
REŠITVE: 
ZAHODNA EVROPA 

DRUŽBENE ZNAČILNOSTI: GOSPODARSTVO IN 

PREBIVALSTVO 

 

1. Značilnosti kmetijstva: 

 - Ugodni naravni pogoji:  

 obsežne nižine, 

 ugodno oceansko podnebje. 

         - Je specializirano: to pomeni , da je usmerjeno v pridelavo   

        enega pridelka na velikih površinah in v velikih količinah. 

 - Je visoko razvito: mehanizirano (uporabljajo veliko strojev), 

        uporabljajo rastlinjake, veliko umetnih gnojil, delovna sila  

        je izobražena. 

 - Razvita sta poljedelstvo in živinoreja. 

 - Najpomembnejši kmetijski proizvajalki sta Francija in  

           Nizozemska. Kateri 3 kmetijski pridelki so najpomembnejši v  

           Franciji in kateri 3 pridelki so najbolj značilni na    

           Nizozemskem? 

 Francija je znana zlasti po sirih, vinih, pridelajo veliko 

žitaric 

 Nizozemska pa po cvetju (tulipani!), zelenjavi, 

proizvodnji mesa in mleka 

2. Industrija: 

 - Je zelo dobro razvita. 

 - v preteklosti so bile pomembne dejavnosti:  

o premogovništvo,  

o železarstvo,  

o tekstilna industrija 

         - Nastala so pomembna industrijska območja.   

           Industrijsko območje v Veliki Britaniji so poimenovali Black       

           Country, kjer so velika industrijska mesta Liverpool,  

        Leeds, Manchester, Birmingham… Glej  zemljevid v U/70 in  

        jih poišči! 

  - Po letu 1970 so odkrili pomemben vir energije v S morju. Ta     



            vir energije sta nafta in zemeljski plin 

          - Na osnovi novih virov energije so se razvile nove vrste  

            industrije: avtomobilska, letalska, elektrotehnična  

        industrija… . Vse te nove vrste industrije zahtevajo veliko  

        izobražene delovne sile. 

3.  Danes je v kmetijstvu zaposlenih zelo malo prebivalcev 

    (le nekaj  %). Tudi v industriji se zaposluje vedno manj ljudi. 

     Več kot 2/3 prebivalcev je danes zaposlenih v storitvenih  

     dejavnostih, kot so na primer: trgovina, bančništvo, turizem,  

    promet… 

 
     DODATNO DELO: 
 
      Če imaš čas odpri U/71 in s pomočjo slik Mestna industrijska četrt v Angliji opiši,  
      kakšno je bilo industrijsko mesto leta 1950 in kakšne spremembe opaziš leta  
      2005.  
      Pomisli, kakšna je razlika v kvaliteti bivanja in kakšna je skrb za okolje v obeh  
      obdobjih! 
      Svoja opažanja in ugotovitve zapiši v zvezek! 
         
 


