai kö zé tar to zik, de a né pes ség el osz lá sa
nem egyen le tes. A Lon do ni-me den ce és az ipar vi dé kek sû rûn la kot tak (500–1000
fô/km2), a hegy vi dé ki te rü le tek (Skót-fel föld, Wa les) nép sû rû sé ge ki csi (10–30
fô/km2). La kos sá gá nak 9/10-e vá ro sok ban él.

A brit vi lág bi ro da lom fény ko ra és ha nyat lá sa
A nagy fel fe de zé sek ko rá ban, ami kor a vi lág ke res ke de lem szín te re a Föld kö zi-ten ger rôl az At lan ti-
óce án ra te vô dött át, Nagy-Bri tan nia föld raj zi hely ze te ked ve zô vé vált. Ki kö tés re al kal mas part vi -
dé ke elô se gí tet te a ha jó zás ko rai ki ala ku lá sát. A XVII. szá zad ban már Nagy-Bri tan nia volt a vi lág -
ten ger ura. A ten ge ren tú lon óri á si gyar ma to kat szer zett. Ha tal mas gyar mat bi ro dal ma a szá raz föl -
dek 1/5-ére ter jedt ki. A gyar ma tok ol csó nyers anyag gal (ás vány kin csek, me zô gaz da sá gi ter mé kek)
lát ták el az anya or szá got, ugyan ak kor biz tos fel ve vô pi a cot je len tet tek a brit ter mé kek szá má ra.
Mind ez az ipar gyors fej lô dé sét ered mé nyez te.

Ang lia a ka pi ta liz mus szü lô ha zá ja. Itt ment vég be elô ször az ipa ri for ra da lom. A XVII–XIX.
szá zad ban a szi get or szág szá mos tech ni kai ta lál mány szü lô föld je volt. A fo nó- és szö vô gé pek, a
gôz gép, az új ko há sza ti el já rá sok, az esz ter ga pad al kal ma zá sá val sok kal töb bet és ol csób ban tud -
tak ter mel ni, mint a ha gyo má nyos, egy sze rû esz kö zök kel dol go zó mû he lyek ben. Így ter mé ke i ket a
vi lág min den ré szén ér té ke sí te ni tud ták. Az or szág fe ke te kô szén-le lô he lyei és a má ra már ki me rült
érc te le pei is hoz zá já rul tak ah hoz, hogy Nagy-Bri tan nia a XIX. szá zad ban a „vi lág mû he lyé vé”, ke -

A Brit-szi ge tek part vo na la ta golt, ki kö tés re al kal mas. Le ko pott rög hegy sé gei fe -
ke te kô szén ben gaz da gok. Leg je len tô sebb hegy vi dé kei a Skót-fel föld és a
Pennine-hegység. Le pusz tu lás sal ke let ke zett me den céi kö zül a Lon do ni-me -
den ce a leg ter je del me sebb.

A szi ge tek ég haj la ta óce á ni. Fo lyói rö vi dek, bô vi zû ek és egyen le tes víz já -
rá sú ak. Az egy ko ri er dô sé ge ket szin te tel je sen ki ir tot ták. Dús füvû rét jei egész
év ben zöl dek. Leg na gyobb szi ge tei a Brit- és az Ír-szi get.

Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág
Egye sült Ki rály ság
Te rü le te: 244 046 km2

Né pes sé ge: 59 760 000 fô (2001)
Nép sû rû sé ge: 245 fô/km2

Fô vá ro sa: Lon don
Ál lam for má ja: al kot má nyos ki rály ság
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res ke del mi és pénz ügyi nagy ha -
tal má vá vál ha tott. Ipa ra annyit ter -
melt, mint a Föld töb bi or szá ga
együt te sen.

A gyar ma tok biz tos pi a ca
ké nyel mes sé tet te az an gol tô ké se -
ket. Gyá ra i kat, ter mé ke i ket nem
kor sze rû sí tet ték meg fe le lô mér ték -
ben, ezért a XX. szá zad ele jé re le -
ma rad tak a gyor san fej lô dô Egye -
sült Ál la mok kal és Né me tor szág -
gal szem ben. Nagy-Bri tan nia a II.
vi lág há bo rú után gyar ma ta i nak
több sé gét is el ve szí tet te. A vi lág
ipa ri ter me lé sé ben és ke res ke del -
mé ben be töl tött sze re pe fo ko za to -
san csök kent. En nek el le né re
Nagy-Bri tan nia ma is a vi lág fej lett
ipa ri or szá gai kö zé tar to zik.

Vál ság gal küsz kö dô ko há szat – fej lô dô gép gyár tás

A vas ko há szat Nagy-Britannia egyik leg ré gibb ipar ága. A ko há szat te lep he lyei az
idôk fo lya mán vál toz tak. Amíg a ko há szat tü ze lô anya ga a fa szén volt, a ko hók az
er dô sé gek mel lé te le pül tek. Ami kor a koksz fel hasz ná lá sa vált ural ko dó vá, a vas -
érc cel is ren del ke zô szén le lô he lyek kö ze lé be hú zód tak. Így ala kult ki a Pennine-
hegység lá bá nál Föl dünk el sô ne héz ipa ri kör ze te, a Black Country (blek kauntri
= fe ke te vi dék), amely nek leg na gyobb köz pont ja Bir min gham (börmingem).

A ha zai vas érc kész le tek ki me rü lé se mi att a ko há szat a ten ger par ti szén me -
zôk kö ze lé be te le pe dett át, mert a ki kö tôk kö ze lé ben ol csób ban jut a kül föld rôl,
ten ge ri úton be ho zott vas érc hez. Így jött lét re Észak ke let-Ang lia (köz pont ja
Newcastle [nyúkasztl]), Dél-Wa les (Cardiff [kárdiff]) és a Skót-me den ce (Glas gow
[glasgou]) ko há sza ti kör ze te.

A brit ipar leg erô tel jes eb ben fej lô dô ága za ta a ki vá ló mi nô sé gû ter mé ke ket
elô ál lí tó gép gyár tás.

A több év szá za dos múlt ra vissza te kin tô ha jó gyár tás az utób bi év ti ze dek ben
so kat ve szí tett je len tô sé gé bôl. Alig száz éve még Nagy-Bri tan nia volt a vi lág leg -
na gyobb ha jó gyár tó ja. Ma már ha jó kat vá sá rol, hogy ha tal mas ke res ke del mi flot -
tá ját fenn tart sa. A leg na gyobb ha jó gyá rak a nyers va sat és acélt gyár tó nagy ki kö -
tô vá ros ok ban (Glas gow, Newcastle) ta lál ha tók.

A vi lág hí rû au tó- és re pü lô gép gyár tás a Lon do ni-me den cé ben össz pon to sul.
Fej lett a szer szám gé pek, au to ma ta gép so rok, elekt ro mos gé pek, elekt ro ni -

kai cik kek gyár tá sa is.
A nagy múl tú vegy ipar el sô köz pont jai a szén me zôk kö ze lé ben jöt tek lét re.

A szén hid ro gé nek fel hasz ná lá sa mi att az új üze mek a ki kö tôk be te le pül tek.
A vegy ipar fej lô dé sét is se gí tet ték az Észa ki-ten ger kô olaj- és föld gáz le lô he lyei.
Nagy-Bri tan nia – Orosz or szág és Nor vé gia után – Eu ró pa har ma dik kô olaj ter me -
lô je, a ki ter melt kô olaj ból még ki vi tel re is jut. Föld gáz ter me lé se is fe de zi a ha zai
szük ség le te ket.

London, a Temze mellé települt brit fôváros
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Ré gi ha gyo má nyok – ki vá ló szö ve tek

Nagy-Bri tan nia leg ré gibb ipar ága a tex til ipar.

A tex til ipar ban bon ta ko zott ki elô ször az ipa ri for ra da lom. A fo nó- és szö vô gé pek mun ká ba
ál lí tá sá val több árut tud tak elô ál lí ta ni, ezért egy re több nyers anyag ra volt szük ség. A szán tó föl dek
je len tôs ré szén fel hagy tak a föld mû ve lés sel, s a föl de ket juh le ge lôk ként hasz no sí tot ták. A gyar ma -
to kon – Auszt rá li á ban és Új-Zé lan don – is meg ho no sí tot ták a juh te nyész tést. A gyap jú nagy ré sze
ezek bôl az or szá gok ból ér ke zett és ér ke zik ma is. A pa mut ipar nyers anya gát In dia és Egyip tom gya -
pot ül tet vé nyei ad ták. Ma nap ság a tex til alap anyag ok kö zel fe le mû szál.

Nagy-Bri tan nia gya pot- és gyap jú ipa ra so ká ig az el sô he lyen állt a vi lá gon. Az utób bi év ti ze -
dek ben a ve tély tár sak – el sô sor ban az egy ko ri gyar ma tok – elô re tö ré se mi att a brit tex til ipar je len -
tô sé ge csök kent.

A gya po tot fel dol go zó pa mut ipar a Pennini-hegység nyu ga ti ol da lá ra te le -
pült. (Az it te ni pá ra dús le ve gôn a gya pot szál nem tört, így fi no mabb fo na lat le he -
tett ké szí te ni be lô le.) E vi dék irá nyí tó és ke res ke del mi köz pont ja Man ches ter

(mencsesztör). A ten ge ren tú li alap anyag ok Li ver pool (livörpul) ki kö tô jén ke resz -
tül ér kez nek az ipar vi dék re, és in nen szál lít ják a vi lág min den ré szé re a ki vá ló mi -
nô sé gû brit tex til ipa ri ter mé ke ket is.

A Pennine ke le ti ol da lán ala kult ki Föl dünk leg na gyobb gyap jú ipa ri vi dé ke.
(A szá ra zabb le ve gô ked ve zett a nedv szí vó gyap jú fel dol go zá sá nak.) Vi lág hí rû
köz pont ja Leeds (lídsz).

A me zô gaz da ság ve ze tô ága za ta az ál lat te nyész tés

Nagy-Bri tan nia egész év ben zöld, dús füvû le ge lôi ki vá ló fel té te le ket biz to sí ta nak
a szar vas mar ha-te nyész tés szá má ra. Az ál la to kat fô leg a te jü kért tart ják, de a dél-
ang li ai nagy vá ros ok kör nyé kén je len tôs a húsmarhatenyésztés is.

A textilipar ágainak megoszlása a Pennine két oldalán
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A rosszabb mi nô sé gû he gyi le ge lô kön ju ho kat te nyész te nek. A nagy gyap jú -
ho za mú te nyész ál lat ok mel lett hús ju ho kat is tar ta nak. Az ürü hús a bri tek nem ze -
ti ele de le.

A ma gas szín vo na lú ser tés te nyész tés szá mos ne mes faj tá val gaz da gí tot ta
Eu ró pát.

A vi lág szer te hí res ló- és ku tya te nyész tés
a spor tot és a szó ra ko zást szol gál ja.

A hû vö sebb tá jak szán tó in ár pát, kom lót
és bur go nyát ter mesz te nek. Nagy-Bri tan nia
ár pa ter me lés ben a vi lág el sôk kö zött van. Az
ár pát fô leg az ál la tok ta kar má nyo zá sá ra
hasz nál ják, de sze szes ita lo kat (sok fé le sört és
whis kyt) is gyár ta nak be lô le.

A me le gebb és szá ra zabb Lon do ni-me -
den cé ben bú zát és cu kor ré pát, a leg kel le me -
sebb ég haj la tú dé li tá ja kon zöld sé get ter -
mesz te nek és gyü mölcs fá kat ne vel nek.

A me zô gaz da sá gi te rü le tek je len tôs ré -
sze 100 ha fe let ti nagy bir tok. A föl de ket a bir -
to ko sok vagy a jó mó dú bér lôk mû ve lik meg.
A nagy fo kú gé pe sí tés mi att a me zô gaz da ság -
ban fog lal koz ta tot tak ará nya itt a leg ki sebb
(2%) Eu ró pá ban.

Nagy-Bri tan nia még né hány év ti zed del
ez elôtt élel mi szer-szük ség le té nek kö zel fe lét
kül föld rôl sze rez te be. Az utób bi év ti ze dek -
ben a brit me zô gaz da ság olyan je len tô sen fej -
lô dött, hogy ma már az or szág csak nem tel je -

sen ön el lá tó, sôt egyes ter mé kek bôl (bú za, ár pa) még ki vi tel re is jut.
Nagy-Bri tan nia je len tôs halászország. A túl ha lá szás mi att a part men ti vi zek

hal ál lo má nya meg csap pant, ezért az ága zat so kat ve szí tett je len tô sé gé bôl.

A Fe ke te-vi dék tôl a Csalagútig
Bir min gham és kör nyé ke hosszú év ti ze de ken át az ipa ri kör nye zet szennye zés leg el ret ten -
tôbb pél dá ja volt. A gyá rak, a ko hók, a hô erô mû vek on tot ták a füs töt, a kor mot, ami az -
tán rá ra kó dott a há zak fa lá ra, az ut cák ra, fe ke té re fes tet te a fá kat, a fo lyók vi zét. A vá ro -
sok szenny vi ze, a gyá rak ból ki ke rü lô mér ge zô anya gok el fer tôz ték a vi ze ket; a ha lak ki -

pusz tul tak, a ma da rak el me ne kül tek. A si vár mun kás te le pek, a bá nyák, a csil lék még vi gasz ta la nab -
bá tet ték a táj ké pét. Meg ér de mel ten kap ta e szo mo rú kör nyék a Black Country, az az a Fe ke te-vi -

Nagy-Bri tan nia fej lett ipa ri-szol gál ta tó or szág. Leg je len tô sebb ás vány kin csei a
fe ke te kô szén, az észa ki-ten ge ri kô olaj és föld gáz. Ha gyo má nyos ipar ágai a
vas ko há szat, a ha jó gyár tás és a tex til ipar. Az ipar leg gyor sab ban fej lô dô ága za -
tai az au tó-, re pü lô gép-, szer szám gép gyár tás és a vegy ipar. A szán tók leg fon to -
sabb ter mé nye az ár pa és a bú za. A me zô gaz da ság ve ze tô ága za ta az ál lat te -
nyész tés.
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Ahol egész évben zöld a fû:
a vidéki Anglia
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dék ne vet. A vas ko há szat vál sá ga, a szén ter me -
lés vissza esé se még el ke se rí tôb bé tet te a hely -
ze tet. Tö me ges sé vált a mun ka nél kü li ség, az el -
sze gé nye dés. Az utób bi év ti ze dek kör nye zet vé -
del mi in téz ke dé sei so kat ja ví tot tak az ipar vi dék
ké pén. Szenny víz tisz tí tó te le pek, füst szû rô be -
ren de zé sek, új tech no ló gi ai el já rá sok al kal ma -
zá sá val tisz táb bá vál tak a vá ro sok, a vi zek és a
le ve gô. Adó ked vez mé nyek kel se gí tik a kor sze -
rû, kör nye zet kí mé lô ipa ri ága za tok, üze mek
meg te le pe dé sét. Új mun ka le he tô sé ge ket hoz -
nak lét re, a mun ká so kat át ké pe zik, így igye kez -
nek meg aka dá lyoz ni a la kos ság el ván dor lá sát.

Lon don kö zel 7 mil lió la ko sú vi lág vá ros a
Tem ze két ol da lán. Nagy-Bri tan nia po li ti kai,
pénz ügyi és kul tu rá lis köz pont ja, leg na gyobb
ki kö tô je és ipar vá ro sa.

A vá ros min den pont ján szí nes em ber tö -
meg vesz ben nün ket kö rül; ele gáns kosz tüm be
bújt an gol la dyk, pa kisz tá ni nagy csa lád ok, tur -
bá nos in di a i ak, szok nyás fe ke ték. Az egy ko ri vi -
lág bi ro da lom, a mai Nem zet kö zös ség köz pont já ban já runk. (A Nem zet kö zös ség Nagy-Bri tan nia és
a volt gyar ma tai kö zött ki ala kult gaz da sá gi és po li ti kai szö vet ség.)

Lon don bel vá ro sa, a City (sziti) a ban kok és az üz let há zak ne gye de. A nap pal zsú folt, for gal -
mas vá ros rész va sár nap és éj sza ka szin te tel je sen ki halt. Alig 10 ezer la ko sa van, de az itt dol go zók
szá ma meg ha lad ja a 300 ez ret.

A City dél ke le ti pe re mén áll a hí res-hír hedt Tower (tauer), az or szág leg erô sebb kö zép ko ri erô -
dít mé nye, az an gol tör té ne lem ne ve ze tes és gyak ran vé res ese mé nye i nek szín he lye.

A City tôl nyu gat ra el te rü lô West End (nyu ga ti vá ros rész) az ál lam igaz ga tás köz pont ja. Itt van
a ki rá lyi pa lo ta, a par la ment, a mi nisz té ri u mok és a mi nisz ter el nö ki re zi den cia (Downing Street
10.). Eb ben a vá ros rész ben van nak a leg drá gább szál lo dák, szó ra ko zó- és mu la tó he lyek; szín há zak,
mo zik, mú ze u mok ta lál ha tók itt a tá gas, gon do zott par kok ko szo rú já ban.

Az East End (ke le ti vá ros rész) a ki kö tôk, az ipa ri üze mek, a vö rös tég lás mun kás la kó te le pek
ne gye de. Az East End szí ve, a fo lyó par ti dok kok vi lá ga az utób bi évek ben tel je sen át ala kult. A si vár
rak tár épü le tek, a dok kok (ha jók ja ví tá sá ra és el len ôr zé sé re szol gá ló épít mé nyek), a ro mos mun kás -
la kás ok he lyén épül a jö vô Londona, fo lyó ra né zô lu xus la ká sok kal, sza bad idô köz pon tok kal, va do -
na túj iro da há zak kal. Ez ma Lon don leg drá gább és leg ele gán sabb ne gye de.

Lon don föld raj zi ne ve ze tes sé ge, hogy egyik kül vá ro sa, Greenwich (grinics) csil lag vizs gá ló já -
nak ku po lá ján ha lad ke resz tül a kez dô hosszú  -
sá gi kör.

A szi get jel leg év szá zad okon át meg véd te
Nagy-Bri tan ni át a kon ti nen sen dú ló há bo rúk tól
és jár vá nyok tól. Ez a „fé nyes el szi ge telt ség”,
ami re az an go lok olyan büsz kék vol tak, már a
múl té. 1994-ben meg nyílt a Nagy-Bri tan ni át
Fran  ci a or szág gal össze kö tô Csa tor na-alag út. A
37 km hosszú épít mény két pár hu za mos, 7,3
mé  ter át mé rô jû vas úti, és egy kar ban tar tá si
mun ká la tok ra szol gá ló kes ke nyebb alag út ból
áll. Az au tó kat, bu szo kat és ka mi o no kat 12 per -
cen ként in du ló, spe ci á lis sze rel vé nyek szál lít ják
a két vég ál lo más kö zött.

A „Csalagútnak” be cé zett alag út 3 órá ra
csök ken tet te a Pá rizs és Lon don kö zöt ti vas úti
uta zás idô tar ta mát. (Ez ed dig – komp ha jók
igény be vé te lé vel – 6-7 óra hosszat tar tott.) A Csatorna-alagút kijárata

A greenwichi csillagviszgáló (London). Itt
halad a kezdô hosszúsági kör 
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A Sma ragd-szi get or szá ga

A ta vak kal, tô zeg lá pok kal tar kí tott Ír-szi get nagy ré szét egész éven át üde zöld ré tek, le ge lôk bo rít -
ják, ezért ne ve zik Sma ragd- vagy Zöld-szi get nek is.

Az Ír-szi get volt a brit gyar ma to sí tás el sô ál do za ta. A több év szá za dos el nyo más kö vet kez mé -
nye, hogy alig pár évtizede még Ír or szág Nyu gat-Eu ró pa leg sze gé nyebb, gaz da sá gi lag leg fej let le -
nebb ál la ma volt. A gyar ma ti ura lom éve i ben a me zô gaz da ság volt az ír nép szin te egyet len meg -
él he té si for rá sa. Az ipar csak a füg get len ség ki ví vá sa után (1937) in dult las sú fej lô dés nek. A me zô -
gaz da ság ve ze tô ága za ta az ál lat te nyész tés. Az ír tej ter mé kek, a hús és a gyap jú leg fôbb vá sár ló ja
ma is Nagy-Bri tan nia. Leg fon to sabb élel mi szer nö vé nye a bur go nya.

Az adó ked vez mé nyek és az ala csony mun ka bé rek mi att az utób bi év ti ze dek ben sok kül föl di
cég te le pe dett meg a szi ge ten. A ha gyo má nyos élel mi szer- és tex til ipar mel lett egy re je len tô seb bé
vá lik a gép gyár tás. A mû sze rek, iro da gé pek, elekt ro ni kai esz kö zök, szá mí tó gép-al kat ré szek az or -
szág fon tos ki vi te li cik kei. A mo dern gyár ipar leg na gyobb köz pont ja a fô vá ros, Dub lin.

Ír or szág Nyu gat-Eu ró pa leg rit káb ban la kott ál la ma. A XIX. szá zad 40-es éve i ben a bur go nya -
vész okoz ta rossz ter més éhín ség hez és vé res fel ke lé sek hez ve ze tett. Több szá zez ren pusz tul tak
éhen, és több mint egy mil lió em ber hagy ta el az or szá got. A ki ván dor lá si hul lám ké sôbb is foly ta -
tó dott. Az Ír-szi get né pes sé ge alig száz év alatt a fe lé re csök kent.

A hosszú brit el nyo más so rán az írek ôsi, kel ta ere de tû nyel ve fe le dés be me rült. Ál ta lá nos sá
vált az an gol nyelv hasz ná la ta. A nem ze ti nyel vet csu pán a la kos ság egy ne gye de be szé li.

A füg get len ség ki ví vá sa után a szi get po li ti ka i lag két rész re sza kadt. Az észak ke le ti rész, ahol a
skót ere de tû pro tes táns né pes ség van több ség ben, a Nagy-Bri tan ni á hoz va ló csat la ko zást vá lasz tot ta.

A Be ne lux ál la mok

(Ki egé szí tô anyag)

Bel gi um, Hol lan dia (Nederland = mély al föld) és Lu xem burg 1944-ben vám uni ó -
ban egye sült, az az az egy más kö zöt ti ke res ke de lem ben el tö röl ték a vá mo kat.

Eu ró pa kis te rü le tû, de rend kí vül sû rûn la kott or szá gai. Ki ma gas ló gaz da sá gi
fej lett sé gü ket el sô sor ban ked ve zô föld raj zi hely ze tük nek kö szön he tik. Fon tos
észak–déli és nyugat–keleti ke res ke del mi út vo na lak ke resz te zô dé sé ben fek sze -
nek. Köz le ke dé sük fej lett. E há rom kis or szág ren del ke zik a vi lág leg sû rûbb köz -
út-, vas út- és ví zi út-há ló za tá val.

Az at la szod se gít sé gé vel ál la pítsd meg:
– mi lyen a Be ne lux ál la mok ég haj la ta,
– ho gyan ke let kez tek az al föld jei,
– mi a me zô gaz da ság ve ze tô ága za ta!

Ír Köz tár sa ság
Te rü le te: 70 283 km2

Né pes sé ge: 3 843 000 fô (2001)
Nép sû rû sé ge: 55 fô/km2

Fô vá ro sa: Dub lin
Ál lam for má ja: köz tár sa ság
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