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.~,; Parti díinék~
.1 bélga partvidéket a tenger romboló hatásától egy maj.dnem
Gsszefüggő dünesor védi. ~ vonulat néhol 40 m magasságot és 3 km
szélességet is elérő hatalmas falként ]auzódik a part, mentén. Ma'
már a valamikor vándorló dűnéket növényzet köti meg Ibaloldaltl •.
'
.l dünesor mögett a jellegzetes tájképet adó poldereket látjuk ljobb-

ral.
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I.'dünéktél'szégélyezett parti terület mögött az ugynevezett
marsehok vidéke terül el. Ezek tengeri és' folyami üledékkel fedett,
néhol ing€lványos láprétektől tarkállé, de rendkivül terIll:ékenyföldek. ~ajtuk igen belterjes mezőgazdálkodás
folyik.-Képi.ink.:Np;~tllándriából való.

1;'Kép a Geestek vidéké~51.
Tájképét "látumlcKe'lé-t..;.Jlé.ndriából.
Ez már a marsehvidék mögött elterülő magasabb belföldről /geest/ származik. S~b..tén igen
termékeny. Vályogos, néhol homokos talaj ja,l van boritva.
A kis foly6eskák lapos völgyeket vájta_ a maga~földbe, partjait legtöbb
helyen nyárfákkal ültetik be.
" ~.~.Bchelc1e,~,
,~épank
á'kUlonbözó partmüvekkel k0zrefogott, uszályhaj6kt01
tarkál16 'Sehelde foly~t mutatja be .,,"'-'f3chelde
Flandria fófolyója,
"egyben fontos közlekedési utvonalként is szolgál. A tengerparttal
párhuzamosan folyik északkelet felé, hogy azután nyugatnak fordulva két széles tölcsértorkolattal
érje; el a tengert.
~;: t';:satorna~ .
Bé1giÚlil"rendkivtil fejlett esatornahálózattal
rendelke,3i.k" Az
országot keresztül-kasul
szelik. Ezeken bonyo16dik le a mög5ttes
iparvidék nehézáru, forgalma; ugyszintém a gyarmatokból érkező
nyersanyagok szállitása. Képünken láthat6 szélmalom nem buzát őröl,
hanem a vizet a magasabb marsehterületről vezeti a csatornába.
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lIeuse /M@as4,v~lgye~
Belgium"második legnagyobb folyója a Maas, az .Irdennek fennsikja' felól jön. Igen bóvizÜ foly6 .• Festóiáttö7'éeivölgyét
felsőfolyásá~ál,Profondeville
városánál mutatjuk be,
':.

~rthe
völgye;
Képünk a Maas-egyik kanyargós kis hegyi mellékfolyóját
vetiti
elénk. A folyó ugyancsak mély áttörési
völgyet vágott a vadregényes mészkőp~atóba. A foly6 1iegenél éri el a Maaát~.
.--":'-
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Kasav51gye;
A kBzép:':te.lga.harmadkori' térszinhez 'az Ardennek'.e~ővidéke
csatlakozik.
Bz enyhén be Ltesu16 köri vbe n keskeny sávként huzó ~
d4.k az előtte
fekvő mélyföld. mellett.
A Maas a devon-karbonkori
tönkfelületet
keskeny,dem.~ly,
néhol 150m magaa , meredek völ~
gyet alkotva töri át. !"'kép baloldal án a magas~a.::to,nszánt 6földeket, a völgyoldalon 'pedig erdótakarót
látunk.
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Am
hl évatali
.A. közepés -Iiiágasságu e15vidékbó'l az Ardennek hegycso'portozata
é-le-.epárkánnyal emelkedik ki • .! hegység legnagyobbrészt
tagolatlan"
zord palafennsik
és csak néhol teszik a mély folyóvölgyek a térszint vál tozatoss~9 A mélyehben, fekvő folyóvölgyek tö Igy és eser
bokrokkal vannak bori tva. , ,"
az ArG.:enne
kból.
Az' !rdénnek' jellegzetes
térszin-alakulatát:
ábrázolja
képünk.
5zépenkivehet~
azjrdennek
egyik fennsikjának
€onu(J):Zi platónak
barátságtalan,
kopár magasföldje
melyet néhol láp~ és fenyér.' borit.
J. vigasztalan
tájkpp gazdasági jelentősége
azonban é:riási.-Ig~n
gazdag szén-, ,.as-, ólom- és cinktelepei
vannak."
}zO'~'Kép

t

ll.;'Település

" lakG:ssjgj

ii~·:
Gát~t,~i~piiji;-'
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Jlaadria'6gii-k

~j éilegzetes
tel epHlésformáját 'figye1l1letjúk
hosszában foglalja
el ,az apré, eie takaros paraszthá~akból
ál16 település.

$ag4! A magas gát gerineét

12," VaÍlentel.epiil~s~
Egy a

satnbl"e';''-táe.s· közén- fekvő

valion falunak fes'·t5ilátképét
folyócska a mi szemünknek kis.é
zsufolta össze az egy~kétemelete8 b.ázakat~
~lt a falR.
."'-

adjuk. A .~alut övszerfien körülvevő
sz~kstlanu1 szük helyre
Ilym6don
városi jelleget
..• .

•...

,a1i!"Jpsi"inezégazdas,ág;vároaÖk;'
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BelgiÜm

.5612528/241
"

a fele franciáulbeszéló
v'sllónokból
formáju parasztházat
mutat be a belgazdaságával •

-lsltösságán9.k.·:kb.'

áll. ~é~unk egy jellegzetes
terjesen
megmfivelt háztáji
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n;-~egfagya~ ,
Ai~6~"éS-K~z~p-Belgiu~
agyagtakar6ja a városok'környékén
i.gen
ki terjedt téglaipar keletkezéBéhez vezetett. ~'zek szolgálnak egész
~elgiumban épi~őanYagként.
l$·;:'''loehefortj
R6énéfört-nevét jól ismerjük~ Igen magasszinvonalu
nyésztő vidék központja, ősrégi város. ~ét kisebbfoly6
,lyásánál fekszik.
o ••

_"

~

••••••

állatte9SSz,efQ-

116·~ Námur.
~
A-JI[aas-és$ambre ösazefolyásánál fekszik~ rge~gazd&gkő~zén'"
v1dék.özpontjakéQt
már a kapitalizmus korai szakában felvirágzott. ~azdag szénvidékére jelentős fém-, üveg- és kerámiaipartelepült. ~,~r:á:rQ~t
áürü csatorna- és folyóhálózat köti össze a fontos~bb vároaok~al.~amur
es környéke a világ legsürübben lakott
terulete, 1 km. -re 8QO"emb'er jut".
'.aZl· Charlerey.
WgyáncsaR'föntos belga iparváros repülőfelvételét mutatjuk
be. A~ előtérben szénbányát látunk. A·háttérre pedig ~ yaaöntóhámarok kéményerdeje ontja a ftistöt. A ,város a világhirü belga üvegipar központja,
/

I8,:"'Mans~
,J:!eflnegau'tartQmányfővároaa.~osszan
elnyu16 mocsaras völgyben fekszik. ~y-ors felvirágzását rendkivül gazdag vasérc- és szénVidékél'!ekkös~önheti~ ~émgyártása, kerámia- és üveggyárai teszik
hiresse.
'

,*9.

:Liege"látképe.
,
A kép' a Maas' völgyét láttatja~ ~iege rangsorban J~e'lgi'i:rin
harmadik városa. A köz ép-sb eLga iparvidék központja. A belga kapdt alizmus fegyvergyártási központja, hires még gép-, automo'bil- és
villamosipari, cikkek gyártása is. Mint kulturközpont is jelentős:
müszaki és poli technikai egyeteme van~
"

20. Bruxellea.
~egnévézetesabb terét a középkorias hangulatu ~Grand ~álace"
teret'"lát juk. 1,z,'előtérben a mUemlékeiről hires bar-okka t í.Lü vá- '
rosházát figyelhetjük meg. Bruxelles a kapitalista finánctóke
,egyik fellegvára. Hatalmas tőzsdéje, óriási forgalmat lebonyol~tó
bankjai nagy szerepet játszanak az imperialista pénzpiaeon. Jele~tőségét rendkivül jó központi fekvésének, korszerüen kiépült
vizi,és vasuthá16zatának k6szönheti.
'

21. Antwerpen _:
NemcsáR -Belgi umnak, hanem Eu;r,ópánakis egyik legnagyobb éa
legforgalmasabb kikötője. ,Q~tos kiviteli kikötője a lajna- é8
Ruhr-vidéknek, is.,-~.61láthatók a képen /háttérben/, a,Idllvárosok'
mögött elhelyezke.ő polderek~ Mint gyárváros.is hires, jellegzetes
·ipara agyémántköszörülés
é~ a_csl~keve~ést
.'
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Antwerperi~
4zél6tér hatalmas dokkjait a Schelde folyó zsilipjaiöntözik. Akikötó 35 km hosszan nyulik al. ~ögöttük látjuk a város
hires haj6gyárait~
23. Luxenb ourg •.

Hata1mas·vé.smUveket, vasöntó Uzemeket látunk.~enbourg
je1entóségét vasé~ebányászata.adja meg~ báró maga is fe1d()lgoz va-o
1amit, a vasérc legnagyobb részét a szomszédos belga iparvidékek
széne1ofordulásaira települt központokba szállitja,~
,
.~·iLuxenbourg·t·
Luxéiibóürg város középkorias 6don belvárosának látképét mutatjuk be.
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Késztilt a FBLS60KTATÁSI
JEGYZETELLÁTÓ VÁLLALATN.ÁL,
'ele1ós :vezető:Heitter Imre
•.
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