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/Gazdaságiffóldrajza/
FBldrajzi sorozat~36o
Készült: 1955. évben

A képsorozat a következő
szág gazdasági földrajzát:

sorrendben

dolgozza

fel Franciaor-

"

Bnergiaforrások.
Nehézipar.
Vegyi ipar.
KönnYÜipar.
Pári~s',-'
:K0zlekedés. '
Bz a sorozat franciaország

iparával és közelekedésével

foglalkozik.

Energiafor!'ások
Franeia.ország legfontosabb szénmezóje északon a Belga-medence
folytatásában van. Az itt termelt szén azonban nem elé~iti,ki
a szfikségleteket. Sok szenet hoznak a Saar- és lluhrvidekről' , iso
1. Bzénrakodás,

Strassbourg

rajnai kikötójéb,en,

~, szenet az elóbbem'li tett szénvidékr5l

1.

Csatorna.

zsilip,duzzaszt6~U
..

Kembs mellett'a
• ~

.,...

h: Brőmfi a,Moselle-en,
.

h~zták"
fels5 Rajnán~

Metz közelében

,

j'.

! Rh8ne vizerőmfive

LlPnnál,
Nehézipar ",

~raneiaország vasérc termelése világviszonylatban
is kiemelkedő. A következő képeink a lotbaringiai vasérc feldolgozását
ábrá201ják.
!:

5~ Kohászati Uzem Metz k5zelében
,

\

,

"
•

••

"""?"

'A nagy-olvaszt6k egész sorát 'látjuk a képen, melyek modern
technikai berendezéssel dolgoznak.
1

~.

"6. ..3 Az
5.
.

számu nagyol vasztá az előbbi üzemből

.•.m~retek szemléltetésére szolgál a kép.
Agépipar
főleg a nyersanyagforrások
közelébe. helyezkedik
A következő képek ebből mutatnak. be részleteket.
'
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Áttekintő

kép Strassbourg

,.• 1.

kikötójéból

A kikötő k5rnyékén 'a gyárak és műhelyek

látszanak.

8. St. Itienne
A. legjelentősebb
egy gyár részlete.

iparváros3Centrális-platon.

Az előtérben

Vegyi ipar
gazdag. A kális0 f'e Ld oLge z sé t mutatja

Bl.zász kálisőban
a következő két kép.

é

be

.

9. Káli.umtartalrnu rétegek bányás213:1a
..exkavátorral
.

10. Kálium

.,

,-

feldolgoz6

..

~,

.

üzem Elsászban

Másik értékes ipari nyersanyaga a bauxit. Ebből nyerill elektromos uton az aluminiumot. Nevét az ásványa 1ésBaux
községtóI
nyerte, ahol a bauxit kré~a mészkövön nyugszik.
ll.
~,-. Lés Baux
\

!vignon

és A~les között. Itt ismaték meg először a bauxitot.

12. Bauxitbánya
,A

Pezen-les-

nátté~ben

Minesnél

egy bazaltesucs

a Montagne

Noireban.

Könnyüipar
1)-, .1111lau ,,a.~arn. völgyében

• völgy a eausse-platóba vágódott be. A termékeny völgyfenék
élénk ellentétben áll a száraz mészkófennsikkal,
ahol juhtenyésztás folyik. Az inne. származó bi.rkabőrt ke:w~i1nek dolgozzák fel
a városban,

11.

A t~ngerparton
~

sófózéss§l
-

is foglalkoznak

~.

,-

Franciaországnak ugyanis nincsen s6bányája. R,észben feltöltötti
öblök a Gironde torkolatt6l'észf3;kra Sables D'Olonne mellett. A jobb
és bal partján s6kertek. A.parton fehér sódombok.
Párizs
1~. A Seine partja Párizllban
..

.....

~ -,...

..

-

.•

't kép Párizs bel:városát mutatJa. Az ország fővárosában
nak össze'a PQlitikai,
szervek helye.

gazdasági

és kulturális

futszálak. A központi

16.' A Seine partja
Párizsban
,
Az elóbbi k'p egy részlet't
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mtatja,

- :2 -

de részletesebben.

i

"17;~ Pári~si ipartelepek
A városnak és környékének fej lett' és nagymn L tu ipara van.
Főleg a hagyományos könnyüipara nagyméretü., A képen a Renaul t
aut6gyár látható.
Közlekedés
Framciaország elénk tengeri forgalmat tart fenn a.világ
minden résiével. Haj6parkja tekintályes.
18. 1e Havre kikötője
A Normandie utra
kel.
I

1'3. Tartályhajó

.~

Franciaországnak. nincs kőolaja. Külföldről szállitják.
tartályhajábál a ,parto"nlévó tartályt taltik meg.
.

A

~O.Brest.kikötője
•

~

'A"

,

,;'

21•.Kikötőberendezések

Nantesban a Loire partján

Itt van a tengeri hajózás végállomása.
22. 6alais kikötője
'.

A tengerentuli közlekedés egyik fontos p.antja. KUlönösen személyforgalma nagy.
23. Iletz kikötője
.

,.

csatornákkal összeköttetésben

áll az Atlant1~6eeánnal

is •

24. tyon .

.t

G;:

1 r6mai alapi tá~ll;1
6város a Rhone /jobbra/és a Saon /balra/
között elterüló félszigeten fekszik.

Szárazföldikö'zlekedés. Franciaország vasut- és uthá16zata
fejlett. Az uthálGzat kifejlesztése csak a magas hegyvidékeken és
Bretagneban kivú kfilönleges technikai berendezéseket.·
_
25. Via~ukt Bretagneban
A nem maga~, de erősen tagolt vidéken
kell átvezetni a völgyeken.

a-

•

vasutatviaduktokon

2-6. 5~erpentin ut ..
az Alpes Mari timesben
.

.

.

A meredek lejtőket szerp~ntinekkel gyózik le.
. 2:7. A Pireneusok

sza~a~ékos völgyeithidak

-

keresztezik

KépUnk egy lánchidat .mutat, mely igen alkalmas m.ély.v~lgyek
áthidalására, mert nincs szükség pillérekre csak a völgy két
,partján.
'561·25·28/236
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28. Párizs-Marseille
.

,közötti müut

.

-

.

A fejlett a~t6iparral ~endelkező
,~pitett

Franciaország

j6 közutakat

szerte az országban.

Légi közlekedás, Repülőjáratok bonyolitják le ·a légiforgal- ,
mat az ország nagyobb városai között. Franciaország eekapcsolódott
a nagy nemzetközi légijárat· hál6zatába is, sőt tenge~éntuli forgalmat is Lebo nyo.vi, t~
.
29. Légikiköto Marignanban az Etang de.Berre partján
,30.

Légijárat

Marseilleés

Algir köz6tt.

Késztilt a Felaőóktatási Jegyzet ellát6 Válfal'at-nál Budape-st
FeJ.e1Ó9 vezető: Hei tter Imre'
;,~,
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