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Priekšvārds.

Mācības grāmata ģeogrāfijai nodomāta mācības vielas atkārtošanai un

iegaumēšanai pēc tam, kad mācības viela stundā izņemta cēloniskā sakarībā.

Ģeogrāfijas stunda vedama tā, ka visus slēdzienus izved skolēni paši, izmanto-
dami attiecīgās zemes karti un blakus kartes par klimatu, augu valsti, jūras
straumēm, iedzīvotājiem, kā arī statistiskus datus atlantā un šīs grāmatas beigās
un vēl citus skolēniem pieejamus avotus.

Stundas gaita norit apmēram šādā kārtībā. Klasē atrodas sienas kartes,

kartogrammas, diagrammas un citi uzskates līdzekli; skolēniem atlanti vaļā, mā-

cības grāmatas aizvērtas; grāmatā ielikta zīmīte, lai varētu to bez šķirstīšanas

atvērt, kad jāapskata tur kartogramma, diagramma, ainava vai statistika.

Vispirms skolēni atrod mācāmās zemes robežas un noteic ģeogrāfijas stā-

vokli: kādā virzienā no Latvijas, starp kādiem platuma grādiem tā atrodas,
kādas valstis tai kaimiņos, kādas jūras to apskalo.

Zemes virsmas raksturu skolēni noteic pēc kartes, kādēļ tiem labi jāzina

krāsu nozīme augstuma pakāpju apzīmēšanā. leteicams pagatavot augstuma
skālu krāsās, saskaņā ar lietojamo karti, lietojot augstuma pakāpēm zināmu

mērogu. Skolēni uzmeklē atlantos galvenās kalnu grēdas un augstienes, noteic

grēdu virzienu, dažas augstākās virsotnes.

Sevišķa vērība piegriežama klimata iztirzai, pie kam ņem vērā apstākļus,
kas noteic klimatu: platuma grādus, augstumu virs jūras līmeņa, okeāna attā-

lumu, vēju virzienu, jūras straumes, zemes reljefa iespaidu uz nokrišņiem, iz-

mantojot tamlīdzi blakus kartes par gada, janvāra un jūlija izotermām-

No klimata un irdnes atkarīga augu valsts; še izmanto kartes par augu

valsti, iztirzājot, kādēļ zināmos apvidos ir tāda un ne citāda augu formācija.

No zemes dabas savukārt atkarīgi iedzīvotāju biezums un viņu nodarbo-

šanās. Piemēram, mitrs klimats veicina zāles un āboliņa augšanu; tur no labī-

bām vislabāki padodas auzas. Tādās zemēs attīstās lopkopība. Tālāki apskata
galvenās labības, vai var labību izvest, vai labība vēl jāieved un kādi iemesli

labības ievešanai: nelabvēlīga daba (ziemeļu zemēs, augstu kalnu apvidos v. c),
plaši attīstīta rūpniecība, iedzīvotāju biezums. Pēc tam apskata apstākļus, kas

veicina rūpniecību: rūdu un citu izejas vielu bagātība, lēts dzinējspēks (ak-

meņogles, nafta, strauji ūdeņi elektrībai), iedzīvotāju biezums, no kam rodas

brīvas darba rokas rūpniecībai, tādēļ ka lauksaimniecībā visiem nav darba v. c.

Arī pilsētnieku un laucinieku samērs raksturo iedzīvotāju nodarbošanos.

Sakarā ar tirdzniecību apskatāmi satiksmes
_

celi un tirdzniecības flote.

Galvenos izvedumus un ievedumus skolēni uzmeklē statistikā; piegriežot sevišķu
vērību tirdzniecības sakariem ar Latviju.

Kur vien iespējams, jāsalīdzina daba un iedzīvotāju nodarbošanās Latvijā
un apskatāmās svešās zemēs, ņemot vērā tiklab vienādību kā arī atšķirību; tas

padara saprotamāku svešu zemju apstākļus, padziļina un nostiprina Latvijas

ģeogrāfiju. Tāpat salīdzināmas svešās zemes sava starpā; piemēram. kad_ no

Vidus jūras zemēm Itālija kā lielvalsts iztirzāta sīkākļ, pārējās Vidus jūras

zemes var apskatīt īsāki, balstoties uz to, kas šinīs zemes līdzīgs ar Itāliju.

Tā tad visi skolēni aktīvi piedalās jaunas vielas iztirzāšanā. Kad sko-

lēni pie šādas iztirzāšanas pieraduši, tiem var uzdot darbus pec JDaltonas plāna
vai referātu metodes. Bet sekmīgi tas iespējams tikai tādas skolās, kur ģeogrā-

fijai ir atsevišķa klase ar pietiekošiem mācības līdzekļiem un ģeogrāfijas lite-

ratūru, kas, diemžēl, latviešu valodā vēl loti trūcīga.
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Pēc. jaunajām programmām dažas mazāk svarīgas Valstis, kam niecīga

nozīme satiksmē ar Latviju, izjemamas loti īsi. Tā, piemēram, no dienvidus

Eiropas valstīm sīkāki apskatāma tikai Itālija, bet citas gluži īsi, salīdzinot tās

ar Itāliju. Atstāju skolotāju ieskatam izdarīt pēc vajadzības saīsinājumus, kur

laiks to prasa, kā, piemēram, lauku skolās, kur 5- un 6. klase apvienotas.
Pilsētu skolās šādi saīsinājumi mazāk vajadzīgi. -

Fr. Adamovičs,

Sestajā izdevumā, kurš iznāk pēc autora nāves, apmainītas vairākas kli-

šejas un statistika grāmatas beigās apmainīta pret jaunāku.

. . Izdevēj i.

Astotais iespiedums sakārtots V klasei pēc 1935. gada programmas prasī-

bām. levietota matemātiskās un fiziskās ģeogrāfijas nodala, bet statistikas tabu-

las un salīdzinātāji pārskati pārnesti VI klases kursā.

J. Gregors.



A. Matēmatiskā un fiziskā

ģeografija.

1. Daži pierādījumi par zemes apaļumu.

Uzdevums. Atkārtot IV klases kursu par zemes veidu un zemes

griešanos. Atkārtot tur aizrādītos mēģinājumus ar tellūriju.
Zemes apaļumu pierāda šādi novērojumi:

1) Kā pirmā ap zemes lodi apbrauca portugalieša Ferdinanda

Magelana ekspedīcija (1519.—1522. g. g.), braucot uz rie-.

tumiem, bet piebraucot izejas ostai no austrumiem. Otrāda

virzienā, aizceļojot uz austrumiem un piebraucot no rietu-

miem, zemes lodi apceļoja ievērojamais angļu jūrnieks
Džems Kuks (1772.—1775. g. g.).

2) Ceļojot uz ziemeļiem var noverot, ka pamazam aiz apvār-

šņa nozūd dienvidu zvaigznāji, un, otrādi, ceļojot uz dienvi-

diem, var novērot jaunu zvaigznāju pacelšanos virs ap-

vāršņa.

•3) Saules pacelšanās augstums virs apvāršņa samazinās, ce-

ļojot uz ziemeļiem.
4) Jo tālāki austrumu virzienā ceļojam, jo saules lēkts ir ag-

rāks.

5) Pie mēness aptumsuma redzam, ka zemes ēna ir apaļa, bet

pastāvīgi apaļu ēnu var dot tikai apaļi ķermeņi.
()) Zeme ir planēta, bet visas pārējās planētas ir apaļi ķermeņi.
7) Loti' rūpīgi zinātniski (kartogrāfiski) mērījumi ir noteikti

pierādījuši zemes apaļumu.

2. Daži pierādījumi par zemes griešanos.

1) Nostādi nekustami metalla vai papīra stobriņu pret kādu zvaigzni. Pēc

kāda- brītiņa tā pa stobriņu nav vairs redzama: tā pavirzījusies uz rietumiem.

Pēc 24 stundām tā būs atkal tai pašā vietā. Sādi novērojumi rāda. ka nevien

.saule, bet arī viss milzīgais Zvaigžņu pulks šķietas kustamies ap zemi, un visas

tā§ taisni 24 stundas. Daudz vienkāršāki tas izskaidrojams ar zemes griešanos.

' 2) Zinātnieki pierādījuši, ka saules tilpums vairāk kā 1.250.000 reiz lie-

lāks par zemes tilpumu. Vai lielākais -ķermenis varētu griezties ap mazāko?

3) . Saule atrodas- 150 milj. km no zemes, tās ceļš ap zemi būtu 940 milj. km

stundā, sekundē 11-000 km. Tāds ātrums nav iespējams.
4) . Bumbu no plastilīna vai mīksta māla nostiprinām centrbēdzes mašīna.

Šī bumba, ātri griezdamās ap sevi, asu galos drusciņ saplok. Tāpat arī zemes

lode ap poliem saplakusi: tas varēja celties tikai no griešanās ap sevi.
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Ir zināms, ka zemes ekvātora rādijs ir 6377 km garš, bet pola rādijs 6356
km, starpība 21 km. Tā tad zemes saplakums ir tikai rādija V299 dala.

5) Ja svārstu ievēcinām, tad tas negroza virzienu arī tad, ja griežas pa-

mats, uz kā tas stāv. To izmantoja franču zinātnieks Fuko. Viņš ļoti augstas
ēkas kupolā pakāra svārstu garā diegā, un ievēcināja to virzienā no ziemeļiem
uz dienvidiem. Izrādījās, ka svārsts pamazām novirzījās no austrumiem uz

rietumiem. Tā kā svārsts virzienu negroza, tad, kā redzams, zeme griežas no

rietumiem uz austrumiem.

3. Grādu tīkls.

Mēs viegli varam orientēties pazīstamā vietā. Protam orien-

tēties arī nepazīstamā apvidū pēc topogrāfiskās kartes, t. i. pēc

priekšmetiem un vietām apzīmētiem kartē. Bet kā gan var orientē-

ties jūrnieki tūkstošiem kilometru no krasta, pētnieki tuksnešos un

polāros apgabalos, kur karšu un pazīstamu priekšmetu nav? — To

mēģināsim izprast.

Vietas meridiāns.

Mēs varam vilkt iedomātu līniju no kura katra punkta (piem.
klasē), kas iet taisni uz ziemeļiem un dienvidiem un savā iedomā-

jamā turpinājumā ies caur ziemeļpolu un dienvidpolu. Tad kad šī

iedomātā līnija, zemei griežoties, ir pievērsta tieši pret sauli, visos

šīs līnijas punktos ir pusdienas laiks, ko mēs apzīmējam ar pulksten
12" pēc saules laika. Šādu iedomātu līniju sauc par meridiānu (tul-
kojumā: pusdienas līnija).

Vietas meridiānu samērā labi var noteikt pēc saules stāvokļa

pusdienā, pēc ēnmēra, pēc ziemeļzvaigznes jeb pola zvaigznes

naktī, bet vislabāki pēc kompasa. Meridiāns iet taisni uz ziemeļiem.

Vietas ģeogrāfiskais platums.

Atradīsim vēl kādu līniju, kas palīdzēs mums izprast vietas no-

teikšanu. Atrodiet naktī ziemeļzvaigzni. Ar ļoti vienkāršu leņķmēri
(kvadrantu) var atrast leņķi, ko izveido šādas līnijas: 1) līnija, kas

savieno kādu punktu (skatītāja aci) ar ziemeļzvaigzni, un 2) hori-

zontālā (līmeniska) līnija no šī punkta uz ziemeļiem. Piemēram, ja
mēs skatīsimies no Rīgas uz ziemeļzvaigzni, tad ziemeļzvaizne pa-

celsies virs horizonta 57° leņķī. Tādā pat leņķī pacelsies ziemeļ-

zvaigzne no katras citas vietas, kas ies no novērotāja (Rīgā) taisni

uz rietumiem vai austrumiem visapkārt zemes lodei. Piemēram, 57°

leņķī pacelsies ziemeļzvaigzne pie Kuldīgas, Tukuma, Cesvaines.

Uz līnijas Ilūkste — Subate ziemeļzvaigzne pacelsies 56° leņķī, pie

Latvijas-Igaumjas robežas uz ziemeļiem no Rūjienas — 58° leņķī.
No katras vietas ziemeļu puslodē mēs varam atrast leņķi, kādā pace-

ļas ziemeļzvaigzne virs horizonta. Šī leņķa grādu skaits noteic

vietas stāvokii starp ekvatoru un ziemeļpolu jeb vietas ģeogrāfisko

platumu, piemēram, Rīga, Kuldīga, Tukums, Cesvaine atrodas ap-

tuvenis uz līnijas, ko apzīmē 57. ziemeļu platuma grādu jeb 57° N,
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Ilūkste, Subate — uz 56° N, Igaunijas robeža pie Rūjienas uz 58° N,

Pēterpils (Leņingrada) — uz 60° N, Berlīne — uz 52V2
° N, Kaira

(Ēģiptē) 30° N. Ziemeļzvaigzne ir stāvu virs paša ziemeļpola jeb

90° N, uz ekvatora ziemeļzvaigzne ir uz pašas horizonta līnijas jeb

Leņķis a ir vienlīdzīgs ar leņķi b, jo katrs ar leņķi c summā dod taisnleņķi.

0° N (arī 0° S). Tā tad, lai zinātu uz kāda platuma grāda patlaban

atrodamies, mums vajaga ar leņķmēri noteikt, cik augstu virs hori-

zonta redzama ziemeļzvaigzne. Ziemeļzvaigznes augstums, izteikts

grādos, ir līdzīgs vietas ģeogrāfiskā platuma grādam. Platuma grā-
dus skaita no ekvatora, ko apzīmē ar o°, uz abiem poliem līdz 90°.

Pa katru grādu vai viņa dalu taisni uz rietumiem vai austrumiem va-

ram vilkt iedomātas līnijas, kas būs savstarpēji parallēlas un ko

sauc par parallēlēm.

Ģeogrāfiskais garums.

Mes redzējām, ka katrai vietai ir arī savs meridiāns, ko viegli
var atrast: cik vietu tik meridiānu un parallēlu. Ekvātoru pieņem
par sākuma parallēli, bet lai iegūtu noteiktību, ir vienojušies arī kādu

meridiānu pieņemt par sākuma meridiānu, tāds ir Londonas priekš-

pilsētas Grīničas meridiāns, ko apzīmē ar o°. Pulksteņa laiks Grī-

ničā ir pilnīgi saderīgs ar saules laiku: piem., kad Grīničas meri-

diāns, zemei griežoties, ir pagriezts tieši pret sauli, tad pulkstens ir

12 dienā. 24 studnu laikā, t. i. līdz pīkst. 12 nākošajā dienā zeme būs

apgriezušies vienu reizi ap savu asi. Katrā pilnā stundā zeme pa-

griezīsies no rietumiem uz austrumiem 360° : 24 = 15°, bet katrā mi-

nūtē 15° : 60 = 14°.
Lai pareizi noteiktu vietas stāvokli uz rietumiem vai austru-

miem no Grīničas meridiāna ir vajadzīgs pulkstens — chronometrs,
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kas rāda laiku ļoti pareizi, un kas saskaņots ar Grīničas laiku. (Laika

pareizību var pārbaudīt arī pēc radio signāliem). Piemēram, pēc

saules laika Rīgā pulkstens ir 12 dienā, bet chronometrs rāda, pulk-
sten 10 un 24 minūtes rītā, t. i, saules laika starpība starp Grīniču

un Rīgu ir 96 minūtes (pārbaudi, vai pareizi aplēsts!). Katrā minūtē

zeme pagriežas par M ouz austrumiem, tā tad zemei vēl jāpagriežas

par
1
/
4° X96 = 24°, kad Grīničā būs pulkstens 12 dienā; tas nozīmē,

ka Rīgas meridiāns ir 24° uz austrumiem no Grīničas meridiāna jeb
ka Rīga ir už 24. austrumu garuma grāda (24°E). — Kāda kuģa jūr-

nieki patlaban noteikuši, ka pēc saules laika ir pulksten 12 dienā, bet

chronometrs rāda pīkst. 2 pēc pusdienas. Kā aplēst garuma grādu?
Ir pagājušas divas stundas, kamēr pret sauli bija pagriezies Grīničas

meridiāns, ik stundā zeme pagriezās par 15°, tā tad divās stundās

zeme būs pagriezusies par 30°, t. i. kuģis patlaban atrodas uz 30

rietumu garuma grāda (30°W).
Noteicot vietas ģeogrāfisko garumu un ģeogrāfisko platumu, var

ērti un noteikti apzīmēt katru vietu uz zemes ļodes. Piemēram, re-

dzējām, ka Riga atrodas uz 57. z. pl. grāda un 24. a. gar. grāda jeb
57° N un 24° E, t. i. vietā, kur krustojas 57. parallēle un 24. meri-

diāns, skaitot no Grīničas.

Orientēšanas kartes pec grādu tīkla.

Vietu meridiāni un parallēles ir ņemtas vērā izgatavojot kartes.

Uzdevumi. Atrodi atlantā, klases sienas kartēs, topogrāfiskā
kartē meridiānus un parallēles. Kā apzīmētas šīs līnijas? Atrodi un

nosauc punktus, kur viņas krustojas? Kur ir Latvijas kartē šādi

punkti: 57
l
'N un 28°E? SS°N un 25°E? 56°N un 26°E? 57°N un 21°E?

Kartes ir iezīmētas meridiānu un parallelu līnijas, kas izveido

kartes grādu tīklu. Arī globā vilktas parallēles un meridiāni. (Kā?).

Arī ekvātors (tulkojumā —■ vienlīdznieks) ir parallēle, kas ir vien-

līdzīgā atstatumā no abiem poliem. No ekvātora līdz polam pa me-

ridiānu ir 9G° loks. Visas parallēles iet parallēli ekvātoram un taisnā

virzienā uz rietumiem vai austrumiem. Parallēles sāk skaitīt no ek-

vātora. Ar kādu skaitli apzīmē ekvātoru, ar kādiem polus? Cik pa-

rallēlu' katrā puslodē var apzīmēt veselos skaitļos izteiktiem grā-

diem? Kā?

Meridiānus skaita no sākuma meridiāna: uz austrumiem no tā

180° un tikpat daudz uz rietumiem (vai. arī uz austrumiem vien

360°). Sākuma jeb galvenais meridiāns iet pār Grīničas zvaigžņu lū-

kotavu Anglijā (tagad Grīniča.ietilpst Londonā). Vecās kartēs var

vērot, kā sākuma meridiānu agrāk skaitījuši no. Ferro salas Āfrikas

piekrastē. Šis .meridiāns pārdala zemi divās vienlīdzīgās daļās
austrumu un rietumu puslodē,

Parallēles noteic ģeogrāfisko ziemeļu un dienvidu platumu. Viens

ģeogrāfiskā platuma grāds jeb atstatums starp divām parallēlēm ir

lļl km. Meridiāni noteic ģeogrāfisko austrumu un rietumu garumu.
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Qaruma_ grādi jeb atstatumi starp diviem meridiāniem nav vienlī-

dzīgi (kāpēc? — parādi to ar globa palīdzību!), vislielākais ir ga-
ruma grāds uz ekvātora — 111 km (uz 57. parallēles ir 60,8 km, cik

uz pola?). .

Grādus iedala minūtēs un minūtes sekundēs. Grādā ir 60 minū-

tes (60')_un vienā_ minūtē ir 60 sekundes (60"). Viena platuma grāda
vai ekvātora minūte ir 111 km : 60= 1,852 km jeb viena jūras jūdze.

Vietas noteikšanu un orientēšanos pēc grādu tīkla visvairāk izmanto jūr-
nieki un pētnieki, kas ceļo pa neapdzīvotām vai nekulturēlām zemēm (pola pēt-
nieki, Centrālāzijas un Sacharas apceļotāji). Jūrnieki parasti vietas platuma

grādu _noteic pēc saules stāvokļa pusdienā, kad saule stāv taisni virs vietas
meridiāna. Viņi izmērī leņķi, cik augstu saule paceļas virs horizonta un pēc
īpaša astronomiska kalendāra tabulām, kas sastādītas katrai gada dienai, ap-
lēš vietas platuma grādu. Piemēram, saules stari 21. martā un 23. septembrī
krīt svērteniski uz ekvātoru (90° leņķī!), bet polos saule ir pie paša horizonta
(0° leņķī). Rīgā šinīs dienās saule redzama pusdienā 33° leņķī, tā tad pola
augstums jeb vietas ģeogrāfiskais platums 90° — 33° = 57°, pie Ilūkstes saule

redzama 34° leņķī, tā tad vietas ģeogrāfiskais platums ir 90° — 34° = 56°.
(Vēl piemērus!).*) Pārējām dienām ir sastādītas tabulas, cik grādu augstu saule

pusdienā paceļas (vasaras pusgadā) vai noslīd (ziemas pusgadā) zem ekvātora
līnijas. Pec tabulām var aplēst ekvātora līnijas augstuma leņķi un pēc tam. pa-

pildinot šo leņķi līdz 90°, aplēst pola'augstuma leņķi, t. i. noteikt vietas ģeogrā-
fisko platumu. — Ģeogrāfisko garumu nosaka, kā redzējām, ar chronometru.

4. Plāniglobi un kartes.

Uzmeklējiet uz globa Latviju: cik liela ta tur izskatās?

Visa zemes virsa ir 510.000.000 km2

.
Cik reiz Latvija mazāka (skaitli no-

apaļot!)? Tadeļ Latvija uz globa tik maza. Lai zemēs uz globa iznāktu diez-

gan liela mēroga,' tad būtu vajadzīgs milzīgs globs. Tāds būtu neērts novie-

Plāniglobi.

- *) Universitātes zvaigžņu lūkotaya (Rīga, Raiņa bulv. 19) atrodas uz 24° 7' E
un 56° .57' 8" N". • . • '
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tošanai un aplūkošanai. Daudz ērtākas ir kartes, kur redzamas zemes atse-
višķas daļas.

No globa, tāpat kā no katra apaļa ķermeņa, varam uz reizi pār-
redzēt tikai pusi. Tādēļ visu zemes virsu mēdz zīmēt uz divām kar-

tēm, uz katras pusi no zemes lodes. Šādas kartes sauc par plāniglo-

biem, vienu par austrumu, otru par rietumu plāniglobu.
Vai iespējams gluži pareizi uzzīmēt puslodi plāniglobā? Salīdzi-

niet uz globa un plāniglobā: 1) parallēles (vai plāniglobā tās iet pa-

rallēli?), 2) kādā leņķī meridiāni šķērso ekvātoru plāniglobā, kā uz

globa; 3) vai četrstūru laukumi plāniglobā vidū un malā ir vienādi,
un kādi tie uz globa.

Šie salīdzinājumi rāda, ka plāniglobs nevar attēlot globu pil-

nīgi pareizi. Kādēļ? to var paskaidrot šāds mēģinājums.
Uz lielākās gumijas bumbas uzzīmējiet grādu tīklu. Pārgrieziet

bumbu pa meridiānu divās vienlīdzīgās dalās un mēģiniet nu iz-

platīt pusbumbas apaļumu plāksnē: malas būs stipri jāpastiepj. Kā

pēc tam izskatīsies parallēles un meridiāni, leņķi un četrstūru lau-

kumi?

5. Pulksteņa laiks un saules laiks. Laika

joslas.

Zeme apgriežas 24 stundās vienu reizi ap sevi, t. i. tā pagriežas
24 stundās par 360 garuma grādiem. Cik grādu tā pagriežas vienā

stundā? cik minūtēs par vienu grādu?
Vietās, kas atrodas uz viena meridiāna, pusdiena iestājas vienā

laikā. Saule lec austrumos; jo tālāki kāda vieta uz austrumiem, jo

agrāki tur lec saule: cik grādu tā vairāk uz austrumiem, tik reiz pa

4 minūtēm agrāki. Starp kuriem garuma grādiem ir Latvija? Cik

garuma grādu no Liepājas līdz Jaunlatgalei (apaļos skaitļos). Jaun-

latgalē saule lec 28 minūtes agrāki kā Liepājā; kādēļ?

Vietām, kas atrodas uz dažādiem meridiāniem ir dažāds saules

laiks. Katrai vietai ir savs vietas jeb saules laiks.

Kad Rīga pulkstens rada 12 diena, cik tas rada Londona? cik

Leņingradā? cik Maskavā?

Ja pulksteņus visur nostādītu pēc saules jeb vietas laika, tad

rastos neērtības satiksmē pa dzelzceļiem. Katrai stacijai būtu vaja-

dzīgs īpašs vilcienu saraksts. Šīs neērtības atkrīt, ja ieved vienības

laiku. Zemes lodi sadala laika joslās, pa 15 grādiem katrā, un šinīs

joslās pulksteņus nostāda pēc vidēja meridiāna.

Anglijā ievests Rietumeiropas laiks: pulksteņi nostādīti pēc Grī-

ničas meridiāna, un šī josla sniedzas 714 grādu uz rietumiem un tik-

pat uz austrumiem.

Vācijā ievests Viduseiropas laiks, un pulksteni tur nostādīti pec

15. meridiāna. Latvijā pulkteņi nostādīti pēc 30. meridiāna, kas

iet caur Pulkavas zvaigžņu lūkotavu (Lēņingradas tuvumā). Star-

pība pulksteņos starp divām kaimiņu joslām taisni viena stunda.
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Apies, kada starpība ir starp saules laiku un pulkteņa laiku tava

dzīves vietā.

6. Komata joslas.

Mums jau zināms, ka saule nevienādi apspīd un sasilda zemes

virsu, ka zemes ass stāv slīpi (66V2 0) pret zemes ceļu ap sauli, kas

ir cēlonis gada laikiem. Saules staru darbība ir atkarīga no tā, cik

stāva leņķī krīt saules stari uz zemi.

Klimata joslas.

Klimata joslas: joslu robežas nesakrīt ar saulgriežu un polu lokiem; iemesls

tas, ka jūŗas un sauszemes nevienādi sasilst.

Bez ekvātora vēl četrām parallēlēm ir visai svarīga nozīme kli-

mata noteikšanā. 23l /2 grādu uz ziemeļiem no ekvātora atrodas zie-

meļu sauigriežu loks, tikpat daudz grādu uz dienvidiem no tā —

dienvidu saulgriežu loks. Starp abiem saulgriežiem saules stari krīt
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stāvi uz zemi un stipri silda.: Šai joslā klimats ir karsts un tādēļ to

sauc par karsto joslu. Grieķu valodā saulgriežus sauc par tropiem,

kādēļ karsto joslu sauc arī par tropisko. Saule tur paceļas stāvi no

Saules šķietamais ceļš pie debess 21. dec, 21. martā

un 23. sept., 21. jūn. uz Rīgas platuma grada.

Saules šķietamais ceļš 21. dec., 21. martā un 23. sept.,
un 21. jūnijā uz ziemeļu saulgriežu loka.

apvāršņa uz augšu (sk. zīm.) un pusdienā stāv gandrīz zenītā, bet

2 reiz gadā taisni zenītā (t. i. virs galvas).
23V-2 grādus no ziemeļpola (jeb 66V2 grādu no ekvātora) atro-

das ziemeļu pola loks, tikpat daudz grādu no dienvidu pola A dien-

vidu pola loks. Jo tālāki no ekvātora, jo slīpāki krīt saules stari un

jo. mazāk tie silda. Starp saulgriežiem un pola lokiem ir mērens
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klimats: ziemeļu puslodē ir ziemeļu mērenā josla, dienvidu puslodē
— dienvidu mērenā josla.

pola lokiem un poliem atrodas aukstās klimata ļoslas: zie-

meļu aukstā josla un dienvidu aukstā josla. Jo tālāki uz poliem, jo
lielāka starpība gada laikos, jo lielāka starpība ari dienas garumā.

Saules šķietamais ceļš uz ekvātora.

Saules šķietamais cels uz ziemeļpola.

• 21. martā saules stari krīt svērteniski (vertikāli) uz ekvātoru.

Tad saule apspīd vienādi abas puslodes, un uz visas zemes diena

un nakts ir vienādā garumā.
Pēc 21. marta mums dienas kļūst garākas, un 21. jūnijā, kad

saules_ stari krīt svērteniski uz ziemeļu saulgriežiem, mums ir vis-

garākā diena (cik stundu gara?). Uz ziemeļu pola loka šinī dienā
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saule nenoriet: nogrimst līdz apvārsnim un tad no jauna paceļas,
24 stundu laikā nostaigādama pilnu apli. Vasaras pusgadā — jo tā-

lāki no pola loka uz ziemeļiem, jo ilgāku laiku saule nenoriet, bet

pie paša pola saule paliek virs apvāršņa pusgadu: no 21. marta līdz

23. septembrim.
Sākot ar 21. jūniju, dienas pie mums kļūst īsākas; 21. decembrī,

kad saules stari krīt vertikāli uz dienvidu saulgriežiem, mums ir

visīsākā diena. Uz ziemeļu saulgriežiem šinī dienā saule nemaz

neuzlec. Jo tālāki uz ziemeļiem, jo lielāks ir dienu skaits, kad tā

neuzlec, un pie ziemeļu pola ziemas pusgadā saule nemaz nepa-
rādās virs apvāršņa. — Kad ziemeļu puslodē ir vasara, tad dien-

vidu puslodē ir ziema, un otrādi.
4 zīmējumi rāda saules šķietamo ceļu, a) 21. martā un 23. sep-

tembrī, b) 21. jūnijā un c) 21. decembrī; 1) uz ekvātora, 2) uz

Rīgas platuma grāda (57° z. pl), 3) uz ziemeļu saulgriežiem un

4) uz ziemeļu pola.

7. Saule un planētas.

Saule ir milzīga uguns bumba; tā IVi milj. reiz lielāka par zemi.

Zeme ar mēnesi un vēl citi debess ķermeņi pieder pie saules sistē-

mas. Saule atrodas šīs sistēmas vidū un ap to virpo zeme un citas

planētas. Planētām nav pašām savas gaismas, bet saņem to no sau-

les. Ari mūsu zeme ir planēta; tā virpo ap sauli un saņem no tās

siltumu un gaismu. Lielāko planētu ir 8, sīkāko daudz (sk. zīmē-

jumu). Blakus apzīmēts planētu atstatums miljonos kilometru un arī

apgriešanās laiks. Zīmējumā ir divi mērogi, viens planētām, otrs

atstatumiem.

8. Mēness; mēness grieži.

Novēro, kā mēness aug un kā tas dilst! No kuras puses tas aug,

no kuras dilst?*)
Mēness ir zemei tuvākais debess ķermenis; tas 50 reiz mazāks

par zemi. Mēness griežas ap zemi un pavada zemi ceļā ap sauli. Tā-

dēļ mēnesi apzīmē par zemes pavadoni.
Mēness tāpat kā saule austrumos lec un r_ietumos_ noriet, bet

mēness lēkts katru dienu nokavējas par 50 minūtēm; tādēļ mēness

lec katru dienu citā laikā.

Mēness grieži. Mēness saņem gaismu no saules. Mēs varam re-

dzēt tikai to mēness dalu, ko saule apgaismo. Tādēļ mēness redzama

daļa parādās mums dažādos veidos, ko sauc par mēness griežiem

jeb mēness fāzēm.

Kad mums piegriezta mēness neapgaismota puse, tad mēnesi ne-

redzam: tad ir jauns mēness. Kad mums piegriezta apgaismotā

*) Pieaugošs mēness veido burta p cilpu, bet dilstošs burta d c:lpu. Uz-

zīmē to!
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Mēness grieži jeb fazes.

puse, tad mēness mums parādās gaišas ripas veidā: tad ir pilns mē-

ness. Bet ja redzam tikai pusi no apgaismotās dālas, tad mēness iz-

skatās kā pusripa: tas ir mēness ceturksnis. Augošā mēnesī to sauc

par pirmo ceturksni, bet dilstošā mēnesī — par pēdējo ceturksni.

Starp šīņi galvenam fāzēm ir vēl pārējas stāvokļi. Tautas valodā

augošu mēnesi sauc par jaunu un dilstošu par vecu mēnesi.

Noteic mēness fāzes pec tcllurija!

9. Saules aptumsums un mēness aptumsums.

Jaunā mēnesī atrodas mēness tai pašā pusē no zemes, kur saule.
Ja nu mēness nostājas taisni starp sauli un zemī, tad iestājas saules

aptumsums tur, kur ūz zemi krīt mēness ēna (skat. zīm.). Ja nu

mēness aizsedz visu sauli, tad pilnīgs saules aptumsums; tā tas ir

no katra punkta pilnēnā (zīm. 11. starp i un a). Ja mēness aizsedz

no saules tikai daļu. tad ir daļas aptumsums; tā tas ir rto katra pun-
kta pusēnā (piemēram no punkta n). Bet ja mēness aizsedz tikai

saules vidus daļu, tad ir gredzenveidīgs saules aptumsums.
Mēness aptumsums iestājas tad. kad zeme atrodas starp mēnesi

un sauli, t. i. kad mēness atrodas zemes ēna. Ja mēness atrodas piln-
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ēnā, tad ir pilnīgs mēness aptumsums, ja pusēnā tad aptumst tikai

daļa no mēness.
Parādi mēness un saules aptumsumu pēc tellūrija!

Zvaigznes. Bez saules, mēness un planētām debess telpā re-

dzam vēl zvaigznes. Tās mums liekas kā spīdīgi punkti, tādēļ ka tās

atrodas milzīgā tālumā. Dažas zvaigznes sastāda zvaigznājus. Tādi

zvaigznāji ir: lielie greizrati, mazie greizrati, sietiņš, kūlēji v. c.

Mēness aptumsums.

Skaidrās naktīs redzam pie debess gaišāku joslu, ko sauc par putnu

ceļu (vai piena ceļu). Tas sastāv no daudziem miljoniem zvaigžņu;
tās atrodas tik milzīgā tālumā, ka atsevišķas zvaigznes saskatāmas

tikai ar tālskati.

Atstatumi starp debess ķermeņiem ir milzīgi. Līdz tuvākajam

debess ķermenim, mēnesim, ir 380000 km, līdz saulei 150 milj. km.

Saules aptumsums: I gredzenveidīgs aptumsums, II pilnīgs un daļu aptumsums

Fr. Adamovičs, Eiropa.
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Cik ilgā laikā varētu nobraukt tik garu ceļu ar ātrvilcienu, kas no-

brauc 100 km stundā? Līdz tālākai planētai, Neptūnam, ir 4500

milj. km; cik reiz tālāki kā līdz saulei? Gaisma noskrien 300000 km

sekundē. No pola jeb ziemeļzvaigznes līdz zemei gaismai būtu jā-
skrien 40 gadu, no tālākajām zvaigznēm — tūkstošiem gadu.

10. Vēji.

Mēs zinām, ka par vējiem sauc gaisa masu pārvietošanos no

viena apgabala otrā. Šī gaisa masu pārvietošanās jeb vējš rodas

no nevienāda gaisa slāņu spiediena dažādās zemes vietās. Gaisa

spiediena jeb blīvuma pakāpi noteic ar barometru, un tad mēdz ru-

nāt, ka gaisa masas pārvietojas no augsta spiediena apgabala uz

zema spiediena apgabalu, rādot vēju.

Vēju cēlonis ir saules staru nevienāda iedarbība uz zemes virs-

pusi. Zeme dažādās vietās sasilst dažādi: kā sasilst ūdens un zeme?
— smiltis un zālaines? --ko sauc par labiem, ko par vājiem siltuma

vadītājiem?

Vēja rašanās schēma.

Saules stari sasilda zemi, un sasilušā zeme tuvākos gaisa slā-

ņus. Sasilstot gaiss izplešas un ceļas uz augšu. No augstākā stā-

vokļa gaisa slānis plūst uz zemāk stāvošiem slāņiem. Vietām, no ku-

rām gaiss noplūst, ir zems gaisa spiediens. Vietām, kur gaiss uz-

plūst, ir augsts gaisa spiediens. Gaisa masas plūst no augsta spie-
diena apgabaliem uz zema spiediena apgabaliem (skat. zīmējumu).
Šo gaisa masu pārvietošanos mēs sajūtam kā vēju. Daži vēji plūst
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pastāvīgi viena virziena, citi maina virzienu pec dienas vai gada
laikiem. Latvijas klimatiskos apstākļos vēji ir mainīgi.

Krasta vēji.

Zema gaisa spiediena apgabals un blakus viņam augstāka spie-
diena apgabals rodas mēreno (un karsto) joslu okeānu piekrastē
vasarās. No rīta saules stari ātrāki sakarsē gaisa slāni piekrastes

sauszemes daļā, nekā ūdens daļā, un tā rodas blakus nevienāda

spiediena (augsta — uz ūdens, zema — uz zemes) apgabali; vējš
pūš virzienā uz sauszemi. Šo krasta vēju sauc par rīta brīzi. Va-

karos pēc saulrieta ir otrādi: vakara brīze pūš no sauszemes uz

jūru (kāpēc? paskaidro ar zīmējuma palīdzību!). — Brīzes manā-

mas ap 40 km platībā jūru piekrastēs. Arī Latvijā dažreiz var

brīzes novērot.

Monsuni.

Līdzīgi ar krasta vējiem varam izprast kādu citu vēju cēloņus,
kas aizņem visu Āzijas dienvidu daļu, un sevišķi spilgti izpaužas

Indijā, Dienvidķīnā un Aizindijā. Āzijas vidienē ziemās ir pastāvīgi

Monsuni Indijā.

augsts gaisa spiediens, bet vasaras zems gaisa spiediens (Kapec? —

Ka saule sildīs vasarā, kā ziemā?). Gaisa spiediena ievērojamas
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svārstības pa pusgadiem Āzijas vidienē izsauc ari gaisa masu pār-
vietošanos pa pusgadiem^

Ziemas pusgadā no Āzijas centrālās daļas uz Indijas un Kluso
okeānu pūš pastāvīgi vējš, ko sauc par ziema smonsumu. Vasaras

pusgadā otrādi: gaisa masas pārvietojas no Indijas un Klusā okeāna

virzienā uz Āzijas centru, radot vēju — vasaras monsunu. Vasaras

monsuns ir mitrs, atnes'daudz nokrišņu (kāpēc?), ziemas monsuns

ir ass, sauss vējš (kāpēc?).

Rudeņos un pavasaros monsunu apgabalos ir svārstīga blīvuma

gais_a masas tuvos apgabalos, un šeit plosās trakojoši viesuli —

orkāni (Indijas okeānā) un taifūni (Klusajā okeānā), kas var nodarīt

milzīgu postu, sagraujot veselas pilsētas un iznīcinot kuģus.

Pasati.

levēro pēc atlanta: kuras vietas kontinentiem ir tuksnešainas

piekrastes pie paša okeāna.

Pie ekvātora gaiss tik stipri sasilst, ka pastāvīgi ceļas vertikāli

augšup. Viņa vietā no ziemeļiem un dienvidiem spiežas blīvākas

gaisa masas, radīdamas pastāvīgus vējus. Zemes griešanās dēl šie

vēji tiek novirzīti ziemeļu puslodē pa labi un rada vēju — ziemeļ-
austrumu pasūtu, bet dienvidpuslodē tiek novirzīti pa kreisi un rada

— dienvidaustrumu pasātu. Pasāti pūš šinīs virzienos cauru gadu
(sk. atlantos „vēji"; salīdzini zīmējumu — vēju rašanās schēma:

apakšā pūš pasāti, augšā — antipasāti).
Kontinentu -rietuma piekrastēs pasātu darbības joslā (35°N —

35° S) nepieplūst okeāna p-aisa masas ar nokrišņiem. Tāpēc tur tuks-

neši stiepjas līdz pašam okeānam.

Mainīgie veļi.

Latvijā valdošie ir dienvidrietumu un rietumu vēji. Mūsu vēji

nav pastāvīgi. Laika pareģojumu var izdarīt tikai vienu vai dažas

dienas uz priekšu. Meteoroloģiskie biroji vēro augsta gaisa spie-
diena apgabalus jeb maksimumus un zema spiediena apgabalu* jeb
minimumus, pēdējos sauc arī par cikloniem. Tā kā gaisa masas pār-

vietojas no augsta uz zema spiediena apgabalu, tad, vērojot spie-

diena starpību, var paredzēt vēja virzienu, viņa ātrumu un nokrišņu

iespējamību. Par ciklonu zema spiediena apgabalu sauc tāpēc, ka

vēji no visām apgabala malām pūš ieslīpi uz centra pusi. Ciklona

centri pārvietojas no vietas uz vietu nenoteikti.

11. Klimata siltums un mitrums. Jūŗas un

Kontinentālais Klimats.

Klimata raksturīgākās īpašības ir siltums un mitrums.

Klimata siltums atkarīgs: 1) no vietas tuvuma ekvātoram jeb.
no platuma grāda; 2) no vietas augstuma virs jūras līmeņa: Jo augs-
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tāki, jo aukstāki: ik par 200 m temperatūra krīt par 1° C. Piemērs:

kalna pamatā ir 15° C; cik grādu ir virsotnē, kas paceļas 1000 m

āugstāki? —
Arī silti vai auksti vēji var padarīt klimata siltumu lie-

lāku vai mazāku.

Klimata mitrums. No okeāniem, kas aizņem 0,7 no zemes virsas,

paceļas daudz iztvaikojumu. Tādēļ salās un piejūras zemēs klimats

ir mitrs. Laiks bieži miglains, debess pa lielākai daļai apmākusies
un bieži līst ilgstošs lietus; vasaras samērā vēsas, bet ziemas mē-

renas, un maza temperātūras starpība dienai un naktij. Tādas ir

jūras klimata raksturīgās īpašības.
Salīdzini arī novērojumus dzimtenē. Kādas ir apmākušās die-

nas un apmākušās nakts temperātūras gājiens vasarā un ziemā.

Vēji nēs mitro jūras gaisu uz kontinentu. Ūdens tvaiki tur sa-

biezē un izdalās lietus vai sniega veidā. Jo tālāki no okeāna, jo ma-

zāk tvaiku paliek gaisā. Klimats kļūst arvienu sausāks, ar straujām

temperātūras maiņām ziemā, un vasarā, dienā un naktī. Šādu iekš-

zemes klimatu sauc par kontinentālu klimatu. To raksturo karstas

saulainas dienas, skaidras un vēsas naktis, karstas vasaras un auks-

tas ziemas.

Salīdzini ari novērojumus dzimtene par temperatūras gājienu
saulainās dienās un skaidrās naktīs kā ziemā, tā arī vasarā.

12. Jūŗas straumes.

Kas dzīvojis mūsu jūrmalā, tas būs tur novērojis piekrastes
straumes. Tās pastāv tik ilgi, kamēr vējš pūš krasta virzienā, vai

ieslīpi uz to (skat. 111. kl. kursā). Šīs straumes cēlonis ir vējš. Mūsu

piekrastes straumes ir nepastāvīgas, tādēļ ka mūsu vēji ir nepa-

stāvīgi.

Pastāvīgas jūras straumes ir tur, kur pūš pastāvīgi vēji. Tadi

pastāvīgi vēji ir pasāti: ziemeļu puslodē pūš ziemeļaustrumu pa-

sati, dienvidu puslodē — dienvidaustrumu pasāti (skat. atlantā

„Vēji"). Šie vēji ir par cēloni jūras straumēm, kas plūst no austru-

miem uz rietumiem katrā pusē ekvātoram. Šīs straumes sauc par
ekvātora straumēm (skat. atlantā „Jūras straumes").

Apskatīsim tuvāki jūras straumes Atlantijas okeānā.

Abas ekvātora staumes plūst no Āfrikas krastiem uz Dienvid-

ameriku. Dienvidu ekvātora straume tur sadalās divos žuburos:

viens pagriežas gar Braziliju uz dienvidiem, otrs_žuburs uz ziemeļ-

rietumiem. Šim žuburam pievinojas ziemeļu ekvātora straume. Sa-

vienojušās tās ieplūst Meksikas līcī (viens žuburs 'paliek ārpusē ka

Antilu straume), kur šīs> siltās straumes ūdeņi vel vairāk sasilst.

No Meksikas līča iznākusi, šī straume plūst ziemeļrietumu vir-

zienā uz Eiropas pusi. Tagad tā saucās par Golfa straumi, t. i. par

līča straumi, jo tā nāk no Meksikas līča (Goīf — līcis)._Straumi at-

balsta dienvidrietumu vēji, kas pūš Atlantijas ziemeļdaļā (skat. vēju

karti).
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Golfa straumei ir milzīga ietekme uz Eiropas klimatu: tā pa-

dara Eiropas klimatu daudz siltāku kā pēc platuma grāda būtu sa -

gaidāms. Ziemeļamerikā tek aukstā Labradora straume: tā padara

Labradoras klimatu aukstāku kā pēc platuma grāda pienāktos. Uz

55. platuma grāda Skotijā, ko apskalo Golfa straume, klimats par

12ļ2° C siltāks kā Labradorā, kur uz Rīgas platuma grāda (57°) vēl

ir tundra un kur siltākā mēneša temperātūra ir zem 10° C. Āfrikas

piekrasti padara vēsāku aukstā Benguelas straume, bet Dienvid-

amerikas rietuma piekrasti — aukstā Peru straume.

Par siltām saucas tās straumes, kas plūst no ekvātora uz polu pusi, tā

tad no siltākām vietām uz aukstākām. Par aukstām sauc tās straumes, kas,
nākdamas no vēsākiem apvidiem, tuvojas ekvātoram. Kanariju straume Sacha-

ras piekrastei ir auksta, kaut gan tā siltāka par Golfa straumi pie Eiropas
krastiem.

Liela nozīme Austrumazija ir siltai Kurosīvo straumei, kas labvēlīgi ie-

tekmē Japānas klimatu.



B. Eiropa.

I. Vispārīgs pārskats.

(10 milj. km2

,
520 milj. iedzīv.)

1. Eiropa ir cieši saistīta ar Āziju; austrumos ar Āziju tai gara

sauszemes robeža: Uralu kalni, Uralas upe un zemā ieplaka starp

Kaspijas un Azovas jūru. Tādēļ Āziju un Eiropu kopā atzīmē par

Eirāziju. Eiropa izskatās kā liela Āzijas pussala. Tomēr Eiropu
uzskata kā īpašu pasaules daļu; no Āzijas tā atšķiras ar savu augsto

kultūru un attistīto saimniecību.

Eiropai ir ļoti izdevīgs stāvoklis: ta atrodas zemju puslodes
vidienē (skat. 1. zīm.) un tādēļ
tai ērta satiksme ar citām ze-

mēm, izņemot Austrāliju.

Eiropas krastus ierobo jūras

un līči, kas dziji sniedzas ze-

mes iekšienē. Ja velkam līniju

no Uralu ziemeļgala uz Biskaja
līci un no tā uz Volgas grīvu,

tad dabūjam lielu trīsstūri: tas

ir Eiropas stāvs. Ārpus šīs lī-

nijas paliek salas un pussalas—

Eiropas kontinenta locekļi, kas

ieņem pilnam trešo daļu no Ei-

ropas platības.

Ļoti seklas ir jūras Eiropas

ziemeļos: Baltā, Baltijas un

Vācu Ziemeļjūra ar Kanāli starp

kontinentu un Lielbritānijas

salām; vidējs dziļums tām

50—60 m. Dziļas turpretī ir

1. zīm. Eiropas stāvoklis.

jūras Eiropas dienvidos: Vidusjūra (vidēji 2000—3000 m) ar savām

atsevišķām dalām Adrijas, Jonijas, Aigeja un Melno jūru; tikai Azo-

vas jūra ir loti sekla. Gibraltāra šaurums (14 km) šķir_Eiropu no

Āfrikas. Bospors, Marmaras jūra un Dardaneli — no Āzijas. Uz-

meklē ģeogrāfijas atlantā lielākās pussalas un salas.

2. Virsa. Eiropa nav ne lielu augstieņu, ne grūti pārejamu kalnu

grēdu. Pēc virsas izveidojuma tā iedalāma trijos apvidos. Austrumu
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Eiropa ir plašs līdzenums bez kroku kalnājiem; tikai nelielas augs-

tienes (līdz 300 m) ienes vietām dažādību vienmulīgajā līdzenuma.

Austrumos tas sniedzas līdz Uraliem, dienvidos līdz Taurijas kal-

niem un Kaukazam. Šaurākā zemuma josla stiepjas gai Baltijas

jūru, Ziemeļjūru un Atlantijas okeānu līdz Biskajas līcim.

2. zīm.

Diagramma (2. zīm.) rāda cik daudz no Eiropas platības aizņem
dažādās augstuma joslas. Kā redzams, zemumi aizņem 0,6 no Eiro -

pas platības.

3. zīm.

Eiropas dienvidus daļā stiepjas kroku kalnāji: Sierra Nevada,
Pireneji, Alpi, Apenīni, Dināru Alpi, Balkāni. Šo kalnu turpinājumus
redzam Āfrikā (Atlass) un Āzijā (3. zīm.).

Eiropas vidieni un rietumus aizņem blāķu kalnāji, veci nodru-

puši kalnāji, kas saskaldījušies atsevišķos blāķos; vietām blāķi stāv
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augstāk, vietām nogrimusi zemāk. Še pieder Skandināvijas, Lielbri-

tānijas, Vācijas un Francijas kalnāji, kuru augstums reti pārsniedz
1500 m.

. 3. Ledus laikmeta sanesumi. Eiropas ziemeļu dalu citreiz ap-

klāja milzīgs, šļūdonis, kas no Skandināvijas un Somijas („Ecnno-

Skandijas") virzījās uz dienvidiem (4. zīm.). Lielākajā apledojuma
laikā tas sniedzās tālu Krievijas līdzenumā (līdz 50. pl. gr.), bet Vā-

cijā līdz blāķu kalnu pakājei. Visilgāk ledus laikmets pastāvēja Bal-

tijas jūras apkārtnē (malas morēnas 4. zīm.). Zemes virsa šinī ap-

vidū pārklāta ar šlūdona sanesumiem: ar morēnu mālu, merģeli,

4. zīm. Ledus laikmets Eiropā.

akmeņiem un, kur glūda aizskalota, ar smiltīm. Arī no augstākiem
kalniem, (ipaši no Alpiem, šļūdoņi sniedzas tālu uz ziemeļiem un

dienvidiem).
4. Klimats. Starp kādiem platuma grādiem atrodas Eiropa?

Visa Eiropa, izņemot ziemeļu malieni, atrodas mērenā joslā, kur

gada vidējā temperātūra svārstās starp 18° C dienvidos un 0° C

ziemeļos (uz tundras robežas). Mērens klirtnats nemazina cilvēka

darba spēju kā karsts klimats, nenospiež arī cilvēka garu ar savu

drūmo, nabadzīgo dabu kā auksts klimats. Gada laiku maiņa pamu-
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Dina cilvēku gādāt vasarā par pārtiku ziemai, liek domāt par nākotni.

Tādēļ mērenās joslas zemēs tā garīgā kā arī saimniecības kultūra

attīstījusies daudz augstāk kā zemēs ar karstu vai aukstu klimatu.

5. zīm. Jūlija, janvāŗa un gada vidēja temperatūra no Īrijas līdz Uraliem.

6. zīm. Temperatūras gājiens gada dažādās vietās.

Klimats Eiropa ir siltāks ka Āzija vai Amerika tanīs pašos pla-
tuma grādos. Cēlonis tam ir siltā Golfa straume un dienvidrietumu
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vēji, kas nes šīs straumes siltumu tālu zemes iekšienē. Bet jo tālāki

uz austrumiem, jo mazāka kļūst Golfa straumes ietekme, un tādēļ
klimats arvien jo kontinentālāks: vasara kļūst siltāka, bet ziema vēl

jo lielākā mērā aukstākā. Izotermu kartes rāda, kā jūlija izotermas

novirzās uz NE, un janvāra izotermas vēl lielākā mērā uz SE

(5.-8. zīm.).

Uzdevumi. Kur iet caur Eiropu janvāra izotermas —10°, —4° (kas iet

arī caur Latviju), o°, +8° C? Kur iet jūlija izotermas +18° (iet arī caur Lat-

viju), +20°, +10° C. (pēc ģeogr. atlanta. Cik liela starpība ir starp jūlija un

janvāra temperātūru diagrammā (6. zīm.) minētās pilsētās? Pēc ģeogrāfijas at-

lanta pagatavo tādu pašu diagrammu punktiem, kas atrodas meridiānu kru-
stojumos ar 50. platuma loku.

7. zīm. Starpība starp jūlija un janvāŗa vid. temperātūru.

Nokrišņus nes vēji, kas nāk no Atlantijas okeāna. Visā Eiropā

izņemot zemes ap Vidus jūru, ir pārsvarā dienvidrietumu vēji, kas

nes lietu vai sniegu cauru gadu (9. zīm.). Bet nokrišņu sadalījums
pa gada laikiem nav viscauri vienāds: jūras klimatā lietus visvairāk
līst rudenī, Vidus jūras zemēs ziemā, pārējos apvidos — vasarā,

(skat. 9. zīm.). Kalnu un augstumu rietumu nogāzes saņem daudz vai-

rāk nokrišņu kā pretējas nogāzes un līdzenumi („kāpuma lietus").

Nokrišņu daudzums mazinās SE virzienā ar attālināšanos no Atlanti-

jas okeāna.

levērojot minētos apstākļus, Eiropā varam izšķirt trīs noteiktus
klimata apgabalus! un vienu apgabalu ar pārejas klimatu:

a) Zemēs pie Atlantijas okeāna ir jūras klimats ar lēnu ziemu,
vesu vasaru un bagātīgiem nokrišņiem, īpaši rudenī.

b) Austrumeiropā ir kontinentāls klimats ar bargu ziemu un siltu

vasaru. (Kādā virzienā mazinās nokrišņi?)
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c) Zemes ap Vidusjūru ir lena lietaina ziema un karsta, sausa

vasara.

d) Viduseiropa ir pārejas klimats starp juras un kontinentālo.

Klimatu raksturo arī saules spīdēšanas ilgums gadā; tas, re-

dzams no pieliktās kartogrammas (10. zīm.).
11. zīmējums rada pavasara iestāšanos pec ceriņu uzziedešanas

laika.

8. zīm.

5. lekšējie ūdeņi. Eiropā upju skaits ir liels, bet garumā un

ūdens bagātībā tās nevar mēroties ar lielajām upēm citās pasaules

dalās (izņemot Autrāliju). Austrumos, kur kontinents ir platāks,
arī upes garākās. Tās lēni tek pa Krievijas plašo līdzenumu dažādos

virzienos. Zemās ūdens šķirtnes dod iespēju savienot tās ar kanā-

liem. Bargajā ziemā tās apklājās ar ledu 3—6 mēnešus, pavasaros

plaši pārplūst, bet vasarā ūdens līmenis ir zems (kādēļ?). Vidus- un



9. zīm.

10. zīm. Skaitļi rāda, cik stundu gadā spīd saule.
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11. zīm.

12. zīm. Augu joslas Eiropā.
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Rietumeiropā daudzas upes sākas augstos kalnu apvidos; tas ba-

gātas ar ūdeni vasarā, kad kalnos kūst sniegs un_ ledus, tek straujāk

un aizsalst uz īsu laiku vai nemaz. Kalnu zemēs ūdens straujumu

un kritumus izmanto elektrības iegūšanai. Eiropas upēm ir divi vir-

zieni: NVV un SE, pēdējā virzienā tek lielākās Eiropas upes.

13. Eiropas tautas.

Uzdevumi. Diagrammā ar taisnām līnijām uzzīmē garumu šādām upēm:
Volga 3600, Donava 2900, Dnepra 2100, Dona 1900, Urala 1500, Dvina 1800, Reina
1300, Elbe 1100, Daugava, Visla un Luara 1000, Ņemuns un Tacho 900, Sena 700,
Po 650, Gauja 380, Temza 320, Venta 300 km. Kuras no šīm upēm sakas kalnos?
Kada virzienā tās tek? Kur ietek? Skaitli upju garumiem noapaļoti.

Ezeri. Visvairāk ezeru sakopoti zemēs, kas ledus laikmetā ilgāk
bij apklāti ar šlūdoņiem, īpaši divos apvidos: 1) zemēs ap Baltijas
]uru un 2) Alpos un to tuvākā apkārtnē. Kaspijas jūras apkārtnē,
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kur klimats ir ļoti sauss, ir sals ezeri, no kuriem lielākie Eltons un

Baskunčaks. Uzmeklējiet lielākos ezerus!

Uzdevums. Uzzīmē uz rūtaina papīra platību šādiem ezeriem, pielīdzi-
not vienu rūtiņu 250 km

2
(nav vaiadzīgs, lai platības diagramma būtu kvadrāts):

Ladoga 18000, Oņegas ez. 9500, Veners 5500, Peipus 3500, Veters 2000, Saima 1750,
Melars 1700, līmenis 900, Ženevas ez. 600, Bodena ez 500, Madžore 200, Lubānas

ez. 90 km
2 (skaitli noapaļoti).

14. zīm. Galvenās reliģijas Eiropā.

6. Augi un dzīvnieki. Eiropā izšķir 5 galvenās augu joslas
(12. zīm.). Tās seko no ziemeļiem uz dienvidiem šādā kārtībā: zie-

meļaustrumos, gar Ledus Jūru, stiepjas tundra, kas Eiropa aizņem

daudz mazāk platības kā Āzijā un Amerikā. Tundrai dienvidos pie-

slejas skuju meži, kas tālāk pāriet jauktos mežos. Zā(u stepes snie-

dzas no Urala upes līdz Vidusdonavas zemienei (izņemot Karpatus,
kur aug meži); Kaspijas jūras apkārtnē zāļu stepe pāriet sausā stepē

un pustuksnesī. Vidusjūras zemēs aug vienmērzaļie cietlapji, kas

ziemā nemet lapas. Daļa skuju mežu, jaukto mežu, mežu stepes un

zaļo cietlapju joslu lielākā daļa un zāļu stepe ir pārvērsti par kultū-

ras zemi: meži nolīsti, purvi nosusināti, un to vietā izplešās lauki,

pļavas, ganības. Eiropas ziemeļu daļā galvenās labības ir rudzi,
mieži un auzas, dienvidus daļā — kvieši un maiss (jeb kukurūza).
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Blakus labībām audzē techniskus augus — linus, kaņepes, cukurbie-

tes, dienvidus Eiropā — vīnaugus un dienvidus augļus.
Meža zvēri lielākā daudzumā sastopami tikai skuju mežu joslā.

Eiropas vidienē, rietumos un dienvidos to palicis maz: plēsīgie zvēri

tur gandrīz pilnīgi izskausti, un no citiem savvaļas dzīvniekiem nav

iznīcināti tie, ko aizsargā likumi par medību (kurus?). Zemes dzīv-

nieku ainavu Eiropā raksturo galvenā kārtā mājlopi: Vidusjūras ze-

mēs aitas, kazas un — zirgu vietā — ēzeļi un mūļi, pārējā Eiropā —

tie paši mājlopi, kas Latvijā.
7. ledzīvotāji. Eiropā ir ap 520 milj. iedzīvotāju, t. i. apmēram

ceturtā daļa no visiem zemes iedzīvotājiem. Vairāk kā 0,9 no Eiro-

pas iedzīvotājiem ir baltās rases indo-eiropiešu tautas. Lielākās tautu

grupas ir ģermāņi, slāvi un romāņi (šīs grupas kopā 90% no Eiropas
iedz.), mazākās: baltu tautas (latvieši un leiši), grieķi v. c. (13. zīm.)
Pie baltās rases semītu celma pieder žīdi. Pie somu-ugru tautu gru-

pas valodu celma pieder somi, igauņi, maģari un dažas sīkas tautas

Eiropas autrumos (13. zīm.). 96% no Eiropas iedzīvotājiem ir kri-

stīgi. Slāvi ir pa lielākai daļai pareizticīgi, romāņi — katoļi (arī leiši

un poļi), ģermāņi — luterāņi (arī latvieši, igauņi un somi) (14. zīm.).

Eiropa pec savas dabas iedaļas piecos plašākos apvidos: Rie-

tum-, Vidus-, Dienvid-, un Austrumeiropā.



II Ziemeļeiropa.

8. Ziemeļeiropā ietilpst jaunās Baltijas valstis: Lietava, Lat-

vija, Igaunija, Somija un Skandināvijas valstis: Zviedrija, Norvēģija,

Dānija. Norvēģiju izņemot, visām citām Ziemeļeiropas valstīm ro-

beža pienāk pie Baltijas jūras. Polija un Vācija, kurām arī ir robeža

ar Baltijas jūru, pēc savas dabas pieder Viduseiropai.
No Baltijas jūras ved trīs jūras šaurumi: Zunds, Lielais Belts

un Mazais Belts. Platākais un dziļākais no tiem ir Lielais Belts, bet

kuģniecībai ērtākais — Zunds. Mazais Belts šaurākājā vietā nav

platāks kā Daugava pie Rīgas. Tālāk rietumos atrodas Kategats un

Skageraks, pa kuriem ved ūdens ceļš uz Vācu Ziemeļjūru.

Baltijas jūra ir sekla (vidējs dziļums 55 m), un sāls saturs tanī

daudz mazāks ka okeānos. Uz austrumiem no līnijas, kas savieno

Rīgenas alu ar Zviedriju, sāls ir mazāk par vienu procentu. Rietu-

mos no tās ūdens ir sāļāks (1 —2%); šinī daļā iepeld arī siļķes un

citas zivis no okeāna, kurpretim pārējā daļā no tām reti kāda iemal-

dās; tur zvejo siļķu sīkākās pasugas — reņģes un brētliņas, kā arī

plekstes un mencas, kas Baltijas jūrā ir mazākas kā okeānā un jūrās,

kam sakars ar okeānu ir plašāks.

Kādēļ Baltijas jūrā tik mazs sāls saturs? Daudzas upes un nokrisni ienes
Baltijas jurā vairāk ūdens, kā tur iztvaiko. Līmenim ceļoties, sāļais jūras ūdens

tek pa seklajiem šaurumiem uz okeānu, kamēr upes ienes tikai saldu ūdeni.
Lielajā Beltā ir z" c m iztekošās pretēja straume, ar kuru ieplūst Baltijas jūrā
sāļākais okeāna ūdens. Tādēļ šauruma tuvumā ūdens- ir sāļāks, bet jo tāļāk no

šaurumiem, jo mazāks ir Baltijas jūrā sāls saturs.

Virsas ziņā Ziemeļeiropa iedalās divās dalās. Skandināvijas
pussalas un Somijas virsu izveido kristalliski ieži (granīts, gneiss v.

c), kas rietumu virzienā saslejas arvien jo augstāk (1000—2500 m).
Kristalliski ieži vietām ir gluži kaili, vietām tos apklāj drupu ieži un

daži senlaiku nogulumi. Pārējās valstis — Igaunija, Latvija. Lietava,

un Dānija — atrodas zemumā; tās apklāj ledus laikmeta sanesumi—

morēnas, kas vietām paceļas kā lielāki vai mazāki pauguri 100 līdz

300 m augstumā.

Lietava.

(56.000 km 2
,

2.3 milj. iedzīv.)

9. Lietava ir mazāka par Latviju, bet iedzīvotāju skaits tur ir

lielāks: dienvidus virzienā iedzīvotām skaits pieņemas. Jūras ro-

beža tai daudz īsāka kā Latvijai. Ar kādām valstīm tai sauszemes

robeža?



35

Virsas izveidojumā tā atgādina Latviju: zemumi un līdzenumi

mainās ar morēnu pauguriem. Gar austrumu robežu iet Ezerēnu

morēnu josla, kur, tāpat kā Latgalē, ir daudz salām bagātu ezeru

skaistos līkumainos krastos. Rietumu daļā paceļas Kurzemes augs-

tieņu turpinājums — Telšu un Šauļu augstienes, starp kuram tek

Venta uz ziemeļiem un Dubisa, Nemuna pieteka, uz dienvidiem (15.
zīm.). Starp minētām upēm kādreiz sāka rakt kanāli, bet nepa-

beidza. Starp šīm morēnu augstienēm atrodas līdzenums, Zemgales
zemienes turpinājums. Galvenā Lietavas upe -ir Nemuns; augstumu

apvidos tā izveidojusi skaistu leju, pa kuru tā vijas līkumainā gaitā

15. zīm. Dubisas leja Lietavā.

(16. zīm.). Tā ietek Kuršu jomā, ko šķir no jūras šaura zemes josla—
Kuršu kapās; kāpas tur sasniedz līdz 70 m augstumā.

Lietava atrodas divus platuma grādus tālāk uz dienvidiem kā

Latvija, tadel klimats tur caurmērā siltāks. Ziema tur gan tikpar

auksta_ ka Latvijā (janvāris —3,5° līdz —7°C), jo jūras iespaids
ir mazāks, bet vasara par I—2 grādiem siltāka (13—20v C). Mežu ir

mazāk ka Latvijā t*£ no platības), bet l:e pa lielākai daļai kuplāki un

biezāk:, un Utu koku samērā vairāk.
10. ledzīvotāji. Leiši jeb lietuvji ir lielā pārsvarā par cittau-

tiešiem, kuru ir apmēram 15% no iedzīvotāju skaita. Žīdu ir vairāk

ka Latvijā (7%):tie uzturas pilsētās un miestos, nodarbojas ar tir-

dzniecību un amatniecību; tad pēc skaita nāk poli, krievi, vācieši.

Latvieši, kuru skaits ir ap 15000, dzīvo gar Latvijas robežu un Kuršu

kapās; pēdējie (ap 3000) saucas par kuršiem.
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16. zīm. Skats uz Nemunu.

17. zīm. Rambinas kalns Mazlietavā (Klaipēdas apgabalā).
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Leiši ir latviešiem vistuvākā radu tauta; abas tautas pieder

pie baltu tautu celma. Trešā baltu tauta, prūši, pa daļai iznīcināti

karos ar vāciešiem, palikušie ar laiku pārvācoti; viņu vārds uzgla-

bājies Prūsijas nosaukumā.

Citreiz (13. un 14. g. s.) Lietava bija plaša valsts. Kad Lietava apvienojās
ar Poliju, poli guva pārsvaru valstī, un augstākās šķiras pārpolojās; leišu tautību

uzglabāja tikai zemnieki, kuru stāvoklis bij neapskaužams. Viņu stāvoklis ne-

uzlabojās arī tad, kad Lietavu pievienoja Krievijai.

Izglītībā leiši stāv zemāk par latviešiem: krievu valdības laikā

maz gādāja par skolām; bija pat aizliegts iespiest grāmatas leišu va-

lodā. Kopš nodibināta Lietavas brīvvalsts, izglītība iet ātriem so-

liem uz priekšu.

18. zīm. Kauņa pie Nemuna.

Leiši dzīvo pa daļai sādžās, pa daļai viensētās. Sādžās vēl pa-

stāv triju lauku sistēma. Lauki sadalīti šaurās, garās sloksnēs, katrai

saimniecībai pa sloksnei katrā laukā — tāpat kā agrāk Latgalē. Is-

tabas priekšā ir puku dārziņš ar rūtām, mētrām un rozēm, tālāk au-

gļu dārzs ar stropiem. Daudzās vietās, pie sādžām un ceļiem, uz-

celti krusti ar Māras vai Pestītāja tēliem. Leiši stingri turas pie ka-

toļu ticības. Mazās Lietavas (Klaipēdas apgabala) iedzīvotāji ir lu-

terāņi.
11. Saimniecība. Lietava ir lauksaimniecības valsts. Aramas

zemes tur ir vairāk kā Latvijā. Rudzu sēj vairāk par citām labībām,
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kviešu vairāk kā Latvijā (kādēļ?), bez tam auzas;, miežus, linus. Ar

mājlopiem Lietava bagātāka kā Latvija, kaut gan piensaimniecībā
tā nevar līdzināties Latvijai. Lopkopība bij mazāk cietusi no kara.

Tādēļ pēckara gados no Lietavas izveda daudz zirgu un liellopu uz

izpostīto Zemgali un Kurzemi. Mājputnus tur kopj vairāk kā Latvijā.

Rūpniecība attīstīta maza mera; pārstrādā pa lielākai daļai lauk-

saimniecības ražojumus.
Dzelzceļu mazāk kā Latvijā; tie cieši saistīti ar dzelzceļiem Lat-

vijā, no kurienes turp ved dzelzceļi: no Jelgavas, Daugavpils un

Priekules. Vienīgā laba osta ir Klaipēda, pie izejas no Kuršu jo-
mas. Galvas pilsēta Kāmja (ap 130,000 iedz.), uz Nemuna krasta,

pie Neres (Vilijas) ietekas. No citām pilsētām ievērojamākās: Šauļi,
lielākais dzelzceļu mezgls Lietavā, Paneveze (ādas fabrikas), Vir-

baļi — ar muitnīcu uz Vācijas robežas, Jurbarka (Jurburga) svarīga

upes piestāne pie Nemuna, pa kuru pludina kokus uz Vāciju, un

Palanga, ko robežu nokārtojot pievienoja no Latvijas Lietavai. No

Latvijas izved uz Lietavu metalla preces, stiklu, zivis un zivju kon-

servus v. c; izved uz Latviju: ādasi, zirgus, linus, olas, koku mate-

riālus, linsēklas. Galvenie izvedumi uz ārzemēm: labība, koki, lini,
sviests, gala, olas, t. i. lauksaimniecības ražojumi; ieved rūpniecī-
bas ražojumus.

Igaunija (Estija).

(48.000 km
2

, '1,1 milj. ied., 24 uz 1 km
2

).

12. Igaunija par 14. mazākā kā Latvija. Kādas jūras to apskalo?
Ar kādām valstīm tai saiet zemes robeža? Igaunijai pieder daudz

salu, Lielākās ir Sāmu, Dago, Mona, Vormsa. Mazā Roņu sala ir tu-

vāk Latvijas robežai. Pie Somu līča ir stāvs kaļķakmeņa krasts 20

līdz 25 m augsts (19. zīm.) tas ierobots daudziem līčiem. Krasta tu-

vumā ir klinšainas saliņas. Gar Pērnavas līci jūras karsts ir zems.

Virsu izveido ledus laikmeta sanesumi. Ziemeļos morēnu kārta

ir plāna, bet dienvidos un austrumu virzienā tā kļūst arvienu bie-

zāka, īpaši starp Tērbatu un Alūksni. Augstākais kalns — Lielais

Munameģis (Olas kalns) par 10 m augstāks kā Gaiziņš.
Uz Krievijas robežas atrodas plašais Peipusa ezers, kura dien-

vidus daļu sauc par Pliskavas ezeru (kopā 3600 km2). Ezerā daudz

zivju. No Vircezera tek uz Peipusu kuģojamā Mētra jeb Erna; no

Peipusa iztek krāčainā Narva ar ievērojamu ūdens kritumu. Pērnava

lēni tek purvainos krastos pa mežiem bagātu apvidu.

Igaunija atrodas pa 2 plat. grādiem tālāk uz ziemeļiem. Tādēļ
klimats tur vēsāks kā Latvijā: sliktāk tur padodas kvieši un dārz-

augļi.

ledzīvotāju skaits tur mazāks, zeme retāki azdzīvota (kādēļ?).

Igauņi savā zemē lielākā pārsvarā nekā latvieši Latvijā: citu tautību

tikai 12% (cik Latvijā?). No cittautiešiem visvairāk ir krievu (8%);
vāciešu 1,7%, žīdu 0,4% ; cik reiz mazāk kā Latvijā? Gar Latvijas
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robežu dzīvo latvieši. Izglītība nostādīta labi: lasīt nepratēju mazāk

kā Latvijā. Igauņi ir loti centīgi un darbīgi, pieticīgāki un taupīgāki
nekā latvieši.

13. Galvenā nodarbošanās — lauksaimniecība (66% no iedz.).
Igaunijā, tāpat kā Latvijā, izvesta zemes reforma. Agrāk 0,6 no

zemes piederēja muižniekiem. Muižu zeme atsavināta, bet par zemi

un inventāru nolikta izpirkšanas maksa. Aramās zemes un mežu ir

mazāk kā Latvijā, bet pļavu un ganību daudz vairāk. Ziemeļos zeme

19. zīm. Stāvais kaļķakmeņa krasts pie Somu līča Igaunijā.

ir pa lielākai daļai akmeņaina (20. zīm.) vai purvaina, dienvidus daļa

diezgan auglīga. Sēj ziemeļu labības — rudzus, auzas, miežus, kas

vēl nepietiek pašu pārtikai, dienvidus daļā arī linus, bet_ kartupeļus

audzē daudz vairāk kā Latvijā: izved tiklab kartupeļus kā arī spirtu.

Lopkopība nostādīta labi. Igauņu izturīgie zirgi pazīstami arī

Latvijā. Liellopus vairāk kopj dienvidus daļā un Sāmu sala. Laba

slava ir Sāmu salas sieram, kas atgādina Šveices sieru. Lai gan

Helopu Igaunijā daudz mazāk kā Latvijā, bet sviestu izved gandrīz

tikpat daudz.

Rūpniecība mazāk cietusi no kara nekā musu, tādel to drīzāk

varēja atjaunot. Turklāt Igaunijai lētāks dzinējspēks: Narvas ūdens

kritums un degakmens (21. un 22. zīm.). Narvas ūdens kritumu iz-

manto lielā Krenholmas fabrika, kur pagatavo kokvilnas
L

vilnas un

linu audumus; bez šīs ir vēl citas tekstilrūpniecības iestādes. Deg-
akmens („kukersits") ir ar degeļļu piesūcies kaļķakmens; to lieto
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kurināšanai uz dzelzceļiem un fabrikas; no ta iegūst naftu, petro-
leju, benzīnu. levērību pelna vēl koka, papīra, spirta un cementa

20. zīm. Akmeņaina irdne Ziemeļigaunijā.

rūpniecība. Igaunija ir daudz tīra kaļķakmena un laba gluda, no ku-

riem pagatavo teicamu cementu (Portlandes cementu Kundā).

21. zīm. Narvas ūdens kritums un Krenholmas fabrika.

Galvenie izvedumi: lini, audumi, koki, sviests, olas, papīrs, ce-

ments, gala, spirts, kartupeli, dzīvi lopi. Rūpniecības ražojumu iz-

ved Igaunija vairāk kā Latvija. Uz Latviju izved audumus, cementu,

zirgus; no Latvijas uz turieni metallpreces, stiklu v. c.
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Galvas pilsēta Tallina (Rēvele), vienīgā lielpilsēta (130.000 iedzj,

ar ievērojamu rūpniecību (vagonu un mebelu fabrikas, kuģu būvē-

tava) un labu ostu. Pilsētā daudz vidus laiku celtņu (Olaja baznīca

ar 130 m. augstu torni). Caur Tallinu un Baltijas portu (Baltiski) iet

caurvedu tirdzniecība uz Krieviju, kad Pēterpils (Leņingradas) osta

aizsalusi. No Pērnavas (Pārnu) izved linus un kokus. Narvas tu-

22. zīm. Degakmeņa iegūšana Igaunijā.

vumā atrodas Krenholmas lielā fabrika. Tērbatā (Tartu) ir veca

universitāte, kur agrāk studēja arī latvieši. Valka (Valga) atrodas

uz Latvijas robežas; no turienes ved dzelzceļš uz Tallinu, Terbatu

un Pliskavu.
Uzdevumi. Izgatavot diagrammas salīdzināšanai ar Latviju par a) pla-

tību, b) iedzīvotāju skaitu, c) iedzīvotāju sastāvu, d) zemes kategorijām. ledzī-

votāju sastāvs: igauņi 86, krievu 8, vācu 1,7, žīdu 0.4, pārējo 1%. Aramas ze-

mes 22, pļavu un ganību 40, mežu 20, nederīgas zemes 18%.

Somija.

390.000 km 2

,
3,6 milj. iedz., 9 uz 1 km

2

)

14. Somija ir plaša zeme (6XL.) ar drūmu, nabadzīgu dabu un

tādēļ daudz retāk apdzīvota kā Latvija. Tā izplēšas no Somijas līča

līdz Ledus jūrai. Ar kādām valstīm tai sauszemes robeža?

Somiju pilda zema, ledus laikmetā nobrāzta granīta augstiene,
kas gar Botnijas un Somu līci pāriet zemienē. Ziemeļu virzienā aug-

stiene kļūst augstāka; pie Zviedrijas un Norvēģijas robežām tā pa-

ceļas līdz 1000 m augstumā. Augstienē nekārtīgi mainās klinšu pau-

guri un augstumu joslas ar lēznām ieplakām, ko pilda purvi un ne-
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23. zīm. Pavasaris Lapzemē.

24. zīm. Ezeru ainava Somijā.
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skaitāmi ezeri. Juras krasti sīki izroboti; gar krastu līdz 20 km platā
joslā ir sīkas klinšainas salas

— šēras. Šēru visvairāk starp Olandu

salām un Somijas krastu.

Somijas drūmajā dabā ir daudz īpatnēja skaistuma. Somiju
medz saukt par „ezeru un granīta zemi*', vai arī par „tūkstoš ezeru

zemi". Ezeru skaits ir milzīgs (ap 40.000). Skaisti ir Somijas dzi-

drie, žuburainie ezeri ar neskaitāmām saliņām. Lielākās ieplakās
simtiem ezeru un ezeriņu apvienoti lielās virknēs (24. zīm.). Lielākā

ezeru virkne ir Saima. No tās tek Vuoksa uz Ladogu, lielāko Eiro-

pas ezeru, kura ziemeļu puse pieder Somijai. Vuoskā ir lielā Imatras

krāce. Somijas upes ir straujas_un krāčainas: kuģošanai tās ne-

der, bet gan koku pludināšanai. Ūdens kritumus un krāces izmanto

elektrības iegūšanai.

25. zīm. Somu zemnieku dejotāju grupa tautas apģērbos.

Somija atrodas starp 60. un 70. ziemeļu platuma grādu; tādēļ
klimats tur daudz aukstāks un nemīlīgāks kā Latvijā: vasara īsāka

un vēsāka un pat siltākie mēneši nav gluži svabadi no nakts salnām,

15. ledzīvotāju vairums ir somi; ievērojams ir arī zviedru

skaits — 12% ; tie dzīvo jūras piekrastē, īpaši pilsētās. Agrāk zvie-

driem bija tāda pat loma Somijā kā vāciešiem Latvijā. Pašos zie-

meļos klejo lapi ar saviem ziemeļbriežiem.

Somi pieder pie somu-ugru valodu celma tautām. Balta ādas krāsa, gaiši
mati, zilas acis somos ir pārsvarā, izcili vaigu kauli sastopami visvairāk zemes

austrumu daļā. Tikai ar valodu somi, tāpat kā igauņi, nošķiras no indoeiro-

piešiem.
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Somi ir ļoti darbīgi un uzticīgi, norūdīti grūta ciņa ar nelab-

vēlīgo dabu. Ar lielu rūpību tie kopj neauglīgo, akmeņaino irdni,

26. zīm. Pusnakts saules aina Ziemeļu ledus jūŗa uz Norveģijas-Somijas robežas.

27. zīm. Turku (Abo) pilsētas skats.

kaut gan salnas bieži izposta zemkopja cerības. Izglītībā somi var

sacensties ar Rietumeiropas izglītotākām tautām.

Saimniecība. Vairāk kā treša dala no Somijas platības ir nede-

rīga zeme, vairāk kā pusi aizņem meži; pļavu un lauku ir samērā
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maz (9%). No labībām sēj vairāk auzas, mazāk — rudzus un

miežus. Pašu maizes nepietiek ne pusgadam. Bez tam audzē kar-

tupeļus, sakņu augus. Āboliņu sēj vairāk kā visas labības kopā. No

tam redzams, ka lopkopība ir lauksaimnieka lielākais ienākuma

avots. Arī zveja atmet labu pelņu: visvairāk ķer reņģes un lašus.

Ar derīgiem minerāliem Somija nav bagāta; nelielā daudzumā

izmanto dzelzs un citas rudas. Tikai granīta tur papilnam, ko iz-

manto namu celšanai kā arī izvedumam, senāk uz Pēterpili (Leņin-
gradu).

16. Lielākā Somijas bagātība ir meži. Lielākā dala no Somijas
izveduma ir koki un koka preces. Tādēļ arī rūpniecībā pirmā vieta

pieder koku apstrādāšanai. Visās ostas pilsētās ir plašas zāģētavas
un fabrikas, kuras koksni pārstrādā par papi, papīru, cellulozu. Tam-

pere (Tamerforsa) ir ievērojama rūpniecības pilsēta ar plašām vērp-

tuvēm un austuvēm; fabrikas izmanto Tamperes ūdens: kritumu.

Dzelzceļa tīkls 4 reiz retāks kā Latvijā, bet tirdzniecības flote

daudz lielāka. Izvedumi: koki un kokrūpniecības preces, lopkopības

ražojumi, zivis, akmeņi. Koki un kokrūpniecības preces, ieskaitot

papīru, cellulozu un sērkociņus, sastāda 0,9 no izveduma.

Somija ir dēmokratiska republika ar valdības sēdekli Helsinkos

(Helsingforsā); Helsinki ir vienīgā lielpilsēta Somijā (240.000), ar

plašu rūpniecību un tirdzniecību, loti tīra un skaista. Viborga (Vī-
puri) ir ievērojama koku osta. Saimas kanālis to savieno ar zemes

iekšieni. Lielākās zāģētavas un papīra fabrikas ir Kotkā. Hanka

(Hangd) izved piensaimniecības ražojumus. Turku (Abo) pilsētā ir

plašas kuģu būvētavas.

Dānija.

(43.000 km
2

, 3,6 milj. iedz., 84 uz 1 km 2).

Dānija sastāv no Jitlandes pussalas un Dānijas salām, no kurām
lielākās Zēlande, Fina un attālāki stāvošā Bornholma. Kādas juras
un šaurumi apskalo Dāniju? Ar kādu valsti tai sauszemes robeža?

Daba. Jitlande ir Ziemelvācijas zemienes turpinājums. Tāpat kā

Latviju, to apklāj ledus laikmeta sanesumi. Jitlandes austrumu dalu
pilda nelieli morēnu pauguri ar diezgan auglīgu māla irdni. Kupli
skabāržu mežiņi še mainās ar auglīgām druvām un zāļainām pļavām.

•Zaļo jūrmalu izrobo šauri līči; lielākais no tiem ir žuburainais Lim-

fjords, kas izlauzies cauri visai pussalai. Gar rietumu krastu stiepjas
rindām augstas kāpas, bet jūrā slēpjas sēkļu virknes. Vētrā un miglā
tur tūkstošiem kuģu gājuši bojā. Nevienas ostas nav šai „dzelzs
krastā." Tikai šaurākajā dienvidus daļā ir vietām auglīga marša

irdne — jūras dūņu nosērumi. Jitlandes vidienē ir neauglīga smilts

ar rūsakmcni: to apklāj purvi un virsāji ar kropliem krūmiem.

Ledus laikmeta pēdēja posma šludoņa mala gāja gareniski Jitlandes pus-

salai cauri un tur palika ilgu laiku bez lielām svārstībām. Pussalas austrumu
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dala atradās zem šjūdona: tā apklāta ar auglīgu morēnu merģeli un mālu. Rie-
tumu dala atradās ārpus šņldoņa: šlūdoņa ūdeņi tecēja tai pāri, pārskaloja mālu

un merģeli, atstājot tanī vietā tikai neauglīgas smiltis.

Beidzamā laikā Jitlandes rietumu daļā izspridzina krauli jeb rusakmeni,

purvus nosusina un pa daļai tos pārvērš par pļavām un laukiem, bet neauglīgos

smiltājus apstāda ar priedēm.

Salas ir Dānijas vērtīgāka dala. Irdne še vel auglīgāka, ka Jit-

landes austrumos. Dažās vietās redzamas stāvas krīta kraujas.

Dānijas lielākā dala atrodas dienvidos no Rīgas platuma grāda.
Ziema tur lēnāka kā Latvijā (janvāris ap O

c

), vasara —kā Kurzemes

piekrastē (jūlijā ap 16,5° C). Mitrais klimats veicina zāles augšanu
un ir labvēlīgs lopkopībai. Pavasaris tur iestājas ātrāk uh ziema vē-

lāk kā Latvijā, un tādēļ lauksaimniecības darba laiks tur ir garāks.

ledzīvotāji. Kaut gan Dānija mazāka par Latviju (% L.), bet

iedzīvotāju tur gandrīz divreiz vairāk. Salas reiz biezāki ap-

dzīvotas kā Jitlande (kādēļ?).

Izglītība tur stāv loti augsti. Piespiesta skolu apmeklēšana tur

ievesta priekš vairāk kā 100 gadiem. Nevienā zemē nav tikdaudz

tautas augstskolu kā Dānijā (58). Bez tam sarīko kursus un priekš-

lasījumus dažādos arodos, sevišķi lauksaimniecībā.

Saimniecība. ledzīvotāju vairums pārtiek no lauksaimniecības.

Aramās zemes Dānijā ir daudz vairāk kā Latvijā, un izmantīgā zem-

kopība dod2 reiz lielākas ražas. Sēj visvairāk auzas, miežus, rudzus

un kviešus, audzē kartupeļus un cukurbietes. Lai gan labības iznāk

uz katru iedzīvotāju 2 reiz vairāk kā Latvijā, bet dāņi labību vēl

ieved, jo daudz izbaro lopiem. Lauksaimniecība Dānijā piemērota
lopkopībai. Tādēļ, plašos apmēros tur audzē lopbarības zāles, īpaši

āboliņu, un lopbarības saknes. Lopkopība ir lielākais ienākuma avots.

Liellopu Dānijā ir 3 reiz vairāk kā Latvijā. Labie sugaslopi dabū

spēcīgu barību un dod daudz piena. Piensaimniecībā stāv Dānija visu

zemju priekšgalā. Nelielās saimniecības apvienojušās sabiedrībās

(kooperātīvos), kas pagatavo sviestu, sieru, tvaicētu pienu, un gādā
arī par piena ražojumu kārtīgu izvešanu uz ārzemēm. Dāņu sviestam

ir laba slava ārzemēs, īpaši Anglijā, kurp tā savus ražojumus vis-

vairāk izved. Lai varētu vairāk izvest sviesta, viņi paši lieto augu

sviestu, vai iepērk lētāku sviestu no citām zemēm.

Vājpienu un sūkalas izbaro cūkām. Arī cūkkopībā Dānija ir

priekšzīmīga zeme, jo par cūkgaļu („bekonu") ieņem gandrīz tikpat

daudz, kā par piena ražojumiem. Priekšzīmīgi nostādīta arī putn-

kopība un olu eksports: izved tikai gluži svaigas olas; par tādām

maksā augstākās cenas.

Dānijā nav ne akmeņogļu, ne ūdens spēka elektrībai, ne metallu,
bet rūpniecība daudz plašākā kā Latvijā. Pārstrādā visvairāk lauk-

saimniecības! ražojumus. levērību pelna vēl porcelāna rūpniecība,

kuģu būvniecība, ādas („glazē") cimdu un piensaimniecības mašīnu

pagatavošana.
Tirdzniecība un satiksme ir loti dzīva. Dānija ir loti labi zemes

celi, biezs dzelzceļu tīkls un, samērā ar iedzīvotāju skaitu, liela tir-
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dzniecības flote (ap 1 milj. br. t.). Izved piena ražojumus, gaļu, olas,

dzīvus lopus, ādas, sēklas, tā tad galvenā kārtā lopkopības ražoju-
mus.

Galvas pilsēta Kopenhāgena (Kjobenhawn — tirgoņu osta) pie
Zunda ir vienīgā lielpilsēta (800.000 iedz.), tamlīdzīgi galvenā tirdz-

niecības un rūpniecības pilsēta Dānijā. Jitlandes austrumos ir Orhusa

(Aarhus) lielākā osta; arvien jo lielāku nozīmi iegūst mākslīgā osta

Esbjerga, īpaši tirdzniecībā ar Lielbritāniju.

Dānijai vēl pieder Fareras, Islande un Grenlande.

Fareras („aitu salas"), ziemeļos no Skotijas, ir klinšainas salas

ar mitru jūras klimatu. Vēsajā vasarā labība nepadodas (jūlijs 11°

C). ledzīvotāji pārtiek no aitkopības un zvejas..
Islande („ledus zeme") daudz lielāka par Dāniju (2V2 r.), bet

iedzīvotāju tur ir loti maz (ap 110.000). Salas lielākā dala ir plaša
augstiene ar vairākiem vulkāniem (Hekla v. c). Augstiene apklāta
ar vulkānu izvirdumiem. Daudzās vietās izverd no zemes karsti

avoti, izplūst ogļskābā gāze, ūdens vai sēra tvaiki, bet citreiz sla-

venais geizirs tagad vairs nestrūklo. Vulkānu izvirdumi kausē šļū-

doņu ledu un ar lavu un pelniem izposta plašus apgabalus. Apakš-
zemes ūdens tur cīnās ar ziemeļu lediem un vārošs ūdens tur stuklo

no mūžīga sniega uz augšu."
Islande sniedzas ziemeļos līdz pola lokam, bet klimats piekrastes

joslā nav visai auksts (janvāris siltāks kā Liepājā); Islandi apskalo
viens žuburs no Golfa straumes. Plašus klajumus apklāj viroi, sū-

nas, ķērpji. Islandieši pārtiek no lopkopības (visvairāk aitu), zvejas

uu jūru [ i tnu medības. Islardei ir pilnīga pašvaldība, bet Dānijas

karalis ir tamlīdzi arī Islandes valsts galva. Galvas pilsēta — Reik-

javīka (Reykjavik —- dūmu līcis), tādēļ ka pilsētas tuvumā daudz

karstu avotu, no kuriem pastāvīgi paceļas tvaiki.

Skandināvijas pussala.

17. Skandināvija ir lielākā Eiropas pussala. Uz dienvidiem ta

sniedzas drusciņ tālāk kā Latvija, bet uz ziemeļiem talu pari pola
lokam.

Gar Atlantijas okeānu stiepjas vecs, nodrupis un ledus laikmeta

nobrāzts kristalliežu kalnājs. Tas stāvi nokrīt uz Atlantijas pusi, bet

pamazām noslīd pretējā virzienā. Norvēģija ieņem Skandināvijas

augstāko dalu, Zviedrija plašo slīpumu austrumos un zemumu dien-

vidos. Kādas jūras, līči un šaurumi apskalo Skandināviju?

Norvēģija.

(325.000 km
2

,
2,9 milj. iedz., 9 uz 1 km

2).
-18. Virsa. Norvēģijas lielāko daļu pilda drūmais klinšu kalnājs.

Augstākās vietās ir līdzenas augstienes — fjeldi, un tikai retumis

paceļas atsevišķas virsotnes. Drūmā vienmuļībā tur mainās kaili

klinšu pauguri ar purviem vai retu zāli, sūnām un ķērpjiem apklā-
tiem klajumiem, un visur izmētāti lieli klinšu bluķi. Augstākie fjeldi
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apklāti ar mūžīgu sniegu un šludoņiem. Lieliskākas kalnu ainavas

sniedz Jotu n a f jelds („milžu mītne") ar savām virsotnēm (Gli-

28. zīm. Jotuna fjelds ar Glitertinu.

tertins 2500 m), ezeriem, sniega laukiem un šludoņiem (28. zīm,)
Še atrodas Eiropas kontinenta lielākais šļūdonis.

Fjordi. Norvēģijas kra-

stu izrobo fjordi. Tie ir

šauri, gari un loti dziļi jū-

ras līči klinšainos krastos.

Žuburainie fjordi (29. z.)

tālu iespiežas zemes iek-

šienē; krastu klintis vie-

tām paceļas kā stāvas sie-

nas līdz 1000 m augstumā.

No augstajām klintīm

šņākdami gāžas ūdens kri-

tumi. Lielākie ir Hardan-

gas un Sogne - fjords (170
km garš, ar žuburiem 230

km, 1240 m dziļš (29. zī-

mējums). Golfa straume

pasargā fjordus no aizsal-

šanas.

Norvēģijas krasts 4500

km taisnā līnijā, ar fjor-
diem 27.000 km (6 reiz).

29. zīm. Fjordu krasts Norveģijā.
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Šeras. Jura gar_ Norvēģijas krstu virknējas neskaitāmas sīkas
salas un klintis — šēras: te noapaļots granīta paugurītis kā jūras
zvēra mugura tikko paceļas virs ūdens, tur spokaini izrobota klints,
tālāk kāda kalnaina sala sniedzas līdz 1000 m augstumā. Caur šē-

rām ved tik sarežģīts un bīstams ceļš, ka kuģi tur drīkst braukt
tikai turienes norūdīto loču vadībā. Šērasi ir labi viļņu lauzēji, jūra
aiz šērām pat vētrā ir rāma, īpaši fjordos, kuru līmenis arvienu ir

gluds kā spogulis.

30. zīm. Zvejnieku laivas fjordā.

Klimats. Norvēģijas piekrasti apskalo siltā Golfa straume, tā-

dēļ ziema tur daudz siltāka kā zemes iekšienē uz tā paša pļatuma
grāda. Hamerfestē, tālu aiz pola loka, janvāris nav aukstāks ka

Odesā pie Melnās jūras, un Berģenē daudz siltāks kā Rīgā (+2° un

--4° C). Vasara turpretim ir vēsāka kā Latvijā, un lietus tur līst

daudz vairāk (Berģenē 3 reiz vairāk kā Rīgā).
Upes ir īsas, straujas un krāčainas, (31. zīm.). Lielāka Norvē-

ģijas upe Gloma, ietek Oslas fjordā.
19. ledzīvotāju vairums dzīvo gar jūrmalu un zemākas kalnu

lejās. Drūmā, nemīlīgā daba norūdījusi norvēģu miesu un raksturu;

viņi ir izturīgi darbā, viesmīlīgi, augsti ciena neatkarību un vien-

līdzību. Muižnieku šķiras tur nav bijis. Norvēģi mīl izglītību,- ļoti
daudz lasa, uz ko tos pamudina garie ziemas vakari. Ziemeļos dzīvo

lapi; viena dala klejo ar saviem ziemeļbriežiem pa tundru, citi dzīvo

jūrmalā un pārtiek no zvejas.

Saimniecība. Norvēģija nav apveltīta dabas bagātībām. Gan-
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drīz % (73%) no zemes platības ir nederīga zeme, aramā zeme ti-

kai 2%. Irdnes kārta ir plāna, akmeņaina, bet noveģi netaupa pū-
les zemes kopšanai. Galvenie lauku augi ir auzas, kartupeli, mieži.

Miežus sēj tik tālu ziemeļos (līdz 70 pl. gr.), kā nekur citur (Golfa
straumes ietekme!). Rudzu un kviešu ražas pietiek I—21 —2 mēnešiem;

tādēļ labības daudz jāieved. Lopkopība atmet vairāk pelņas. Bet vēl

lielāka nozīme ir mežiem, kuru platība ir lielāka par visu Latviju.

Ziemeļu zemju skuju koki aug lēni, koksne tiem cieta un smalki

kārtaina.

31. zīm. Jētas kanālis. Kuģi ceļ augšup.

Ja zeme ir nabadzīga, tad totiesu jo bagāta ir jūra gar Norvē-

ģijas krastiem: šī jūra ir viena no bagātākām zivju vietām. Dien-

vidus daļā zvejo siļķes, kas piekrastes sēkļos nāk nārstot tādā dau-

dzumā, ka jūra tad čum un mudž nņ siļķēm; tad visi jūrmalnieki pie
darba: vīrieši zvejo, sievas un bērni pie tīrīšanas un sālīšanas. Zie-

meļu piekrastē, īpaši vētrainā Vestfjordā pie Lofotu salām, ķer

mencas. Zveja sākas janvārī, kad tur sabrauc desmitiem tūkstošu

zvejnieku ar savām motorlaivām. Mencas nāk pārdošanā sālītā vai

žāvētā veidā. No mencu aknām iegūst zivju trānu, galvas un ķidas

pārstrādā par mēsliem.
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Norvēģijā iegūst dzelzs, vara un citas rūdas. Ameņoglu pašā
Norvēģijā nav, bet gan Spicbergu salās, kas tai pievienotas.

20. Rūpniecība uzplaukst ātri, jo daudzajos ūdens kritumos ir

neizsīkstošs spēks elektrībai. Elektrība dod lētu dzinējspēku fabri-

kām un gaismu visai Norvēģijai. Galvenās rūpniecības nozares:

koku un papīru rūpniecība, kuģu būvēšana un gaisa salpetra ražo-

šana. Slāpekli salpetrim iegūst no gaisa; pārdošanā to sauc arī par

Norjes salpetri (Norge — Norvēģija).

Kuģniecībā ar norvēģiem nevar sacensties neviena tauta. Tai

ir loti liela tirdzniecības flote, samērā ar iedzīvotāju skaitu — vis-

lielākā: 107 tonnu uz 100 iedzīvotājiem (Anglijā tikai 47 tonnu uz

100 iedz.). i
Svarīgākie izvedumi ir koki, papīrs un pape, zivis, gaisa sal-

petris, dzelzs rūda, kuģi.

32. zīm. Zvejniecība Norveģijā: mencu žāvēšana.

Gandrīz visas pilsētas atrodas pie jūras. Vienīgā lielpilsēta ir

Osla (senāk Kristiānija), valsts galvas pilsēta. Berģenē ir lielākā

ostas pilsēta pie Atlantijas krasta; izved zivis un zivju konservus.

Uz Tronjemu ved no Oslo lielisks kalnu dzelzceļš. Aiz pola loka

atrodas Narvika; caur to Zviedrija izved dzelzs rūdu. Vistālāk zie-

meļos atrodas zvejniecības osta Hammerfesta; tur ziemā 2 mēnešus

saule neuzlec („polārā nakts"), un vasarā tikpat ilgi nenoriet („pus-
nakts saule").
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Zviedrija.

(450.000 km 2

,
6,2 milj. iedz., 14 uz 1 km

2).

Kuru daļu no Skandināvijas ieņem Zviedrija? Kur tai jūras
robeža? Ar kādām valstīm sauszemes robeža? Baltijas jūrā pieder
tai dažas salas; lielākā no tām Gotlande.

Pēc virsas un dabas Zviedrija iedalās divās dalās. Dienvidus

Zviedrijā ir pārsvarā zemums, Ziemelzviedrija ieņem Skandināvi-

jas slīpumu, kas pie Baltijas jūras pāriet zemumā, ar šērām pie-
krastē (33. zīm.). Robeža starp abām daļām iet no Dalupes grīvas

uz robežu ar Norvēģiju dienvidos.

33. zīm. Šēras Stokholmas tuvumā.

Caur Dienvidzviedriju iet ieplaka ar daudziem ezeriem; lie-

lākie ir Veners, Veters, Melars. Pa Skandināvijas slīpumu tek krā-

čainas upes, kurās ierindoti šauri, gari ezeri. Klinšainās upju lejas
rāda šļūdoņu virzienu ledus laikmetā. Lielākās upes: Jēta (no kāda

ezera iztek?), Dala un uz Somijas robežas — Tome. Dienvidus daļā

aug jaukti meži, Zviedrijas ziemeļus apklāj plaši, drūmi skuju meži,
ko vietām pārtrauc purvi un kailas klintis.

Klimats dienvidus zemumā daudz neatšķiras no Latvijas kli-

mata, tikai drusciņ mitrāks: kalni neaiztur mitros dienvidrietumu

vējus no Atlantijas okeāna. Turpretim ziemeļu daļā, kalnu aizvējā,
klimats ir kontinentāls: ziema tur daudz aukstāka kā Norvēģijā, va-

sara siltāka.
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ledzīvotāji. Zviedrija divreiz retāki apdzīvota kā Latvija, vēl re-

tāki ziemeļos. Lielākā dala dzīvo dienvidus daļā, kur irdne auglī-
gāka, klimats labvēlīgāks. Zviedri ir liela auguma, zilām acīm, gai-
šiem matiem; viņi ir tikpat izturīgi un darbīgi kā norvēģi, bet dzī-

vāki, laipnāki, runīgāki. Izglītības ziņā zviedri stāv tautu vispir-
mājās rindās.

Saimniecība. Gandrīz puse no visiem iedzīvotājiem pārtiek no

lauksaimniecības. Lauki un pļavas ieņem caurmērā 12% no visas pla-
tības, bet dienvidus daļā daudz vairāk." Sēj tās pašas labības, ko

Latvijā, visvairāk auzas, bez tam audzē cukurbietes, kartupeļus, lop-
barības saknes un zāles. Labība nepietiek iedzīvotāju pārtikai. Lop-
kopība atmet labu pelņu un dod atlikumu izvedumam. Galvenās

Zviedrijas bagātības ir meži, dzelzs rūda un straujo upju ūdens

spēks.

Meži aizņem vairāk kā pusi no zemes platības (mežu platība
4 reiz lielāka par Latviju). Ziemā tūkstošiem strādnieku dodas uz

plašajiem mežiem ziemeļos, uzcel darba vietās mājiņas un strādā

mežos līdz pavasarim: gāž kokus un pieved līdz tuvākai upei. Pava-

sarī tos pludina līdz upju grīvām, kur zāģētavas un fabrikas tos sa-

gatavo izvedumam uz ārzemēm.

Tālu aiz ziemeļu pola loka, drūmā kalnājā ar bargu ziemeļu kli-

matu, atrodas vislabākā dzelzs rūda milzīgos slāņos, visvairāk Geli-

varas apkārtnē un Kirunas „dzelzs kalnā". Rūdu spridzina ar dina-

mītu un tad pa dzelzceļu aizgādā līdz Norvēģijas ostai, Narvikai,
no kurienes to kuģos aizved uz Vāciju un Lielbritāniju. Rūdu izved

tādēļ, ka Zviedrijā nav akmeņogļu: Dzelzs rūdas netrūkst arī Dien-

vidzviedrijā (pie Danemoras v. c); to pārstrādā Zviedrijā, pa daļai
ar koka oglēm, un tā iegūst vistīrāko dzelzi.

Rūpniecība uzplaukst ātri, jo Zviedrija ar ūdens spēku visbagā-
tākā zeme Eiropā. Vispirmā vietā stāv kokrūpniecība. Lai dotu vie-

tējiem iedzīvotājiem darbu un peļņu, zviedri izved mežu ražojumus

pa lielākai daļai gatavā, veidā: mēbeles, ēku daļas vai pat gatavas,

saliekamas ēkas, cellulozu, papi, papīru, sērkociņus v. t. t. Attīstās

arī metallrūpniecība. Arī Latvijā pazīstami Zviedrijas dažādās lauk-

saimniecības mašīnas un rīki („zviedru arkli" v. c). Loti labas tē-

rauda preces pagatavo Eskilstunā („Zviedrijas Šefīldā").
Svarīgākie izvedumi: 1) koki un kokrūpniecības preces 0,6 no

izveduma, 2) dzelzs rūda, dzelzs un tērauda ražojumi, 3) lauksaim-

niecības ražojumi (sviests, gaļa, dzīvi lopi), un 4) akmeņi (Rīgas
galvenās ielas bruģētas ar kaltiem Zviedrijas akmeņiem),

Zviedrijas galvas pilsēta — Stokholma (450.000 iedz.). Malme,

ostas pilsēta auglīgākajā Zviedrijas apvidū. Jeteborja, svarīgākā
tirdzniecības pilsēta Zviedrijā, dienvidos pie ūdens ceļa, kas ved caur

visu dienvidus Zviedriju. Sundsvala — lielāka koku osta. Norčē-

pinga — rūpniecības pilsēta. Upsalā ir veca, slavena universitāte;

tur glabājas dokumenti par Latvijas vēsturi.



IIIRietumeiropa.
Lielbritānija un Īrijas republika.

(315.000 km 2

,
48,5 milj. iedz., 154 uz 1 km 2).

21. Lielbritānija un Īrija ir salu valsts. Tā sastāv no divām lie-

lām salām (kādām?), no Hebridu, Orkneju un Šetlandes salu pudu-
riem un daudzām atsevišķām saliņām. Lielbritānijas salā izšķir divas

daļas: Angliju un Skotiju. Anglija ir valsts svarīgākā dala: tur dzīvo

% no valsts iedzīvotājiem. Tādēļ valsti mēdz apzīmēt par Lielbritā-

niju vai arī par Angliju (pilns nosaukums: Savienotā karaliste Liel-

britānija ar Īrijas republiku un aizjūras dominijām). Nesen nodibi-

nāta Īrijas brīvvalsts, kurā ietilpst Īrijas sala, izņemot tās ziemeļ-
daļu.

Lielbritānijai ir izdevīgs stāvoklis. Tā atrodas zemju puslodes

vidū, un tai ir ērta satiksme ar attīstākām valstīm Eiropā un Ame-

rikā. Jūra to aizsargā no ienaidnieku iebrukumiem un tādēļ tā va-

rēja netraucēti izkopt zemes saimniecību.

Jūras krasts izrobots daudziem līčiem un paisuma (uzplūdu) pa-

plašinātām upju grīvām, kas dziļi iespiežas zemes iekšienē. Zemes

vidiene nekur nav tāļu no jūras, un krasts visur bagāts ar labām os-

tām. Visi šie apstākli vērš iedzīvotāju vērību uz jūru: uz kuģnie-

cību, jūras tirdzniecību, zvejniecību un koloniju iegūšanu aizjūras
zemēs.

Zemes virsa pa daļai zema, pa daļai kalnaina. Zemums aizņem
Anglijas austruma pusi, kur skaistā dažādībā mainās pakalni ar le-

jām, auglīgas druvas un zālainas pļavas ar kuplām birzēm un skai-

stiem parku apvidiem.

Kalnāji stipri nodrupuši un reti kur sasniedz 1000 m augstumā.
Tikai Skotijas drūmajā augstienē kailais Ben-Nivis sasniedz lielāku

augstumu (1340 m). Uelsa kalnājs, Penainu kalni — «Anglijas mu-

gurkauls" un Čivjeta kalnājs ir bagāti ar dzelzs rūdu un akmeņog-
lēm v. t. t.

Klimats. Lielbritānijas salās un sevišķi Īrijā ir noteikts jūras
klimats; rietumu krastus apskalo Golfa straume. Biezas miglas, ap-

mākusies debess, smalks, ilgstošs lietus tur ir parasta parādība. Vis-

vairāk lietus līst Īrijā un kalnu rietumu nogāzēs (3—5 reiz vairāk

kā Laivijā). Dienvidus daļā pārziemo mirtes un lauri (janvāra tem-

peratūra no 3—7° C), bet vīnogas neienākas vēsas vasaras dēļ.

Upes nav garas (neviena nesasniedz Gaujas garumu), bet ba-

gātas ar ūdeni un cauru gadu kuģojamas. Upju grīvas ir platas un

dziļas; ar paisumu upju ostās var ieiet lielie jūras tvaikoņi. Lielā-

kās upes: Temza, Severna, Hambera. Upes savieno daudzi kanāļi.
22. ledzīvotāj». Lielbritānija biezi apdzīvota: uz 1 km

2
tur dzīvo

5 reiz vairāk cilvēku kā Latvijā, rūpniecības apgabalos 15—20 reiz

vairāk.

Angli ir jaukta tauta: ķeltu tautām, kas agrāk apdzīvoja Angliju,
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lielā merā piejaukušās ģermāņu ciltis (angli, sakši, normāņi). Īrijā,
Uelsa un Ziemelskotijā vēl dzīvo ķeltu tiešie pēcnācēji: īri, skoti.

Angli no darba svabado laiku pavada savā ģimenē un reti kad

apmeklē viesnīcas. Svētdienas mieru tur ietur loti stingri. Lai miers

butu pilnīgs, svētdienās aizliegti izrīkojumi. Angli lielā mērā pie-
kopj miesas vingrinājumus, īpaši dažādas rotaļas un sportu. Prak-

tiskā dzīvē anglim piemīt darba prieks, uzņēmības gars un izturība

mērķa sasniegšanā. Likumības un kārtības apziņa ieaudzināta an-

gļiem no mazām dienām.

Likumus izdod parlaments, kam pamats likts priekš 700 gadiem,
Tas ir vecākais parlaments, ko citas valstis ņēmušas, par paraugu.

Parlaments sasatāv no apakšnama un augšnama. Apakšnams sastā-

dās no tautas izvēlētiem locekļiem, augšnams — no muižniecības,

augstākās garīdzniecības un pilsētu pārstāvjiem. Augšnama nozīme

beidzamā laikā mazinājusies.
23. Lauksaimniecība. Tikai apm. 12% no Lielbritānijas iedzī-

votājiem pārtiek no lauksaimniecības, un pašā Anglijā tikai 8%. Īri-

jas brīvvalstī lauksaimniecībai ir pārsvars par rūpniecību un tirdz-

niecību. No labībām sēj auzas (apmēram pusi no sējumiem), kvie-

šus un miežusi. Plašos apmēros tur audzē lopbarības zāles un sak-

34. zīm. Baltā jorkšīras cūka.

es, kā arī kartupeļus, cukurbietes, apiņus un Ziemeļīrija bez tam

vel linus, no kuriem iegūst ļoti smalku šķiedru. Galvena maizes_ la-

bība ir kvieši, bet pašu ražas pietiek tikai dažiem mēnešiem gadā.

Mežu ir Lielbritānijā loti maz, bet pļavas un ganības ieņem vai-

rāk kā pusi no zemes platības. Mitrais gaiss veicina zāles augšanu,
un tādēļ lauksaimniecība vairāk piemērota lopkopībai kā graudkopī-
bai. Tālu pazīstami angļu sugas liellopi, īpaši gaļas lopi, Jorkšīras
atraudžu cūkas (34. zīm.),Šropšīras lielas_ aitas gaļai un vilnai, ka

arī sugas zirgi. Lopkopības ražojumu tomēr nepietiek lielajam iedzī-
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votāju skaitam: gala, ko angli patērē vairāk kā citas tautas, pietiek
tikai pusgadam, un vēl lielākā mērā jāieved dažādi piena ražojumi.

Zveju angli piekopj no seniem laikiem, jo apkārtnes jūrās ir

daudz zivju. Zvejas ieguvums ir tik liels, ka daudz zivju var izvest.

Sevišķi izdevīgas zvejas vietas ir Skotijas austrumu piekraste un

Dogera sēklis. Arī Latvijā pazīstamas skotu siļķes.
Minerāli (36. zīm.). Akmeņogles un dzelzs rūda ir Lielbritāni-

jas rūpniecības pamats. Ogļu ieguvumā to pārspēj tikai Z.-A. Sa-

vienotās Valstis,- bet nepārspēta tā ir ogļu izvedumā. Kordifa (Car-

diff) un Ņukestle (Newkastle) ir lielākās ogļu ostas pasaulē. Tum-

pretim plašajai dzelzs rūpniecībai
vairs nepietiek pašu rūdas: to ie-

ved, īpaši no Spānijas un Zvie-

drijas.

'24. Rūpniecība. Lielbritānija
ir.īsta rūpniecības zeme: Anglijā

un Skotijā pārtiek no rūpniecības

gandrīz puse no visiem iedzīvotā-

jiem. Tvaika mašīna, dzelzceļš,
tvaikonis, aužamā, vērpjamā un

dažādas citas mašīnas ir angļu iz-

gudrojums. Rūpniecībā citas tautas

daudz ko mācījušās no angļiem.
Galvenais rūpniecības apgabals ir

Vidus Anglija. Viena pie otras tur at-

rodas lielas rūpniecības pilsētas. Tūk-

stošiem skursteņu tur paceļas gaisā.

Milzīgi dzelzs cepļi tur kvēlo dienu un

nakti. Daudzās vietās redz lielos blāķos

akmeņogles, ko dziļi zemē rok ogļu pu-

tekļiem apklāti ogļrači. Dūmu mākoņi

pilda gaisu;" smalki ogļu putekli un

kvēpi apklāj ēkas, ceļus, pat zāli un

koku lapas, — ar vārdu, viss izskatās

melns un apkvēpis. Tādēļ šo apgabalu
dēvē par melno apvidu.

35. zīm. Anglijas minerālu bagātības.

Šķiedru vielu apstrādāšanā jeb tekstilrūpniecībā Lielbritānija
stāv visu.valstu priekšgalā.. Rietumos no 1 "ēnainu kalniem ir plaša
kokvilnas rūpniecība, īpaši Menčestrā (Manchester) un tās apkārtnē.
Vilnas audumus pagatavo Līdzā (Leeds) un citās pilsētās. No-

tengemā (Nottingham) ir visplašākās adītavas, Belfastē — linu rūp-

niecība.

Metallrūpniecības lielākais centrs ir Bermingema (Birmingham)
un citas pilsētas „melnajā apvidū" (37. zīm.). Šefīlda (Sheffield) ir

slavena ar savām tērauda precēm. Svonsī (Šwansea) pilsētā ir lie-

lākās vara kausētavas un misiņa darbnīcas. Skotijas lielākā rūp-

niecības pilsēta ir Glesgova (Glasgovv), kur atrodas arī plašākās
kuģu būvētavas.

25. Satiksme un tirdzniecība. Lielbritānijai ir vislielākā tirdz-

niecības flote: trešā daļa no pasaules tirdzniecības flotes koptilpuma.
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Vēl priekš 30 gadiem angli pārvadāja ar saviem kuģiem pusi no

visām precēm, kas gāja pa jūras ceļiem. Tirdzniecību lielā mērā vei-

cina biezais dzelzceļu tīkls, kuģojamās upes un kanāli, labas ostas un

priekšzīmīga telegrāfa satiksme ar visām aizjūras zemēm. Arējā
tirdzniecībā Lielbritānijai pieder pirmā vieta. Tā ieved pārtikas vie-

las iedzīvotājiem un izejas vielas fabrikām, bet izved rūpniecības

ražojumus, akmeņogles un pa daļai preces, ko .ieved no savām kolo-

nijām. Ja preču ievedums tiek pārtraukts uz ilgāku laiku, tad Liel-

britānijā iestājas bezdarbs un bads. Tādēļ saprotama tās cenšanās

36. zīm. Zivju noliktavas Grimsbijā.

valdīt par jūrām. Šim nolūkam kalpo ķara flote, kas lielāka ka jeb-

kurai citai valstij. Turklāt visos svarīgos juras ceļos Lielbritānijai
ir cietokšņi, atbalsta punkti un ogļu noliktavas.

Latvijas tirdzniecības sakari ar Lielbritāniju ir loti dzīvi: uz tu-

rieni iet koki, lini un pārtikas vielas. levedām no Lielbritānijas ak-

meņogles, audumus, mašīnas, siļķes, cukuru, vilnu.

Lielbritānijā ir ap 50 lielpilsētu (ar_ vairāk ka 100.000 iedz.);
4/s no turienes iedzīvotājiem uzturas pilsētās.

Londona. Lielbritānijas, galvas pilsēta, pēc iedzīvotāju skaita

lielākā pilsēta pasaulē (7,8 milj., 22 reiz vairāk ka Rīga, 4 reiz vai-

rāk kā visā Latvijā), lielākā ostas un tirdzniecības pilsēta, ar loti
plašu un dažādu rūpniecību*). Londonā_ tagad ietilpst arī Grīniča

(Greenwich), pār ko iet sākuma meridiāns. Pie vislielākām tirdz-

niecības ostām pieder arī Liverpūle (Liverpool), lielākā kokvilnas
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osta, kas apkalpo lielo tekstilrūpniecības apgabalu, un jau minētās

lielās ogļu ostas. Pie Kanāla atrodas Dovra un Southemptona

(Southampton); pirmā uztur satiksmi ar Eiropas kontinentu, otrā

ar Ameriku. Halla ved tirdzniecību ar Ziemeleiropas valstīm; Hal-

las priekšosta Grimsbija (Grimsbv) ir zvejniecības osta, no kurie-

nes brauc zvejot zivīm bagātā Dogera sēklī. Pie skaista līča atro-

das Skotijas galvenā pilsēta Edinburga.

37. zīm. Anglijas rūpniecības pilsēta Bermingema "melnajā apvidū".

Īrijas brīvvalsts paliek arī uz priekšu Lielbritānijas sastāvdaļa.
Tā nav neko lielāka par Latviju. No labībām tur sēj gandrīz vienīgi

auzas ( 4

r, no labības sējumiem), kas vislabāk panes mitro jūras kli-

matu; lielā daudzumā tur dēsta kartupeļus, īru galveno pārtikas

augu, un sēj āboliņu, jo lopkopība ir Īrijas lielākais ienākuma avots:

liellopu tur ir, samērā ar iedzīvotāju skaitu, vairāk kā jebkurā Eiro-

pas zemē (130 uz 100 iedz.). Lopkopības ražojumus, īpaši galu izved

no Korkas (Cork) un citām pilsētām. Galvas pilsētā Dublinā sanāk

Īrijas parlaments. Ziemeļīrijas linrūpniecības apgabals nepieder pie

Īrijas brīvvalsts; galvenā pilsēta tur ir Belfaste.

26. Lielbritānijas kolonijas. Lielbritānija ir lielākā koloniju
valsts; tās kolonijas ir 120 reiz lielākas kā pati metropole. Kopā ar

kolonijām Lielbritānija ir vislielākā valsts, kāda jebkad pastāvējusi
(apm. 37,5 milj. km2

ar 460 milj. iedz.). Kolonijas var iedalīt trijās

šķirās.

*) Ar Londonu sacenšas Ņujorka; ja pieskaita tai apkārtnes pilsētas, ko

šķir no Ņujorkas plaši neapbūvēti apgabali, tad Ņujorkā iedzīvotāju skaits iznāk
lielāks.
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1. Nometņu kolonijas mērena joslā, kur klimats ir tāds, ka angli
tur var nomesties uz pastāvīgu dzīvi. Tās ir: Kanāda, Austrālijas
kontinents ar Tasmaniju, Jaunzēlande un Dienvidus Āfrika. Šīm
kolonijām ir plašas pašvaldības tiesības; atšķirībā no citām koloni-
jām tas sauc par dominijam. No šīm kolonijām izved lauksaimnie-
cības ražojumus (labību, vilnu, galu, piena ražojumus), kokus, mine-
rālus (zeltu, dimantu, sudrabu v. c).

38. zīm. Anglijas parlaments pie Temzas.

2. Izmantošanas jeb dēstījuma kolonijas karstajā joslā, kur
klimats eiropiešiem neļauj nomesties uz pastāvīgu dzīvi. Še pieder:
Indija ar Ceilonu un Malaku, plašas Āfrikas kolonijas Gvinejas pie-
krastē, Sudānā un Austrumafrikā, Gvajana un dažas Rietumindijas
salas v. c. No šīm kolonijām izved tropisko kultūras augu ražoju-
mus: kokvilnu, džutu, tēju, kakao, niedru cukuru, kaučuku, kopru
un citas.

3. Flotes atbalsta punkti svarīgos jūras satiksmes ceļos:
Gibraltāra, Malta, Kipra, Adena, Singapura, Honkonga, Helēnas

sala v. c.
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Holande.

(34.000 km
2

, ap 8 milj. iedz., 235 uz 1 km
2).

21. Holandei ir loti izdevīgs stāvoklis. Tai kaimiņos ir biezi ap-

dzīvotas valstis (kādas?) ar augstu kultūru un attīstītu saimniecību.

Holandei ir plašas aizmugures zemes; tās izved daudz preču pa

Rietumeiropas lielāko ūdens ceļu, Reinu, kuras grīva atrodas Holan-

des robežās.

Cīņa ar jūru. Holandieši sauc savu tēviju par Nederlandi, t. i.

„zemo zemi". Ceturtā daļa no tās ir zemāka par jūras līmeni, tik-

pat daudz — gandrīz vienā augstumā ar jūras līmeni. Jūra aprītu
daudz zemes, ja holandieši nevestu nemitīgu cīņu ar jūru un nenosti-

prinātu krastus. Gar jūras krastu iet kāpu josla, kas daudzās vietās

pārrauta: pie Reinas un Māsas grīvas un ziemeļu piekrastē, kur

Frīžu salas ir atliekas no citreizējās kāpu joslas. Starp salām un

kontinentu ir sekla jūra, ķas_ bēguma laikā daudzās vietās pārbrie-

nama. Sekls ir arī Zeidera līcis (caurmērā ap 3 m).

Nav otras zemes, kur vēsturiskā
laikmetā dabas spēki un cilvēku darbs

būtu izdarījuši tik lielas pārgrozības kā

Holandē. Pēdējo 1000 gadu laikā Holande

zaudējusi 9000 km
2

zemes {% no Zem-

gales): tā radušies Zeidera līcis un seklā

jura dienvidos no Frīžu salām. Arī ap

Reinas un Māsas grīvām aprīta zeme,

atskalotas no kontinenta salas (40. zī"m.).
15. gadu simtenī vētrainā naktī bangas
pārrāva Māsas dambi un iznīcināja dau-

dzus ciematus ar 100.000 iedzīvotājiem.
Jau no 13. gadu simteņa holandieši sāka

atkarot zaudēto zemi. Pirms tie uzmet

augstu dambi un tad izpumpē ūdeni no

apdambētā apgabala. Tā viņi atņēmuši

jūrai vairāk par pusi no zaudē_tās ze-

mes. Apvidus ap Harlemas pilsētu, kur

citreiz notikusi jūras kauja, pārvērsta
par auglīgu zemi, sīkas salas pie Reinas

grīvas apvienotas lielākās. Bet visus

līdzšinējos ieguvumus pārspēj nosusinā-

šanas darbi Zeidera līcī, ko tie nesen

iesākuši.
39. zīm.

Māršas zeme (41. zīm.). Aiz kāpām un dambjiem atrodas loti

auglīga māršas zeme. Māršas irdne sastāv no jūras un upju dūņām.
Tā kā zeme še zemāka par jūras līmeni, tad visām upēm un kanā-

liem, kas novada ūdeni uz jūru, abās pusēs uzmesti augsti dambji.

Kanāli sadala māršas zemi četrstūros, ko sauc par polderiem. Vēja

dzirnavas nodarbina sūkņus, kas dzen lieko ūdeni no polderiem aug-

stāk stāvošos kanāļos. Tādēļ nevienā zemē nav tik daudz vēja dzir-

navu kā Holandē. Pēdējā laikā nodarbina arī tvaika sūkņus. Kad
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udeņs izsūkts, vēja un tvaika spēku izmanto rūpniecībai: maļ labību,
zāģē kokus v. t. t. Nevienā zemē nav tik daudz kanālu kā Holandē.

Pa kanāliem peld kuģi, pa dambjiem ved bruģēti lielceļi, kas apstā-
dīti koku rindām.

īpatnēju ainu sniedz Holandes maršu apvidi. Krustām un šķērsām stiepjas
pa līdzeno zemi kanāli un grāvji ar rāmu ūdeni. Četrstūrainos laukumos redza-

40. zīm. Holandes un Beļģijas zemes virsas raksturs.

mas zālainas ganības un pļavas ar melnraibām govīm, kuplas druvas, mājas ar

balsinātām ārsienām un sarkniem jumtiem; namu priekšā skaisti puķu dārziņi,
un kur vien acis meti, visur redz griežamies vēja dzirnavas. Pa kanāliem, pa-

celtiem augstāk par vietas līmeni, peld tvaikoņi un liellaivas,
...

Austrumos aiz māršām paceļas gēsta zeme, kur irdne sastāv no

smilts un grants. Plašus apgabalus še aizņem virsāji un purvi. Pur-

vus izmanto kūdras iegūšanai. Daudzās vietās purvi nosusināti un

pārvērsti par pļavām un laukiem.

Klimats. Holande ir jurasi klimats. Zietma daudz siltāka ka

Latvijā (janvāris ap 1° C), bet vasara apmēram tāda kā Kurzemes

Piekrastē (+16,5—17° C).
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28. ledzīvotāji. Holande 7 reiz biezāki apdzīvota kā Latvija.
Holandietim ir lēna, mierīga gaita, un tas nemēdz daudz runāt. Darbā

tas izturīgs un neatlaidīgs, briesmās attapīgs un drošsirdīgs. Viņa
mājā valda kārtība un tāda tīrība, kas svešniekam liekas pārspīlēta:
bieži tur mazgā, bērž, spodrina un pārkrāso. Uz to viņu pieradi-

nājis mitrais klimats un drēgnā zeme: nespodrinātus metalla trau-

kus drīz saēd rūsa, nekrāsotās koka daļas trūd, organiskās vielas

ātri pūst. Retā zemē tautas raksturs tik lielā mērā atkarīgs no ze-

mes dabas. Holandieša raksturu palīdzējuši izveidot cīņa ar jūru un

mitrais klimats.

Saimniecība. Aramās zemes kopplatība 2 reiz mazāka kā Lat-

vijai: tā nevar sniegt pārtiku 4 reiz lielākam iedzīvotāju skaitam;

tādēļ labības daudz jāieved. Sēj visvairāk rudzus un auzas, un lielā

daudzumā audzē dārzājus, cukurbietes, cikoriņus, sīpolus, puķes (tul-

pes v. c.) un arī linus izvedumam. Lopkopību atbalsta lēnīgais
mitrais klimats, kas veicina zāles augšanu un ļauj lopiem ganīties
arī ziemā. Lopkopība atmet lielu peļņu; arī zveja ir diezgan ievē-

rojama (Holandes siļķes, austeres).

Ar minerāliem Holande nabaga; tikai kūdras tur papilnam. To-

mēr, lai gan Holandē nav dzelzs rūdas un ūdens spēka, bet akmeņ-
ogļu ir maz, rūpniecība ir diezgan plaša. Svarīgākās nozares: kuģu

būvniecība, bet sevišķi lauksaimniecības un koloniju ražojumu pār-

strādāšana, bez tam — elektriskas spuldzes.

29. Jūra ir holandiešiem nevien zemes lielākais ienaidnieks, bet

arī labākais draugs un labdaris: tirdzniecība un kuģniecība ir Ho-

landes labklājības lielākais avots. Nevienā zemē nav, samērā ar

platību, tik daudz kuģojamu kanālu un upju. Holandei ir liela tirdz-

niecības flote un loti plaša ārējā tirdzniecība. Svarīgākie izvedumi:

sviests, siers, dārzāji, puķes, sīpoli un sēklas, koloniālpreces. No

Latvijas izved uz Holandi kokus, linsēklas v. c.

Holandei ir bagātas kolonijas Malaju salās, no kurām izcila vieta

pieder Javai, „austrumzemju dārzam". No turienes tā ieved un pār-
dod tālāk visādus tropiskās' joslas ražojumus: cukuru, kakao, kafiju,

tabaku, kaučuku, piegaršas vielas v. t. t.

Pilsētas. Galvas pilsēta un valsts lielākā pilsēta ir Amsterdama

(2 X R.), ar plašu tirdzniecību un rūpniecību. Nami celti uz pāliem.
Ar jūru to savieno dziļš kanālis. Amsterdamā atrodas lielākās di-

manta slīpētavas. Roterdama — viena no vislielākām ostām. Harle-

mas apkārtne ir plaši apstādīta ar tulpēm, narcisēm, hiacintēm un

citām puķēm; puķu sīpolus izved lielā daudzumā. Hāga, karaļu re-

zidence, ir skaista pilsēta, kur uzturas Holandes bagātnieki.



63

Beļģija.

(30.500 km2

,
8,1 milj. iedz., 265 uz 1 km2).

30. Beļģija ir maza, biezi apdzīvota zeme ar lielu rūpniecību.
Stāvoklis tai tikpat izdevīgs ka Holandei: caur Beļģiju iet svarīgi

42. zīm. Ūdens sūknis polderos.

satiksmes ceļi starp kaimiņu valstīm (kādām?). Tikai jūras robeža
tai daudz īsāka (10 reiz) kā Holandei. Turklāt jūras krastā, izņemot
Seldas grīvu, nav dabisku ostu: gar krastu stiepjas nepārtraukta
kapu virkne.

Beļģijas virsa pec savas dabas iedaļas divas daļas: dienvid-

strumu pusi ieņem Ardenu augstiene, pārējo daļu — zemums.

Pa augstieni tek klinšainos krastos Māsa ar Sambru. Šo upju
tuvākā apkārtne ir loti biezi apdzīvota. Tur iegūst akmeņogles,
dzelzi un cinku. Šis apgabals atgādina metallrūpniecības un ogļu

iecirkņus Anglijā. Še atrodas Šarlrua (Charleroi) ar ogļu raktuvēm

apkārtnē un Lježa (Liēge), metallrūpniecības centrs. Pārējā aug-

stienes daļa ir reti apdzīvota: to apklāj purvi un meži.

Beļģijas zemiene pa daļai atgādina Holandi, tikai auglīga maršu

josla daudz šaurāka. Aiz tās paceļas nelieli pauguri ar auglīgu māla
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un lesa zemi. Tikai uz Holandes robežas ir mazāk auglīgs gēsta

apvidus, Kampina, kur uzurbti bagāti ogļu slāņi lielā dzijumā. Beļ-

ģijas zemiene ir lauk- un dārzkopības parauga zeme (42. zīm.). Sa-

vus nelielos īpašumus belģieši kopj kā dārzus un tādēļ iegūst vis-

augstākās ražas Eiropā. Tie audzē labību, cukurbietes, linus, lopba-
rības augus, dažādus dārzu augļus un saknes. Tomēr pārtikas augu

nepietiek lielajam iedzīvotāju skaitam. Arī lopkopība še attīstīta,

īpaši maršu joslā. Beļģijas smagie vezumnieku zirgi pazīstami arī

Latvijā.

43. zīm. Šairas sugas zirgs.

Blakus lauksaimniecībai zemuma no seniem laikiem piekopj
tekstilrūpniecību: pagatavo vadmalu un smalkus linu audumus.

31. ledzīvotāji sastādās no divām tautām: zemienē dzīvo ģer-
māņu cilts flāmi, kas ar valodu un raksturu atgādina holandiešus,
bet augstieni apdzīvo valoņi, kas runā franciski un atgādina fran-

čus ar savu dzīvo raksturu. Beļģija ir visbiezāki apdzīvotā valsts

Eiropa (9 reiz biezāk kā L.). Tik daudz iedzīvotāju nevar atrast

darbu un pārtiku lauksaimniecībā. Minerālu bagātība un rūpniecība
ir Beļģijas labklājības pamats: no rūpniecības tur pārtiek apmēram

puse no iedzīvotājiem.

Tirdzniecība Beļģijā nestāv daudz zemāk kā Holandē. Satiksmei

ir visbiezākais dzelzceļu tīkls (8 reiz biezāks kā L.). Tirdzniecību

atbalsta arī plaša kolonija Āfrikā — Kongo upes apgabals, no kurie-

nes izved vara un urāna rūdu, palmu eļļu un augļus, kaučuku. Bel-
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ģija ved dzīvu tirdzniecību ar Latviju: turp izvedam linus, bez tam

kokus, linsēklas. Beļģija izved rūpniecības ražojumus (metalla un

stikla preces, audumus v. c).
Galvas pilsēta Brisele (Bruxelles), krāšņa pilsēta, svarīgs dzelz-

ceļu mezgls starptautiskā satiksmē, ar dažādu rūpniecību (smalki
linu audumi, mežģines). .flente, ar plašu kokvilnas rūpniecību.
Antverpene (Anvers) pie Šeldes, viena no vislielākām tirdzniecības

ostām. Ostende uztur personu satiksmi starp kontinentu un Angliju,
tai ir tieša dzelzceļu satiksme ar Rīgu; slavena peldu vieta. Lježa
(Liēge) ievērojama ar metallrūpniecību.

Luksemburgas valsts (2600 km2

,
300.000 iedz.) nav lielāka par

Jelgavas apriņķi. Bagāta ar dzelzs rūdu; izved dzelzs rūdu, dzelzi,
tēraudu. 'Wc--'^jUM:-:. 'W%**rLf*l'-- f^/.^-^;--. ■

Dzelzs rudas iegūšana mazajai Luksemburgai pieder 5. vieta;

tā iegūst to vairāk kā Vācija.

Francija.

(550.000 km2

,
41,9 milj. iedz., ar kolonijām: 12,5 milj. km2

,
140 milj.

iedzīvotāju).

32. Francijai pieder platībā otrā, iedzīvotāju skaitā ceturtā

vieta starp Eiropas valstīm. Kādas jūras to apskalo? Ar kādām

valstīm tai sauszemes robeža?

Virsa. Augstākie kalnāji atrodas uz Francijas robežas: dien-

vidos Pireneji, dienvidaustrumos Alpi, kas Francijas daļā sasniedz

lielāko augstumu: tur atrodas Monblans (4800 m, 44. zīm.). Rietum-

alpiem uz ziemeļiem: Jura un Vožu kalni (jeb_Vogezi)._ Dienvid-

austrumos paceļas Centrālā augstiene. Tās augstākajā dala, Overņa,
ir daudz nodzisušu kupolveidīgu vulkānu ar apaļiem krāteru iedobu-

miem. Augstienes stāvo nogāzi sauc par Sevenniem.

Francijas lielāko daļu — no Beļģijas robežas līdz Pirenejiem —

aizņem zemiene. Tikai Bretaņā paceļas neliela granīta augstiene.
Francijas zemienē ir trīs lēznas upju ieplakas, pa kurām tek Sena,

Luara un Garonna ar savām pietekām. Zema ir arī Augšreinas leja

un šaurā, garā leja. pa kuru tek Rona ar Sonu. Ūdens šķirtnes starp

upju ieplakām ir zemas; upes savieno kanāli.

Klimats. Francija atrodas Eiropas rietumos, tādēļ Golfa strau-

mes iespaids ir liels, īpaši Francijas ziemeļos — no Bretaņas līdz

Beļģijas robežai: tur ir īsts jūras klimats kā Lielbritānija. Francija
atrodas daudz tālāk uz dienvidiem (par cik platuma grādiem?) kā

Latvija un tādēļ klimats daudz siltāks. Janvāris nav neko aukstāks

par mūsu aprīli, dienvidos vēl siltāks. Dienvidus Francija ir Vidus-

jūras klimats ar karstu vasaru un lēnu, lietainu ziemu: tur aug vien-

mēr zaļie lapu koki. Francijas klimats ir loti labvēlīgs lauksaimnie-

cībai: lauku darbi var turpināties gandrīz visu gadu, lopi var ga-

nīties arī ziemā.
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44. zīm. Monblans ar šļūdoni "ledus jūŗu".
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ledzīvotāji. Francija ir nacionāla valsts: °/i 9 no iedzīvotajiem
ir franči.

Tikai valsts malienēs dzīvo citas tautas: bretoni — Bretaņā, vācieši ap

Vācijas robežu (Elzasā un Lotringijā), itālieši Korsikā un ap Itālijas robežu,
baski — Pireneju rietumos.

Franči ir seno galliešu pēcnācēji. Franču valoda izveidojusies
no latīņu valodas un ir tai tuvu rada. Kultūras ziņā franči ilgu laiku

stāvēja visu tautu priekšgalā, un vēl tagad franču valodu lieto valstu

starptautiskā satiksmē. Sabiedriskā dzīvē franči ir laipni, pieklājīgi,

atjautīgi; tiem ir smalka mākslas gaume, kas parādās visā viņu rūp-

niecībā un īpaši rotas un modes priekšmetos. Praktiskā dzīvē franči

ir darbīgi un taupīgi; zemnieki ir labi pārtikuši, kaut gan zemes

īpašumi tiem ir mazi.

33. Saimniecība. Klimats un irdnes auglība veicina lauksaim-

niecību. Lauku un dārzu procents Francijā ir gandrīz puse no ze-

mes platības!, un lauksaimniecībā tur nodarbināti vairāk cilvēku kā

rūpniecībā. Pusi no labības sējumiem aizņem kvieši; Ziemelfrancijā
bez tam sēj arī ziemeļu labības, īpaši auzas, un dienvidos — maisu.

Bet pašu labības vēl nepietiek pārtikai. Ziemelfrancijā audzē cukur-

bietes un linus.

45. zīm. Nica.

Vīnkopībā un dārzkopībā pieder Francijai pirmā vieta: (vīndārzu

kopplatība apmēram tik liela kā Vidzeme). Lielākie vīnkopības ap-

gabali ir: 1) Šampaņa, pie Marnes, Senas pietekas; tur ražo puto-

jošo vīnu — šampanieti. Reimsā ierīkoti vīna pagrabi, kuru kopējs
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garums pārsniedz 10 km. 2) Bordo (Bordeaux) pilsētas apkārtne,

īpaši pussala starp Garonnas paplašināto grīvu (Zirondu) un juru,

kā arī visa Garonnas leja. 3) Burgunde, kur ražo sarkano Burgun-

des vīnu; lielākās noliktavas Dižona (Dijon). 4) Dienvidfrancija un

Ronas leja.

Ziemelfrancijā, kur vēsajā un mitrajā vasara vīns neienakas,

ir plaši augļu dārzi; visvairāk tur audze ābeles. No āboliem paga-

tavo ābolu vīnu („sidru").
Dienvidfrancijā, īpaši Provansā, audze olivas, no kuram iegūst

smalku ēdamu eļļu (Provansas eļļu), un neliela daudzumā arī citro-

nus un oranžas (apelsinus). Loti plaši tur attīstīta puķkopība. Tur

veseli lauki apstādīti rozēm, vijolītēm, jasmīnam un citiem augiem,

kam smaržīgi ziedi. Ziemā un pavasarī izsūta dzīvas puķes uz zie-

meļu zemēm, īpaši no Nicas (Nizza). Ziedus vel vairāk izmanto

smaržīgu ellu iegūšanai. —

Netālu no Nicas atrodas Grasās

pilsēta (Grasse), kuras apkārtnē
puķu lauki aizņem- 25.000 hektāru.

Franču rakstnieki nevar diezgan no-

slavēt Provansas krāšņo dabu pava-

sari. „Jau janvārī zeme apklājās ar

zaļumu, un februārī sākas jau ziedo-
nis. Uz Provansu jānāk, kad pava-

saris iet pār zemi. Nav vairs tad zaļo

mauru lejās un kalnu nogāzēs, bet

ziedu sega tūkstoš krāsās: ceriņi taa

vienos baltos ziedos kā sniega kupe-

nas, mandeles mirdz sārtos ziedos ka

degoši krūmi, un puķes visvisādās
krāsās, šai smaržas un gaismas pa-

saulē netrūkst arī dziesmu: patlaban
atgriežas gāju putni no Āfrikas, un

ziedu ceros skanēt skan viņu pava-

sara dziesmas.

Lopkopība plaši attīstīta ti-

kai Ziemelfrancijā (mitrs kli-

mats!). Centrālā augstiene,

kur ganības nav tik labas, ga-

46. zīm. Vīnkopības apvidi Francijā.

nās lielos pulkos aitas un kazas, no kuru piena taisa pazīstamo Rok-
fora sieru. Putnkopībā pieder Francijai pirmā vieta Eiropā: izved

putnus un olas uz Lielbritāniju. Piekrastes jūrās piekopj zveju: ķer
sardīnes un austeres; franči zvejo ari Vācu Ziemeļjūrā un Ņūfaund-
landes sēklī. Dienvidfrancijā izplatīta zīdkopība.

34. Minerāli. Dzelzs rūdu Francijā iegūst vairāk kā jebkurā
citā Eiropas valstī, īpaši Lotringijā jeb Lorēnā (Lorraine): šinī ziņā
to pārspēj tikai Savienotās Valstis. Kālija salis, ko lieto lauku mēs-

lošanai, rok Elzasā (Alsace). Akmeņogļu Francijai nepietiek._ Lie-

lākās ogļu raktuves ir Ziemelfrancijā uz Beļģijas robežas. Rūpnie-
cības atjaunošanai franči pa daļai izmanto Vācijas ogļu raktuves

(Sāras apgabalā).

Rūpniecība saistīta ar akmeņoglēm un rudu; tadel lielākais rup-
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niecības apvidus ir Ziemelfrancijā. Lilē (Lille) un citās apkārtnes

pilsētās, kas daudz cietušas no kara, steidzīgi atjauno kokvilnas, vil-

nas un linu rūpniecību, bet Lotringijā darbojas dzelzs cepļi un attī-

stās metallrūpniecība. Otrs rūpniecības apvidus ir Vidusfrancijā,
kur arī iegūst dzelzs rūdu un akmeņogles: Etjenna un Krezo pilsēta
(St. Etienne, Crcuzot) pazīstamas ar dzelzs rūpniecību, bet Liona

(Lyon) ir pirmā pilsēta zīdrūpniecībā. Kara laikā sāka uzplaukt jauns

rūpniecības apgabals Alpos un citos kalnu apvidos Dienvidusfran-

cijā, kur fabrikām izmanto ūdens spēku („baltās ogles"). Bet Fran-

cijas lielākā rūpniecības pilsēta ir pati galvas pilsēta Parīze (Paris),

tamlīdzi arī valsts garīgās, politiskās un sabiedriskās dzīves centrs.

Parīze ir slavena ar modes, rotas un krāšņuma priekšmetiem.

Parīze ir viena no lielākām pasaules pilsētām (4 milj. jēdz.)
Luvra, citreiz ķeizara pils, pārvērsta par krāšņu mākslas mūzeju.

Parīzes Dievmātes katedrāle (Notre Dame) ir viena no vislieliskā-

kām celtnēm gotiskā stilā (47. zīm.). Pāri par visu pilsētu paceļas

Eifeļa tērauda tornis (300 m.).
Parīzes tuvumā atrodas Versa-

ļa (Versailles) ar skaistu pili un

plašu parku; tur 1918. gadā iz-

beidza lielo «pasaules karu" ar

Versaļas mieru.

Tirdzniecību atbalsta izde-

vīgais stāvoklis, labi izkopti
satiksmes ceļi — šosejas, dzelz-

ceļi, upes un kanāli — un liela

tirdzniecības flote. Marseļa
(Marseille) ir pirmā osta nevien

Francijā, bet visā Vidusjūras
piekrastē; tā uztur satiksmi ar

Vidusjūras ostām un Francijas
kolonijām Āfrikā un Āzijā. Lie-

lākā osta ziemeļos ir Havra (Le
Havre), pie Sēnas grīvas, Pa-
rīzes ievedu un izvedu osta.

Kalē (Calais) pie kanāla šaurā-

kas vietas, un Buloņa uztur sa-

tiksmi ar Angliju. Bordo izved
vīnus.

47. zīm. Dievmātes katedrālē Parīzē,
viens no vislielākiem celtniecības

pieminekļiem.

Francija izved rūpniecības un lauksaimniecības ražojumus:
audumus, īpaši zīda, modes priekšmetus, ādas preces, automobiļus,
vīnu, cukuru v. c. Latvija izved uz Franciju kokus, linus, linsēklas.

Francijai ir plašas kolonijas, tās lielākas par visu Eiropu, 25 reiz

lielākas kā Francija pati. Āfrikā: Alžira, Tunisa un Maroka zieme-

ļos, plaši apgabali tropiskā Āfrikā un Madagaskara; Āzijā: Indoķīna
Aizindijā, Amerikā: Gvajāna un dažas salas, Austrālijā — dažas

salas.



IV Viduseiropa.

35. Viduseiropa sniedzas no Francijas un Holandes robežas

līdz Krievijai austrumos, no Baltijas un Vācu Ziemeļjūras līdz Itā-

lijai un Balkānu pussalai dienvidos.

Viduseiropas ziemeļos ir zemiene, kas apklāta ledus laikmeta

šlūdoņa sanesumiem.

Dienvidos no zemienes raiba mudžekli mainas nodrupuši vidēja

augstuma kalnāji, kur reta virsotne sasniedz 1500 m.

Vēl tālāk dienvidos paceļas augsti kroku kalnāji — Alpi un Kar-

pati. Šie kalnāji ierobežo Vidusdonavas jeb Maģārijas zemieni.

Dienvidaustrumos no Karpatiem atrodas Lejasdonavas zemiene,

kas austrumos saplūst kopā ar lielo Krievijas līdzenumu. Vidus-

eiropā ir 7 valstis. Ziemeļu daļu aizņem Vācija un Polija, Alpus —

Šveice un Austrija (kādas valstis vēl ņem dalību Alpos?). Pārējo

dalu ieņem Čechoslovakija, Maģārija un Rumānija.
Viduseiropa ir pārejas klimats no Rietumeiropas juras klimata

uz Austrumeiropas kontinentālo klimatu.

Vācija.

(470.000 km
2

,
65,4 milj. iedz., '139 uz 1 km

2.)

36. Lielajā karā Vācija zaudēja zemes, kuru kopplatība lielāka

par Latviju. Šīs zemes pievienoja kaimiņu valstīm, visvairāk Po-

lijai austrumos un Francijai rietumos, mazāk Lietavai, Dānijai, Beļ-

ģijai un Čechoslovakijai. Polijas zemes gar Vislas kreiso krastu

(..Polijas koridors") sadala Vāciju divās dalās, atšķirot no tās Aus-

trumprūsiju. Vācija atrodas Eiropas vidienē. Tai ir sauszemes ro-

beža ar 11 valstīm (kurām?), un ziemeļos to apskalo jūras (kuras?).
Zemes virsa ir ieslīpa no dienvidiem uz ziemeļiem, kas redzams

arī no Vācijas upju virziena. Zemes virsa iedalās trijās pakāpēs;
tās ir: 1) Ziemelvācijas zemiene, 2) Vidusvācijas kalnāji un 3) Dien-

vidvācijas augstiene, kam šaurā joslā pieslejas kaļķakmeņu Alpi.

Ziemeļvācijas zemiene apklāta ar ledus laikmeta sanesumiem.

Elbes upe šķir to divās dalās. Zemiene austrumos no Elbes jeb

Austrumelbija ir daudz platāka kā rietumos no tās, t. i. Rietum-

elbija.
Austrumelbijā ledus laikmeta pēdas stiprāk manāmas. Netālu

no jūras krasta atrodas Baltijas morēnu josla ar daudziem ezeriem,

šlūdoņa malas morēnu izveidojums, kas atgādina morēnu apga-
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bālus Latvija. Gar Baltijas juras krastu stiepjas kāpu rindas. Šau-

ras, garas zemes sloksnes atdala no jūras seklas jomas („hafus"):
Kuršu jomu un Friš-jomu. Šīs jomas radušās tāpat kā jūrmalas ezeri

Latvija; mušu ezeri atdalījušies no jūras pilnīgi, kamēr jomas sa-

vieno ar juru nelieli šaurumi. Štetīnas jomu šķir no jūras divas salas.

Rietumelbija juras krasts un piekrastes josla atgādina Holandi:

jura, netālu no krasta, redzam salu virkni, atliekas no citreizējas

sauszemes krasta: starp salām un krastu ir seklā „vatu jūra", kas

48. zīm. Reina.

bēgumā pārbrienama; piekrastes joslā — auglīga māršas irdne, kas

vietām zemāka par jūras līmeni, un aiz māršām — neauglīgi gēsti
ar virsājiem un purviem.

Ziemelvacijas zemienes dienvidos, tuvāk Vidusvacijas kalnā-

jiem, ir auglīga lesa irdne.

Vidusvācijas kalnāji sastādās no daudzām grēdām dažādos vir-

zienos, kalnu ieplakām, nelielām augstienēm un skaistām upju lejām.
(Salīdzini krāsas uz kartes!)

Vidusvācijas kalnāju centrā atrodas Fichtels. No tā iet četras grēdas
četros dažādos virzienos: NE Rūdu kalnājs un tā turpinājums — Sudeti. NW

Tīringas mežs, SW — Vācijas Jura, SE — Bohēmijas mežs. Uz Reinas labā

krasta paceļas Švarcvalds (51. zīm.), tālāk ziemeļos, abās pusēs Reinai — Pie-

reinas šīferu kalnājs, kas loti bagāts rudām un akmeņoglēm. Vistālāki ziemeļos

paceļas Harcs.
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49. zīm. Vatu jūŗa ar zemu salu paisumā un vētrā.

50. zīm. Hamburgas osta.
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Vidusvācijas kalnāji ir vidēja augstuma un tādēļ pa lielai daļai
apklāti ar mežiem, ka to rada arī kalnu nosaukumi: (Bohēmijas
mežs, Tīringas mežs',Švarcvalds, Eichtels v. c).

Caurmēra vel augstāk paceļas, Dienvidvācijas augstiene (ap
500 m). Apmēram līdz Minchenei tā apklāta Alpu morēnām. Zie-
meļalpos, no kuriem šaura josla pieder Vācijai, ir skaisti apvidi ar

Alpu ezeriem.

51. zīm. Vācu zemnieki Švarcvaldē.

Atkarībā no virsas slīpuma Vācijas upes tek uz ziemeļiem: Reina,
kas sākās Alpos, ir cauru gadu bagāta ar ūdeni; kuģniecībā tai pie-
der pirmā vieta starp Eiropas upēm. Lielākās no pārējām Vācijas
upēm: Vezera, Elbe, Odera, un uz Vācijas robežas: Visla un Ne-

muns; Donava, kuras augšgals atrodas Vācijā, tek austrumu vir-

zienā.

35. Klimats. Vācija atrodas vairāk uz dienvidiem kā Latvija:
tādēļ klimats tur siltāks. Zemes virsa dienvidus virzienā kļūst ar-

vien jo augstāka: tādēļ šinī virzienā klimats nekļūst siltāks (kā-
dēļ?). Dienvidvācijas augstienē ir pat vēsāks kā zemienes rietumu

daļā. Zemienes (gada izoterma 9° iet šķērsām Vācijas vidienei, no

NW uz SE). Vissiltāks ir klimats Reinas un tās pieteku lejās (kā-
dēļ?), kur padodas labs vīns („Reinvīns").

Vācija atrodas vairāk uz rietumiem ka Latvija; tadel klimats

tur mitrāks: Atlantijas okeāna un Golfa straumes iespaids tur ir lie-

lāks. Zemienes rietumu daļā ir jūras klimats; jo tālāk uz austrumiem.
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jo vairāk tas tuvojas Austrumeiropas kontinentālam klimatam (kā-
dēļ?). Vācijā ir pārejas klimats no jūras uz kontinentālu klimatu,

Tā tad Vācijas klimatā ir lielāka starpība starp rietumiem un au-

strumiem nekā starp dienvidiem un ziemeļiem. Ziemas Vācijā ir

īsākas un lēnākas, lauksaimniecības darba laiks daudz garāks ka

Latvijā.

52. zīm. Skats Falcā.

ledzīvotāji. Vācija ir nacionāla valsts: valsts iedzīvotāji sasta-

53. zīm. Klimats Z.-Vācijas zemienē un

D.-Vācijas augstienē.

dās gandrīz vienīgi no vācie-

šiem, citas tautības sastopamas
gandrīz vienīgi uz kaimiņu val-

stu robežām. Izglītībā pieder
Vācijai izcila vieta; visi, ar loti
retiem izņēmumiem, prot lasīt

un rakstīt. Skolas apmeklēšana

piespiesta vecumā no 6.—14. ga-

dam. Loti labi nostādīta izglī-
tība dažādos arodos.

Vācija 5 reiz biezāki apdzī-
vota kā Latvija un

3

/5 no visiem

iedzīvotajiem dzīvo pilsētas. Tas rada, ka ar rūpniecību un tirdz

niecību tur nodarbojas daudz vairāk kā ar lauksaimniecību.

36. Lauksaimniecība nostādīta priekšzīmīgi; daudzās vietās

smiltāji un purvi pārvērsti par laukiem un pļavām; puse no valsts

platības ir lauki, ko kopj un mēslo loti rūpīgi. No maizes labībām
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visvairāk sēj rudzus, īpaši austrumu daļā, kviešus — dienvidos;

miežus — Bavārijā, kur ir plašas alus darītavas. Tomēr labības

pašu vajadzībām vēl nepietiek. Vairāk kā citās zemēs tur audzē

kartupeļus un cukurbietes. Reinas un tās pieteku lejās ir plaši vīna

dārzi, Bavārijā kopj apiņus.

Lopkopība labi attīstīta Vācijas zemienē, īpaši rietumu daļā,
kur mitrais klimats veicina zāles augšanu un lēnā ziema ļauj lo-

piem ganīties gandrīz cauru gadu. Cūku skaits ir trīsreiz lielāks kā

aitu, (Latvijā aitu skaits gandrīz divreiz lielāks par cūku skaitu.)

54. zīm. Noliktavas Karalaučos.

Tomēr arī lopkopība nevar apmierināt lielo iedzīvotāju skaitu: gala,
tauki un piena ražojumi vēl jāieved. Mežsaimniecība ir priekšzī-

mīga, mežu procents no kopplatības nav daudz mazāks kā Latvijā
(27 un 26).

Minerāli. Miera līgumā pēc lielā kara Vācija zaudēja minerā-

liem bagātas zemes: Flzasu un Lotringiju Francijai, dalu no Si-
lezijas Polijai. Līdz ar to tā zaudēja % no savām dzelzs rūdas, Vs
no akmeņogļu raktuvēm kā arī lielu dalu no cinka (%) un svina rūdu

slāņiem. Ar kālija sālīm, kam loti svarīga nozīme lauku mēslošanā,
Vācija ir ļoti bagāta.

Bagātākie derīgo minerālu slāņi atrodas: 1) Piereinas šīferu

kalnos, katrā pusē Reinai no Mainas uz ziemeļiem, īpaši Rūras
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apgabalā; Vidusvācijā, no Rūdu kalniem uz NW (apmēram līdz Ha-

noverai; 3) Silēzijā.
Šinīs apgabalos attīstījusies loti plaša un dažāda rūpniecība.

Vestfāle un Piereinas apgabals var sacensties ar rūpniecības apga-

balu Vidus Anglijā;. Elberfeldā un apkārtnes pilsētās vērpj un auž

ķoeķayiļnu, Krēleldā — zīdu, Achenā — vilnm Esenē atrodas milzī-

gasKrupā fabrikas metallrūpniecībai,Zolingā (Solingen) pagatavo

tērauda preces (skati uzrakstus uz nažiem!).

Ķīmiskā rūpnicībā Vācijai pieder pirmā vieta: tā izved krāsas,

aptieku preces v. c. Magdeburgā un tās apkārtnē ir daudz cukura

fabriku. Loti plaša ir Vācijā grāmatrūpniecība, īpaši Leipcigā, un

citās pilsētās.

37. Tirdzniecība. Dzelzceļu tīkls ir biezs, upes padziļinātas un

savienotas kanāliem. No Kīles uz Elbes grīvu izrakts kanālis, kas

savieno Baltijas un Ziemeļjūru. Beidzamā karā Vācija zaudēja gan-

drīz visu savu tirdzniecības floti, bet pēckara gados tā steidzīgi

atjaunojusi savu floti.

Vairāk kā puse no Vācijas ārējās tirdzniecības iet caur Ham-

burgu (vairāk kā 1 milj. iedz.), vienu no lielākām ostas pilsētām
Eiropā; tā atrodas pie paisuma paplašinātās Elbes grīvas, kādēļ ostā

var iebraukt arī lielie okeāna tvaikoņi. Hamburgā attīltījusies arī

plaša rūpniecība. Otrā vieta starp Vācijas ostām pieder Brēmenei,

pie Vēzeras. Atri uzplaukst Kīle (Kiel) izdevīgā stāvokļa dēļ pie

Kīles kanāla. No pārējām ostām ievērību pelna: Štetīna pie Oderas

un Karaļauči (Koenigsberg) Austrumprūsijā.

Vācija, tāpat kā Lielbritānija, ieved pārtikas preces iedzīvotā-

jiem un izejas vielas rūpniecībai, bet izved galvenā kārtā gatavas

preces. Ar Latviju tai ir dzīvi tirdzniecības sakari: ievedām no tu-

rienes audumus, lauksaimniecības, rūpniecības un elektrības mašī-

nas, ķīmiskas rūpniecības ražojumus v. c.; izvedam: sviestu, zivju

konservus, galu, kokus, gumijas preces.
38. Vācija ir brīvvalsts, kas sastādās no 18 atsevišķām paval-

stīm. Vairāk kā pusi (apm. *fī) no Vācijas aizņem Prūsija. Tur atro-

das arī valsts galvas pilsēta Berlīne, lielākā rūpniecības pilsēta val-

stī, svarīga upes osta, lielākais dzelzceļu mezgls Vācijā. Ar apvie-

notām apkārtnes pilsētām „Lielberlīnei" ir ap 4 milj. iedzīvotāju. No

citām, vēl neminētām Prūsijas pilsētām, ievērojamas: Ķelne (Koeln)
pie Reinas, svarīgs dzelzceļu mezgls un tirdzniecības centrs, ar

ļoti skaistu katedrāli gotiskā stilā; Breslava — galvenā pilsēta Si-

lēzijā; Duisburga, pie Rūras ietekas Remā, vislielākā upes osta

Eiropā.

Bavārija ir platībā otra Vācijas pavalsts (nedaudz lielāka par

Latviju). Galvas pilsēta Minchene (Mūnchen) ar lieliskām celtnēm,

mākslas mūzejiem un loti plašām alus darītavām.

Saksija ir visbiežāk apdzīvota Vācijas pavalsts (11 reiz biežāk

kā Latvija), ar plašu rūpniecību. Galvas pilsēta — skaistā Drezdene,
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pie Elbes, ar ievērojamiem mākslas muzejiem. Lielāka par Drēzdeni
ir Leipciga (% milj. iedz.), kam ķīmiskā un grāmatrūpniecībā pieder
izcila vieta; divreiz gadā tur notur gada tirgus (meses), kur sabrauc

tirgoņi nevien no Vācijas, bet arī no ārzemēm.

Kemnica, ogļu raktuvju tuvuma, pazīstama ar mašīnu un tekstil-

rūpniecību.

Virtembergā ietilpst lielākā dala no mežiem bagātā Švarcvalda

un auglīgā Nekāra ieleja, kur ražo labo vīnu. Galvas pilsēta — Štut-

garte, tāpat kā Leipciga, ievērojama grāmatrūpniecībā.
Badenes lielākā rūpniecības pilsēta ir Manheima, turklāt sva-

rīga Reinas osta. Tās tuvumā atrodas lielākā fabrika ķīmiskā rūp-

niecībā — Badenes zodas un anilīna fabrika.

Hamburgā, Bremene un Libeka ir brivpilsetas („pilsetu bnv-

valstis").
Priekš kara Vācijai piederēja plašas kolonijas (6 reiz lielākas

par Vāciju), visvairāk Āfrikā, dažas salas Klusajā okeānā.

Polija.

(ap 390.000krrt, 32,2 milj. iedz., 83 uz 1 km
2

).

39. Polija ka valsts atjaunota pec liela kara. 15 gadu simtenī,

pēc apvienošanās ar Lietavu, šīs apvienotās valsts robežas sniedzās

no Batltijas līdz Melnajai jūrai.
18. gadu simtenī kaimiņu val-

stis — Krievija, Prūsija un

Austrija — sadalīja Poliju savā

starpā. Atjaunotā Polija sastā-

dījās no minēto valstu zemēim.

Polijas robeža sniedzas no

Karpatiem pa „Polijas korido-

ru" līdz Baltijas jūrai. Ar kā-

dām valstīm tai sauszemes ro-

bežas? kur tai robeža ar Lat-

viju?

Virsa. Polijai pieder zie-

meļu piegāze no Karpātiem, kas

Tatrā pārsniedz 2500 m, kā arī

Piekarpātu augstienes. Pārējā
daļa ir zems līdzenums. Līdze-

numu apklāj ledus laikmeta šlū-

doņu sanesumi. Ziemeļaustru-
mu dala, kur paceļas morēnu

Pauguri ar daudziem ezeriem,

55. zīm. Poļi nacionālos kostīmos.

atgādina Latgali." Augstienes un līdzenuma rietumu daļa irdne ir

diezgan auglīga, austrumos pa daļai smilšaina vai purvaina. Pri-

petes apkārtnē atrodas plašie Pinskas (jeb Rokitnas) purvi, kas pa



78

daļai nosusināti un pārvērsti pļavās. Pie Narevas iztekas atrodas

lielā Belovežas gārša, kur nesen vēl valsts apsardzībā uzturējās
meža vērši — sumbri (kara laikā iznīcināti).

Klimats caurmērā siltāks kā Latvijā, lauksaimniecības darba

laiks garāks. Galvenā upe — Visla, kas gandrīz visa ar savām pie-
tekām atrodas Polijas robežās. Polija pludina kokus arī pa Dau-

gavu caur Latviju uz jūru.

ledzīvotāju vairums ir poļi, bet gandrīz trešā dala ir citas tau-

tas: gar Vācijas robežu — vācieši, austrumos mazkrievi un balt-

krievi, Vilnas apgabalā — leiši, pilsētās un miestos daudz žīdu. īz-

56. zīm. Belovežas gārša; mežmalā sumbrs.

glītība nevienādi izplatīta; tā nostādīta labi tikai no Vācijas pievie-
notās zemēs, pārējā daļā daudz analfabētu; bet tagad izved piespie-
stu skolu apmeklēšanu.

40. Saimniecība. ledzīvotāju vairums pārtiek no lauksaimnie-

cības, bet arī rūpniecība ir diezgan plaša. Sēj ziemeļu labības un

kviešus; gandrīz pusi no labības sējumiem aizņem rudzi, arī kartu-

peļu samērā daudz stāda; linus sēj vairāk tikai Krievija. No cukura
bietēm iegūst cukuru nevien pašu vajadzībām, bet arī izvedumam.

Lopkopība ne tikai apmierina pašu vajadzības, bet dod atlikumu

izvedumam.

Polija ir bagāta ar derīgiem minerāliem. Tur iegūst dzelzs rūdu,

akmeņogles, cinku, svinu, sāli un naftu tik lielā daudzumā, ka paliek
pāri izvedumam uz ārzemēm. Akmeņogles un metallus izmanto
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dienvidrietumos, pie Vācijas robežas, starp Lodzi un Sosnovicu. Tas

ir arī lielākais rūpniecības apvidus Polijā. Lodzē un apkārtnes pilsē-
tās ir plaši attīstīta tekstilrūpniecība, Sosnovicā un tās apkārtnē —

metallrūpniecība. Otrs rūpniecības centrs ir Varšava un tās ap-

kārtne. Varšava (ap 1 milj. iedz.) ir Polijas galvas pilsēta, svarīgs

dzelzceļu mezgls, ar plašu tirdzniecību un dažādu rūpniecību (mo-

des preces, metallrūpniecība). No citām lielpilsētām vēl ievēroja-

mas: Krakova, citreizējā Polijas galvas pilsēta; tās tuvumā atrodas

57. zīm. Lauku ainava Polijā: sādža ar baznīcu.

Veličkas lieliskās sāls raktuves. Ļvova galvena pilsēta Galicija,

Poznaņa (Pozene) — lielākā pilsēta no Vācijas pievienota zeme;

apkārtne daudz cukura fabriku.

Viļņu, citreizējo Lietavas galvas pilsētu, un visu Vilnas apga-

balu, Lietava ieskata par savu piederumu; šai jautājuma tai ir domu

starpība ar Poliju.
Galvenie Polijas izvedumi ir: akmeņogles, audumi, metalli un

metalla preces, naftas ražojumi, cukurs, koki. Uz Latviju tā izved:

audumus un dzijas, mašīnas, akmeņogles, naftas ražojumus. leve-

dums no Polijas ir daudz lielāks ka musu izvedums uz turieni: gu-
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mijas preces, zivis v. c. Vienīgā ostas pilsēta Gdirja pie Baltijas jū-
ras; šo ostu patlaban vēl beidz izbūvēt un ierīkot.

Dancigas brīvpilsēta ar savu iecirkni (ap 2000 km
2

,
410.000 iedz.)

atrodas.ap Vislas grīvu; Polijai ir tiesība izmantot Dancigas ostu;
caur šo ostu pienāk Latvijā pa daļai Polijas, pa daļai Vācijas preces.

Alpi.

41. Alpi ir augstākais un skaistākais Eiropas kalnājs; tas snie-

dzas 1-000 km garā lokā no Dženovas. līča līdz Vidusdonavas zemie-

nei. Alpi ir vēl samērā jauns kroku kalnājs, bet to jau stipri pār-
veidojuši dažādi dabas spēki: temperātūras maina, tekoši ūdeni, šlū-
doņu ledus, īpaši ledus laikmetā, kad Alpu šlūdoņi sniedzas tālu uz

58. zīm. Alpi: schematisks zīmējums. Kristalliežu un kaļķu Alpu joslas galvenās
grēdas.

visām pusēm. Ar Alpu drupu iežiem apklātas augstienes ziemeļos no

tiem un piepildīta Po-upes zemiene, citreizējs Adrijas jūras līcis.

Alpus iedala divās dalās: Rietum- un Austrumalpos. Robeža

starp tiem iet no Bodena ezera augšup pa Reinu pāri kalniem uz

Komo ezeru dienvidos. Rietumalpi ir šaurāki un augstāki: daudzas

virsotnes tur pārsniedz 4000 m. Austrumalpi ir zemāki, bet platāki.

Alpi sastāv no parallēlām grēdu virknēm, kuras šķir upju

lejas („garlejas"); vietām šīs lejas savieno šķērslejas — dziļas aizas

ar stāvām kraujām. Vidējā grēdu virkne sastāv no kristalju pirmie-

žiem: granīta, gneisa v. c, kādēļ Alpu vidējo joslu apzīmē par Kri-

stalliežu Alpiem. Katrā pusē Kristalliežu Alpiem pieslejas Kaļķak-

meņu Alpi: Dienvidus Kaļķakmeņu Alpi un Ziemeļu Kaļķakmeņu

Alpi. Rietumalpiem trūkst kaļķakmeņu joslas Itālijas pusē (58. z.).
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īss pārskats par Alpu ievērojamākam gredam. Alpi sakas pie Dženovas

līča; no turienes iet tie loka veidā uz ziemeļiem, sasniegdami lielāko

augstumu Monblana kristalliežu ma-

sīvā (4810 m). Manblans („balt-
kalns") atrodas Francijā uz Šveices
robežas. Tālāk Alpi pagriežas austru-

mu virzienā. Rona un Reina ie-

grauzušas Šveices Alpos dziļas lejas.
Ziemeļos no tām paceļas Bernes

Alpi, Fīrvaldštetes Alpi un citi.

Bernes Alpos dažas virsotnes pār-

sniedz 4000 m, starp tām Jungfrava.
Dienvidos no Ronas saslejas lie-

liskie Penninu Alpi, kur daudzas vir-
sotnes (2t) ir augstākas par 4000 m:

Monte-Rosa, augstumā otrā virsotne

Alpos, Materhorns, stāvākā un grū-
tāk pieejamā virsotne v. c. Austru-

mos no Penniuu grēdas paceļas
Retijas iešķērsām caur tiem
tek iima pa Engadina ieleju, aug-

stāko no apdzīvotām vietām Eiropā
Dienvidos no augstā Tauerna atrodas

Dolomitu Alpi ar brīnišķīgi izveido-

tam stāvām virsotnēm.

42. Jo augstāk kalnos, jo
zemāk krīt gaisa temperātūra

(„jo augstāk, jo aukstāk"). Līdz

ar to mainās arī augu sega.

Alpos izšķir četras augu joslas
(60. zīm.).

1. Lapmežu josla (līdz
1300 m), dzīvo Alpu iedzīvotāju

vairums, jo še iespējama zem-

kopība.

2. Augstāk kalnos aug

skuju meži (līdz 1800 m). Še

pastāvīgu iedzīvotāju ir maz;

zemkopība vairs neatalgojas.
3. Aiz skuju mežiem izple-

šas Alpu ganības (līdz 2700 m).

59. zīm. Dolomītu Alpu stāvās virsotnes.

Pastāvīgu iedzīvotāju še nav (izņemot dažas kalnu viesnīcas), bet

vasaras sākumā turp izdzen kalnu iedzīvotāji savus lopus, kur tie

ganās līdz rudenim (61. zīm.).
4. Vēl augstāk kalnos nonākam pie sniega robežas: aiz tās sā-

kas mūžīga sniega josla (62. zīm.). Tur klimats ir tik auksts, ka no-

krišņi nāk zemē tikai sniega veidā, un sniega nokrīt vairāk kā saule

spēj izkausēt. Sniega sega kalnos pieaugtu bez gala biezumā, ja to

nemazinātu šļūdoņi, lavīnas un pa daļai arī fēns, siltais Alpu vējš.
Šļūdoņi. Kalnu ieplakās un palejās sakrājās tsniegs simtiem

metru biezumā. Jaunais sniegs ir mīksts un irdens, ar laiku tas pār-



82

veidojas par cietu, graudotu sniegu — firnu, Virsējās sniega kārtas

saspiež to par ledu. Ledus šļūd pa slīpumu uz leju, kamēr nonāk

lejpus mūžīga sniega robežas. Tā rodas šlūdonis.

60. zīm. Augu joslas Alpos.

61. zīm. Bernes Alpos: Alpu ganības; ēkas noslodzītas ar akmeņiem (pret
vētrām).

Alpu šļūdoņi kustas uz priekšu loti lēni (kā kabatas pulktena stundu rādī-

tājs) pa savu līkumaino gultni. Kur gultne ir nelīdzena, tur šļūdonī rodas dziļas

plaisas. No kūstošā ledus ceļas strauti, kas tek šlūdoniem pa virsu, kamēr pazūd
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kādā plaisā un savienojas ar citiem strautiem šlūdoņa apakšā. Gluži duļķaini
ir šie strauti, kad tie šļūdoņa galā iznāk ārā pa šļūdoņa vārtiem. Akmeņi,_ kas.

nokrīt no apkārtējiem kalniem, sakārtojas šlūdoņa malā kā krasta morēnas.

Šludoņiem savienojoties, no divām krastu morēnām izveidojas vidus morēna.

Šļūdoņa galā sakrājas milzīgs drupu iežu valnis — gala morēna.

Lavīnas sastāv no sniega vai ledus, kas no stāvās kraujas slīd vai rit

uz leju ar milzigu spēku un troksni un daudzreiz nodara lielu postu. Resnus

kokus tās salauž kā skaliņus, ēkas sagrauj drupās, aizsprosto upes, no kam

ceļas plūdu briesmas. Vietās kur ceļas lavīnas nedrīkst cirst „aizsargu mežus",
vai tur cel aizsargu vaļņus.

62. zīm. Mūžīga sniega valsts: Materhorns (4200 m).

Fēns ir sausa, karsta vētra, kas nāk no dienvidiem Alpiem pāri
un pūš ar lielu sparu Ziemelalpu lejās. Fēns īsā laika spej izkausēt

milzīgu sniega daudzumu, no kam daudzreiz ceļas bīstami plūdi. Tā-

dēļ fēnu sauc par „sniega ēdēju".
43. Alpu upes. Vēji pie Alpiem pienākuši, spiesti kāpt uz augšu.

Gaiss no tam atdziest, ūdens tvaiki sabiezē; tādēļ Alpi saņem ļoti

daudz nokrišņu („kāpuma lietus"). Alpos sākas daudz upju, kas no

turienes tek uz visām pusēm: Reina, Rona, Po, Adidže, bez tam Do-

navas pietekas: Irma, Sava, Drava v. c. Upes izgrauzušas dziļas lejas

gareniski starp grēdām, bet daudzās vietās arī šķērsam caur grē-

dām. Upju lejas noder satiksmes celiem._ Tikai cietajai vidus_ grē-

dai upes nav spējušas izgrauzties cauri. Tā tad Alpi ir svarīga ūdens

6*
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šķirtne. Caur vidus grēdu izurbti un izspridzināti tuneli. Garākie no

tiem ir: Gotharda (15 km) un Simplona tunelis (ap 20 km, visgarā-
kais tunelis).

Alpu ezeri. Alpos ir daudz skaistu ezeru — dziļās iejās ar stā-

viem krastiem. Alpu upes tur atstāj līdzi nestās No tām

63. zīm. Lauterbruna ieleja.

ezeri kļūst pamazām seklāki un mazāki; agrāk tie bijuši lielāki, dau-

dzi pavisam aizsērējuši. Lielākie Alpu ezeri: Bodena, Ženēvas un

Fīrvaldštetes ezeri Alpu ziemeļu pamatnē, Lagomadžore („Garais

ezers"), Komo un Garda dienvidus pamatnē.

Šveice.

(41.000 km
2

, ap 4,1 milj. iedz.)

44. Šveice ir iekšzemes valsts, bez jūras robežas. To ierobežo

trīs lielvalstis (kādas?) un viena mazāka valsts — Austrija, kas ne-

sen vēl bija lielvalsts. Šāds stāvoklis pamudināja Šveici rūpēties,
lai to atzīst par neitrālu valsti: tā karos nepiedalās, un citu valstu

karaspēkiem nav brīv iet caur Šveici.
Šveicē kā neitrālā valstī atrodas dažādas starptautiskas iestā-

des: Tautu Savienība, Vispasaules pasta savienība, Vispasaules te-

legrāfa savienība.

Šveice sastāv no trim dalām: no Šveices Alpiem, Šveices Juras
un Priekšalpu austienes.

Alpi aizņem Šveices lielāko daļu (
3

/5 ). Kalnu šaurajās lejās ir

visai maz zemkopībai noderīgas zemes. lenesīgāka ir lopkopība:
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daudz lopu ganās kalnu ganībās, kur tie paliek visu vasaru. Gani

tur pagatavo teicamo Šveices sieru. Kalnu nogāzes apklātas mežiem.

Labu pelņu atmet slkrūpniecība: sievietes izraksta audumus un auž

skaistas mežģines, vīrieši izgriež no koka dažādus mākslas tēlus

(„koka tēlniecība"). Šos priekšmetus labprāt pērk citu zemju ceļo-
tāji, kas lielā skaitā apmeklē Šveici skaisto dabas skatu dēl (64. un

65. zīm.).

Šveicesi Alpi pieder pie skaitākām vietām. Pa kalnu lejām,

šņākdamas un balti putodamas, tek straujas upes. No stāvajām krau-

jam vairākkārtīgos kritumos gāžas kalnu strauti, kas vietām sašķīst
sīkās druskās un izskatās kā balti plīvuri.
Tālumā redzamas virsotnes baltā sniega
tērpā; no kalniem slīd šļūdoņi, kuru lejas
gals dažās vietās iesniedzas puķēm rotā-

tās pļavās.
Visvairāk apmeklētās vietas ir Lucerna

pie žuburainā Fīrvaldštetes ezera; tuvumā tur

atrodas Rigi un Pilatus kalni; dzelzceļi ved
līdz šo kalnu virsotnēm, no kurienes ir lielisks

izskats uz Alpiem un ezeriem. Vēl tālāk kalnos,
starp diviem ezeriem, atrodas Interlakena

(„starpezere"), svarīga izejas vieta uz Bernes
augšzemi. No šejienes ved tuvākais ceļš uz

Jungfravas virsotni (4100 m), kurp pa tuneļiem
gar šludoņiem un klinšu kraujām, ved augstā-
kais Alpu dzelzceļš (66. zīm.). No Ronas lejas
ved pa šausmīgu šķērsleju kalnu cels uz Cer-

matu, kuras tuvumā paceļas kalnu milzeni
Montē- Rosa un stāvais Materhorns. Grau-

bindes Alpi ar savām diženi-driīmām ainām pie-
velk tiklab kalnu ceļotājus kā arī slimniekus.

Davosa un citās vietās dziedējās diloņu slim-

nieki kalnu tīrajā gaisā.

Šveices Jura sastāv no vairākām

kalķakmeņa krokām. Jura ir neauglīgs
kalnājs ar nemīlīgu klimatu. Nabadzīgā
daba pamudināja iedzīvotājus uz sīkrūp-
niecību: tur taisa pulksteņus, kas iegu-
vuši pasaules slavu.

_

Daudzos Juras apvidos gandrīz visi iedzī-
votāji nodarbināti pulksteņu rūpniecībā, pie kam

darba dalīšana sasniegusi augstu pakāpi. Nosē-
dušies pie lielājiem, gaišājiem logiem, apbruņo-
juši acis ar palielināmiem stikliem, katrs gatavo
dienu no dienas kādu pulksteņa sastāvdaļu:
vieni —

kādu mazu skrūvīti, otri
— ritentiņu,

treši
— rādītāju v. t. t. Tā viņi sasniedz apbrī-

nojamu veiklību darba smalkā izpildījumā. īpašās
darbnīcās sastāda no šīm dalām pulksteņus. Lie-
lākas darbnīcas atrodas Šodefo (Chaux dc Fonds)

un Lokies (Le Locle)" "pīlsētas. Loklē izkala

Latvijas sīko naudu, bronzas un niķeļa santimus.

64. zīm. Kalna aiza, 300 m

dziļa (Grindelvaldē).
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Šveices augstiene ir apmēram tik liela, kā Zemgale, bet 6 reiz

biezāki apdzīvota. Tā apklāta šlūdoņu sanesumiem un ir diezgan

auglīga. Lauksaimniecība ar priekšzīmīgi nostādītu lopkopību un

augļkopību dod darbu un pārtiku iedzīvotāju mazākai daļai; vairums

pārtiek no rūpniecības. Šveices augstiene ir viens no ievērojamā-

kiem rūpniecības apvidiem Eiropā. Še atrodas Šveices lielākās pil-
sētas : Cīriche ievērojama ar kokvilnas, zīda un mašīnu rūpniecību,
Bāzele pie Reinas^— ar tirdzniecību un zīdrūpniecību. Ženēva, pie
Ronas iztekas no Ženēvas ezera, lielākā pilsēta franču Šveicē, pār-

dod pulksteņus no Šveices Juras un dažādas rotas lietas. Augstie-
nes vidienē atrodas Berna, Šveices galvas pilsēta.

65. zīm. Lucerna.

4(). ledzīvotāji sastādās no 3 tautām: franči apdzīvo rietumu

daļu — Juru, Ženēvas apkārtni un Ronas leju, itālieši — Alpu dien-

vidus piegāzi, pārējo daļu — vāci. Bez tam Šveicē uzturas daudz

ārzemnieku (ap 600.000). Šveices tautas dzīvo ļoti saticīgi; tās vieno

valsts kopējs labums. Šveicieši sirsnīgi mīl savu dzimteni; tie varo-

nīgi mācējuši aizstāvēt savu brīvību un neatkarību. Šveicietis ir loti

darbīgs un uzņēmīgs un tādēļ labi pārticis. Izglītība ir laba, pat

priekšzīmīga.
Šveice no seniem laikiem ir dēmokratiska republika, kas sastāv

no 25 atsevišķām pavalstītu jeb kantoniem, no kuriem dažas ir ma-

zākas par mūsu lielākiem pagastiem. Virsvara pieder Savienības Sa-

pulcei, izpildu vara Savienības Padomei.
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65. zīm. Kalnu ceļš uz Jungfravas virsotni pa tuneļiem; staciju vietās pie tuneļa
izcirsti klintīs logi. Dzelzceļa virzienu rāda punktētā līnija.

67. zīm. Zobratu dzelzceļš uz Pilatu.
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Saimniecība. Nedaudz vairāk par M dalu no iedzīvotājiem pār-
tiek no lauksaimniecības. Pļavas un ganības aizņem 3 reiz vairāk
platības ka arama zeme,_ko arī pa lielai daļai izmanto lopbarības
augiem; lopkopībai liels pārsvars par zemkopību: pašu labības Švei-
cei pietiek 3—4 mēnešiem, tadeļ daudz vēl jāieved. Lopkopība at-
met labu pelņu: izved sieru, tvaicētu pienu, krējuma šokolādi un

sugas lopus, kas dod ļoti treknu pienu, kā visi kalnu lopi.

68. zīm. Zobratu dzelzceļš; skats uz Materhorna smailo virsotni.

Derīgu minerālu Šveice ir maz. Akmeņogļu trūkumu atsver
ūdens speķa pārpilnība; to pārvērš elektrībā, ko izmanto apgaismo-
šanai un ka dzinējspēku rūpniecība un dzelzceļu satiksmē.

Rūpniecība nodarbināta gandrīz puse no iedzīvotājiem. Tā sa-

sniegusi augstu attīstības pakāpi, kaut gan Šveicei trūkst ogļu un

gandrīz visu izejvielu. Pirtna vietā stāv tekstilrūpniecība ar kokvil-
nas un zīda audumiem. Metallrupniecībā piekopj tās nozares kas
prasa maz materiāla, bet lielu veiklību un smalku izpildījumu (pulk-
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steni, motori, turbīnas). Pie Reinas krituma (Neihauzē) atrodas
viena no lielākām aluminija fabrikām. Kamēr pilsētās piekopj liel-

rūpniecību, sādžās un kalnu mazpilsētās zel sīkrūpniecība. Lielu

pelņu atmet svešzemju ceļotāji, kas apmeklē Šveici lielā skaitā (ap
1 milj. gadā).

Satiksmes ceļi. Šveices straujās upes nav kuģojamas; tvaikoņu
satiksmi uztur vienīgi tikai pa ezeriem. Dzelzceļi ir priekšzīmīgā
kārtībā, kaut gan kalnu apvidos bija jāpārvar lielas grūtības.

Tā, piemēram, Gotharda ceļā ir 300 tiltu un 53 tuneli, no kuriem galvenais
ir 15 km garš. Stāvās vietās tuneli vijas kalna iekšienē vīteniski uz augšu:

pēc kāda laika vilciens iznāk virs tās pašas vietas no tuneļa, kur nesen iebrauca.

Vēl garāks ir Simplona tunelis (ap 20 km). Galvenām dzelcela līnijām ir nor-

māls kāpums. Kur kāpums lielāks, tur starp parastām sliedēm ir vēl trešā ar

robiem, kuros ķeras zobrata zobi. Stāvākās vietās zobratu ceļam pierīkota iztu-

rīga tērauda virve, kas velk vagonus uz augšu, bet uz gluži stāvām klinšu

kraujām ved gaisa celi; pie tērauda virvēm karājas nelieli vagoni, ko ar elektrī-

bas spēku velk uz augšu.

Tirdzniecība ir plaša: ieved pārtikas vielas, īpaši labību, un izej-

vielas rūpniecībai, izved kokvilnas un zīda preces, izrakstītus audu-

mus un mežģinesi, pulksteņus, mašīnas, sieru un biezētu pienu, krē-

juma šokolādi, ar vārdu — rūpniecības un piensaimniecības ražoju-

mus. Diezgan plaša ir caurvedu tirdzniecība starp Vidus- un Dien-

videiropu.

Austrija.

(84.000 km2

,
6,8 rhirj. ledz.)

47. Priekš lielā kara Austrija kopa ar Maģariju jeb Ungāriju

bija lielvalsts — Austroungārija, kurā vācieši un magari valdīja par

citām tautām. Pēc lielā kara Austroungārijas robežās nodibinājās
trīs jaunas valstis: Cechoslovakija, Maģārija un Austrija, visas bez

jūras robežas; pārējā dala pievienota kaimiņu valstīm: Polijai, Ru-

mānijai, Dienvidslāvijai un Itālijai. Tagad Austrija ir maza valsts

bez jūras robežas. ledzīvotāji ir vācieši. Kādas valstis Austriju ie-

robežo?

Austrija, tāpat kā Šveice, ir Alpu valsts. Austrijas Alpi ir ze-

māki, lejas starp kalniem ir platākas; mežu ir vairāk ka Šveice, ne-

trūkst ari kalnu ganību. Austrijā ir dzelzs ruda, bet trūkst labu

akmeņogļu dzelzs kausēšanai no rudas.
_

Ūdens speķu vel maz iz-

manto. Tādēļ rūpniecībā tā nevar līdzināties ar Šveici._ Kalnu iele-

jās iespējama zemkopība, bet labības nepietiek pašu pārtikai. Vai-

rāk pelņas atmet lopkopība, mežsaimniecība un svešzemnieki, kas

apmeklē Austrijas Alpus, īpaši skaistos Tiroles un Zalcburgas apvi-

dus. Visvairāk ceļotāju saplūst Insbruka pje Irmas, kur ta iz-

veidojusi lielisku leju starp_kaļķakmeņu grēdām Ziemelalpos. Zalc-

burgas („sālspils") apkārtne, kur arī netrūkst skaistu skatu, iegūst

sāli.
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Austrijas auglīgākā un biezāk apdzīvotā daļa ir Alpu piekalnes

zemes Donavas apkārtnē un austrumos no Alpiem. Lejasaustrijā
lauki aizņem pusi no platības, bet arī tur neuzaug tik daudz, cik

vajadzīgs pārtikai; tur atrodas Austrijas lielā, skaistā galvas pilsēta
Vīne (1.550.000 iedz., gandrīz tikpat, cik visā Latvijā); tā ir „pārāk

liela galva mazam stāvam". Vīne ir sivarīgs dzelzceļu mezgls un

upes osta; ar plašu un dažādu rūpniecību tā atgādina Parīzi: tur pa-

gatavo modes un rotas priekšmetus, ādas preces, mūzikas instru-

mentus, mēbeles v. t. t.

Rietumos no Vīnes atrodas Šteira (Stevr), ar ievērojamu tērauda

rūpniecību; priekš kara visā Latvijā bij pazīstamas- Šteiras izkaptis.
Graca, kuras tuvumā iemanto dzelzs rūdu, ir lielākā pilsēta Štīrijā.

Karpatu un Donavas zemes.

48. Karpati stiepjas plašā lokā no Alpiem līdz Balkāniem: no

Bratislavas pie Donavas līdz Dzelzs vārtiem, kur Donava, sažņaugta

starp Karpatiem un Balkāniem, strauji tek pa šauro, klinšaino

gultni.

Karpati ir garāki, bet zemāki par Alpiem. Rietumkarpatos pa-

ceļas Augstais Tatra; tas sastāv no kristalliežiem, sniedzas pāri
sniega robežai (ap 2700 m), bet šlūdoņus neattīsta. Ledus laikmetā

tur izveidojušies mazi, dziļi ezeri, ko sauc par Jūras acīm". Vidus-

jeb Meža Karpati ir šaurāki un zemāki, bet Dienvidkarpati t atkal

izplešas plašumā un ietver Transilvānijas („aizmežu") jeb Sep'tiņpilu
augstieni. Karpatus apklāj plaši meži un tie reti apdzīvoti.

Karpatu un Donavas zemes ietilpst trīs valstis: Čechoslovakija,
Maģārija un Rumānija.

Čechoslovakija.

(140.000 km
2

, ap 14,8 milj. iedz., 106 uz 1 km
2

).

49. Čechoslovakija ir iekšzemes valsts. Ar kādām valstīm tai

robežas? Morava, Donavas pieteka, šķir valsti divās dalās: austru-

mos no tās atrodas Slokavija, kas aizņem lielāko dalu no Rietuui-

un Viduskarpatiem. Rietumos no Moravas ir Čechija, kas sastāv no

divām kalnu ieplakām: Bohēmijas un Moravijas. Pa Bohēmiju tek

Elbe ar savām pietekām; to ierobežo Bohēmijas mežs jeb Šumava,
Rūdu kalni un Sudeti; Moravu augstumi šķir to no Moravijas, pa

kuru tek Morava.

Jau valsts nosaukums rāda, kā iedzīvotāju vairums (ap %) ir

čechi un slovaki, rietumslavu tautas. Bet valsts malienēs dzīvo lielā

skaitā citas tautas: vācieši (gandrīz lA no valsts iedzīvotājiem) —

gar Vācijas un Austrijas robežu, maģāri — gar Maģārijas, poli un

mazkrievi — gar Polijas robežu. Izglītībā stāv visaugstāk čechi un

vācieši.
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Slovākijas mežainais kalnājs ir reti, Čechija loti biezi apdzīvota
(100—150_iedz. uz 1 km

2

). Klimats ir lauksaimniecībai labvēlīgs.
Tur audze ziemeļu labības un kviešus, linus, kaņepes, apiņus; lielā

daudzumā tur ražo kartupeļus un cukurbietes, kādēļ var izvest spirtu
un- cukuru. Lopkopība, kaut gan labi nostādīta, nevar iedzīvotājus
pilnīgi apgādāt ar gaļu un piena ražojumiem. Ar mežiem Čechoslo-

vakija apgādāta bagātīgi (35% no zemes platības) un tādēļ kokus

var izvest.

69. zīm. Prāga.

50. ledzīvotāju biezums jau liecina, ka tie nevar pārtikt no lauk-

saimniecības vien. Cechoslovakijai ir plaša rūpniecība, ko atbalsta

bagāti dzelzs rūdas un akmeņogļu krājumi. Bez tam tur atrod ūrana

rūdu (Joachunstālē), no kā iegūst rādiju, un skaistos, tumši sarkanos

granātus, no kā pagatavo dažādas rotas lietas. Tekstilrūpniecība
attīstīta Sudetu un Rūdu kalnu piegāzē (Liberecā), kā arī Moravijas
Brno pilsētā (Brinnē); pagatavo vilnas, kokvilnas un linu audumus.

Tikpat labi nostādīta dzelzs rūpniecība. Kalnos ir papilnam kvarca,

ko izmanto stikla rūpniecībā; pagatavo labāko stiklu spoguļiem un

slīpētiem kristalla traukiem. Pilzene (Plzeņa) ir pazīstama ar plašam
alus darītavām, bet lielākais rūpniecības centrs ir valsts galvas pil-
sēta Prāga (Praha, 700.000 iedz.). Valsts pašos rietumos ir daudz

veselības avotu, no kuriem Karlovīvari (Karlovy Vary, Karls-
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bade) un Teplicas avotiem ir pasaules slava. Visu kopā saņemot,

var teikt, ka Čechoslovakiļā ir vienādā mērā attīstīta lauksaimnie-

cība, mežsaimniecība un rūpniecība.

Čechoslovakijai nav jūras robežu; tas apgrūtina ārējo tirdznie-

cību. Pie jūrām tā var piekļūt tikai caur kaimiņu valstīm (kādām?);
uz Melno jūru pa Donavu, uz Baltijas jūru pa Oderu, uz Vācu Zie-

meļjūru pa Elbi. Miera līgums piešķir tai tiesības pārvadāt preces

pa upēm uz Hamburgu un Štetīni, kur tai ir brīvostas.

Čechoslovakija izved cukuru, metalla un stikla preces, audumus,
koku un ogles. Ar Latviju attīstās dzīva tirdzniecība.

Maģārija.
(93.000 km

2

,
8,7 milj. iedz.)

51. Maģārija ir iekšzemes valsts. Ar kādām valstīm tai ro-

beža? Priekš lielā kara tā bija daudz lielāka; tā zaudēja visas savas

minerālu bagātības .un i tagad tā ir .raksturīga lauksaimniecības

valsts. Irdne Magārijas zemienē sastāv pa lielākai daļai no lesa vai

upju dūņām un ir ļoti auglīga; neauglīgas smilšu irdnes tur nav

daudz (nederīgas zemes tikai 3%). Citreiz Magārijas plašajās stepēs,

pūstā, ganījās milzīgi lopu bari: tā bija nesen vēl lopkopības zeme.

Tagad vairāk kā pusi (60%) no valsts platības aizņem aramā zeme.

Kur agrāk izpletās nepārredzamā tālumā vienmulīgs stepju līdze-

nums, tur tagad līgojas plašas kviešu un maīsa druvas. Blakus labī-

bām audzē tabaku, cukurbietes, un dārzos dažādos augļu kokus. To-

kajas apkārtnē ražo teicamo Tokajas vīnu.

Rūpniecības ietaises pārstrādā lauksaimniecības ražojumus. Sa-

tiksmei noder Donava un Tisa ar pietekām un labi nokārtots dzelz-

ceļu tīkls.

Maģari pieder pie somu-ugru tautu grupas. Maģariem ir straujš,

dedzīgs raksturs.

Galvas pilsēta Budapešta atrodas pie Donavas: Buda

uz augstā labā krasta, Pešta uz pretējā zemā krasta. Budapešta ir

Magārijas lielākā rūpniecības pilsēta un turklāt svarīgs dzelzceļu

mezgls iekšējā un ārējā satiksmē, kādēļ izaugusi par ievērojamu

lielpilsētu (ap 1 milj. iedz.). Debrecinas apkārtnē irdne ir mazāk

auglīga: tur vēl ir plaši stepju apgabalu kas ar saviem lopu pulkiem

atgādina vēl citreizējo Maģāriju; Debrecina ir svarīgs lopu un gaļas
tirgus. Segedina ir tirdzniecības pilsēta uz Tisas zemā krasta; tā

daudzreiz pārcietusi plūdu briesmas. No Magārijas izved lauksaim-

niecības ražojumus (kviešus, cukuru, gaļas lopus un gaļu, vīnu).

Rumānija.
(295.000 km

2

,
18,1 milj. iedz.)

-52. Rumānijai ir robeža ar Melno jūru un sešām kaimiņu val-

stīm (kurām?). Tai pieder Dienvidkarpati ar Transilvanijas augstieni,

bet valsts lielāko daļu aizņem līdzenumi ar auglīgu irdni: dienvidos
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no Karpatiem atrodas Valachija, austrumos — Moldavija un Besa-

rabija, rietumos daļa no Maģārijas zemienes un starp Donavas lejas
galu un Melno jūru — Dobrudža.

Rumānija sniedzas tālāk uz austrumiem, kā citas Viduseiropas
valstis, un tādēļ klimats tur vairāk kontinentāls, īpaši dienvidau-

strumos.

ledzīvotāju vairums ir rumāni, kas valodas ziņā pieder pie ro-

māņu grupas. Par tautas izglītību maz vēl gādāts. Bez rumāņiem
tur dzīvo vēl: Transilvānijā — vācieši un maģāri, ziemeļos — maz-

krievi, Dobrudžā — bulgāri. Pilsētās un miestos ir daudz žīdu, kuru
rokās ir tirdzniecība, un pa visu valsti klejo daudz čigānu.

Rumānija ir lauksaimniecības valsts: auglīgā irdne izdod labas

ražas. Zeme pa lielākai daļai pieder muižniekiem, kuri to ar žīdu

starpniecību izdod zemniekiem uz renti. Pēdējā laikā Rumānijā iz-

ved agrārreformu, kas uzlabo zemnieku stāvokli. Visvairāk sēj
kviešus un maīsu, mazāk ziemeļu labības. Maīsa biezputra („mama-
liga") ir nābadzīgo šķiru ikdienas barība; kviešus pārdod izvešanai

uz ārzemēm. Rumānija tagad izved daudz labības. Bez labībām ru-

māņi ražo vīnu, tabaku, dārzaugļus, īpaši plūmes. Labas stepju ga-

nības un pļavas veicina lopkopību.

Karpatus apklāj plaši meži: turklāt tie bagāti ar sali un naftu,

īpaši Karpatu dienvidus piegāze; Transilvānijā atrod arī zeltu.

Rūpniecība maz vēl attīstīta: pārstrādā lauksaimniecības ražo-

jumus un naftu.

Pa Melno jūru Rumānija ved tirdzniecību ar Dienvideiropas ze-

mēm
, pa Donavu — ar Viduseiropu. Svarīgākie izvedumi: labība,

naftas ražojumi, dzīvi lopi, gala, ādas, augļi.
('.alvas pilsēta Bukaresta (600.000 iedz.), labi raksturo rumāņu

kultūras stāvokli: pilsētas centrā, kur dzīvo bagātnieki, valda pār-

spīlēta greznība, bet malienēs, kur trūkst pat ūdens vadu, redzama

nabadzība un netīrība. Donavas ostas Braīla un Galaca ved plašu
labības tirdzniecību augšup un lejup pa I )onavt*r-Lielāka juras osta

ir Kostanca, ko ar auglīgo Valachiju savieno dzelzceļšļ šim dzelz-

ceļam ir visgarākais upju tilts pār Donavu (7 reizes garāks kā Dau-

gavas tilts Rīgā). Auglīgajā Besarabija, kur % no zemes platības

aizņem lauki, lielākā pilsēta ir Kišiņeva.



V. Dienvideiropa.

53. Dienvideiropa sastāv no trim pussalām (kādām?), ko ap-

skalo Vidusjūra. Vidusjūra pilda dziļu zemes garozas iegruvumu
(līdz 4000 m) starp Eiropu, Āfriku un Āziju. Dienvideropā vēl nav

mitējusies zemes garozas grimšana un celšanās, ko rāda biežas ze-

mus trīces un vulkānu darbība; tur atrodas vulkāni: Vezuvs, Etna,

Stromboli un daži mazāki.

Ka sauc Vidusjūras atsevišķas daļas? Kadi juras šaurumi šķir

Eiropu no Āzijas un Āfrikas?

Dienvideiropu vieno klimata vienādība: tur valda Vidusjūras

klimats; to raksturo sausa, karsta vasara un lēna lietaina ziema.

Dzidri zilās debesis reti apklāj mākoņi. Ziemā lietus līst īsām, sti-

prām gāzēm, pēc kam debess atkal noskaidrojas. Jo tālāk uz dienvi-

diem un austrumiem, jo sausāks un karstāks ir klimats vasarā. Kur

vasara sausāka: Romā vai Sicilijā? Sicilijā vai Maltas salā? Pire-

neju pussalas austrumos vai Grieķijā?

Upes nav bagātas ar ūdeni, izņemot tās, kas sākas augstos snie-

giem klātos kalnos, kā Gvadalkvivīra un Po-upe. Mazākās upes va-

sarā pilnīgi izsīkst, bet ziemā stipri pārplūst. Maz tur ir lielu, dziļu
upju, kas noder kuģošanai, un tad arī tikai lejas galā, grīvu tuvumā.

Augu valsts piemērota klimatam: tur aug vienmēr zaļie lapu
koki un krūmi: mirtes, lauri, olivkoki, korķozols v. c. Zāle un lakstu

augi vasaras sausumā nokalst. Mežu tur ir visai maz; tos raksturo

ozols, īstais kastanis, kura saldie augli ēdami; no skuju kokiem —

pīnija, priedei līdzīgs koks ar plašu kroni saules sarga veidā, un

cipreses. Bet kalnu nogāzes un augstienes pa lielākai daļai apklāj

dažādu krūmāju biezokņi; daudzās vietās redzamas kailas, kalķak-

meņa klintis.

Pussalu ziemeļos ir pārsvarā laukkopība un lopkopība, dienvi-

dos dārzkopība. No labībām sēj kviešus un maīsu; purvainās un ap-

ūdeņojamās vietās ienākas arī rīsi. Jo tālāk uz dienvidiem, jo lielāku

platību aizņem vīna dārzi, olīvkoku birzes un dienvidus augļu koki:

oranžas, citronas, kā arī persikas un aprikosas.
Zemes ap Vidusjūru ir Eiropas kultūras šūpulis. Aizņēmušies

kultūras sākumus no austrumiem, senie grieķi un romieši to izvei-

doja tālāk, un no tiem tā izplatījās pa visu Eiropu.
Līdz viduslaiku beigām Vidusjūrai bij izcils stāvoklis kuģnie-

cībā un tirdzniecībā. Kad atklāja Ameriku un jūras ceļu uz Indiju,
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Vidusjūra palika nomaļus no galveniem kuģniecības ceļiem; no

jauna ta ieguva svarīgu nozīmi pēc tam, kad izraka Suesas kanāli.

Italija.

(310,000 km\ 4l2"milj. iedz. 133 uz 1 km
2).

54. Itāliju apskalo Vidusjūra un tās atsevišķās daļas (kādas?).
Ziemeļu robeža iet pa Alpiem, kur tā sastopas ar četrām valstīm

(kādām?). Centrālais stāvoklis Vidusjūrā veicina satiksmi ar dien-
vidus valstīm Eiropā, ar Ziemelafriku un pa Suesas kanāli ar au-

strumu zemēm.

Itālija sastāv: 1) no Ziemelitalijas, kas pieder pie Eiropas stāva;
2) no Apenīnu pussalas un 3) no Itālijas salām:

un dažām mazākām salām un salu grupām (Elba, Liparu s.).

Ziemeļitalija sastādās no Alpu joslas un Po-upes lidzērtuma.

Alpi apņem plašā lokā Itālijas ziemeļus. Rietumu Alpi, krnrita-

lijas daļā sastāv no kristalliežiem, stāvi paceļas no līdzenuma un at-

stāj lielisku iespaidu. Mežonīgi-diženas ainavas sniedz Dolomītalpu

kailas, ļoti stāvas klinšu kraujas (skat. 59. zīm.). No aukstiem vējiem

aizsargātās Alpu lejās, īpaši skaisto ezeru apkārtne, padodas pat

dienvidus augli.
* Po-upes līdzenumu ieslēdz no trim pusēm Alpi un Apenīni.

Po-upe~ īsāka TJāT Eteitigavu

(%_D.), bet cauru gadu bagāta
ar ūdeni, jo saņem daudz pie-

teku no Alpiem un Apenīniem;
lielākās: Tičina un Ada. Bez

Jam Adrijas jūrā ietek Adidže

un citas mazākas upes. kā sauc"

trīs lielākos Alpu ezerus Itālijā?

Caur kuru tek Tičina? Ada?

Po-upes lftfzmums bija-cit-
reiz Adrijas jūras līcis, ko par

ilgotni piepildījušas šlūdoņu mo-

rēnas ledus laikmetā un Po-

upes sanesumi. Tādēļ Po un

citu upju deltas pastāvīgi aug.

Citreizējās ostas pilsētas tagad
atrodas tālu no jūras (70. zīm.).

Po-upes līmenis lejas galā ir

augstāks par apkārtni; tādēļ

70.zīm.Svītrotādaļapiesērējusi

pēdējos 2000 gados.

gar upēm un kanāļiem ierīkoti aizsargu dambji, tāpat ka Holande.

No nosērumu vielām, ko upes nes līdz. rodas jūrā, netālu no krasta, šauri,

gari smilšu un dūnu sēkli („lidi"), kas atdala no juras jomas Uagunas"). Sād?

joma ar laiku piepildās ar upju noserumiem un tad attīstās atkal jauna joma.
Po-upes delta aug ikgadus 70 m jūrā. Kāds rakstnieks tēlo šo 20—30 km plato
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un ap 80 m garo piekrasti šādi: „Tur saņem mūs zems apvidus, tvaikiem pil-
dīts gaiss, kanālu un upju žuburu mudžeklis, drudža, purva odu un varžu mi-

teklis. Zeme še sajaukušies ar jūru; jomas, sēkli, purvi, niedru biezokni, iedam-
bētas pļavas, applūdināti rīšu lauki sniedzas jūdzēm tālumā. Zemi, kas radu-

sies gadu simteņos un aug vēl mūsu acu priekšā, cilvēks sadalījis un pārveidojis,

nošķīris ūdeni no zemes un to ievadījis jaunas gultnēs, iegūto zemi apstrādājis

un aizsargājis ar dambjiem."

55. Po-upes līdzenuma ir kontinentāls klimats: vasara tur tik-

pat karsta kā Sicilijā (jūlijs 25° C); ziema ir īsa un vēsa, dažreiz

temperatūra nokrīt zem nulles. Lietus līst pietiekošā daudzumā.

Po-upes līdzenums; ir viens no visauglīgākiem apvidiem. Zie-

mas vēsums neļauj audzēt dienvidus augļus, bet vasaras karstums

J,dod iespēju ražot karstās joslas labību — rīsu. Apūdeņotās vietās

71. zīm. Dženova.

iegūst divas labības ražas: pēc ziemas kviešiem sēj maīsu. Tīrumi

apstādīti koku rindām: papelēm, vīksnām, valriekstu un zīdkokiem.

Ap kokiem tinas vīnaugi, un zīdkoku lapām baro zīdvērpja kāpurus.

Zīdkopība Itālijā ir pirmā zeme Eiropā (to pārspēj tikai Ķīna un

Japāna). Zemākās vietas aizņem rīsu lauki un pļavas, ko pļauj 6 rei-

zes gadā. Tas dod iespēju turēt daudz liellopu. Arī rūpniecība še

plašāk attīstīta kā citur Itālijā. Ogļu trūkumu atsver ūdens spēks,
ko izmanto elektrības iegūšanai. levērojama ir šejienes zīdrūpnie-
cība kā arī citas tekstilrūpniecības nozares (kokvilnas un vilnas au-

dumi). Lielākās rūpniecības pilsētas ir: Milāna un Turina. Milāna
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(700.000 iedz.), ar plašu zīdrupniecību, dzelzceļu mezgls, kas tai pie-
šķir lielu nozīmi tirdzniecībā un satiksmē. Milāna lepojas ar savu

krāšņo katedrāli.

Venēcija uzcelta uz 3 lielākām un kādām 100 mazākām salālm;
ielu vietā tur ir kanāli; satiksmi pa tiem uztur ar laivām, senāk ar

airējamām („gondolēm"), tagad pa lielākai daļai ar motorlaivām. Pē-

dējā laikā Venēcijas ostu ar pilsētu un cietzemi savieno moderni

tilti. Vidus laikos Venēcija bija pirmā tirdzniecības pilsēta Eiropā,
un daudzas lepnas celtnes vēl liecina par pagājušiem slavas laikiem.

Beidzamā laikā, kopš dzelzceļš savieno Venēciju ar kontinentu, tur

atkal sāk uzplaukt tirdzniecība un rūpniecība.

72. zīm. Venecija.

Līdzenuma dienvidus daļā atrodas Boloņa (Bologna), ar vecāko

universitāti. Adrijas jūras ziemeļos atrodas Triesta, priekš kara

Austrijas galvenā osta, tagad tranzitosta Austrijai un Dienvidslāvi-

jai. Itālijai pievienota arī Fiume.

Dženovas līča piekrastē atrodas Itālijas Rivjera (piekraste), kur

aug dienvidus augļi un palmas. Tur ir daudz vasarnīcu pilsētu, ko

apmeklē ziemeļnieki. Se atrodas arī pirmā Itālijas ostas pilsēta
Dženova (Genova).
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56. Apenīnu pussalai ir zābaka veids: dienvidos tā sadalās di-

vās mazākās pussalās: Apulijā un Kalabrijā. Caur visu pussalu iet

Apenīni — Itālijas „mugurkauls". Tas sastāv pa lielākai daļai no

kalķakmeņa, bet nogāzes daudzās vietās no merģeļa un glūdas. Ape-

nīni sasniedz Abrucos lielāko platumu un augstumu (Gran-Sasso
— ;—-—

—
«=t— I

—— Kaļķakmeņu kalni laiž ātri ūdeni cauri: tur aug tikai reta zale un vārgi 1
krūmi. Glūdas un merģela apvidi Apenīnos bija agrāk apklāti mežiem, kas

tagad pa lielākai daļai nocirsti, un te nu bieži notiek kalnu nošlūdumi: lietus

laikā atmiekšķētā zeme sāk šlūdēt uz leju, dažreiz plaši apgabali ar laukiem,

mājām, ceļiem.

73. zīm. Fjezole pie Florences.

Vidus Itālijā Apenīni pieslejas tuvāk austrumu krastiem, kādel

rietumos paliek plašāka piekrastes josla. Te tek arī Apenīnu pus-

salas lielākās upes: Tihra^n^ma».^
Arnas Se atrodas Florence (Firenze),

īsta mākslas un dailes pilsēta, ar krāšņām celtnēm un bagātām māks-

las darbu krātuvēm.

Rietumu piekrastē, vidus Itālijā ir Maremmas, purvaina zemiene,

kur vasarā plosās purvu drudzis jeb malārija. Plašie zāļu klajumi
tur vasarā gandrīz tukši no l.audīm, bet rudenī un ziemā tur uzturas

gani ar saviem ganāmiem pulkiem. Arī Romas Kampaņā plosās ma-

lārija, un tādēļ tā maz apdzīvota. Vairākās vietās piekrastes purva-
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pilsētas.

Pie Tibras atrodas Itālijas galvas pilsēta Roma (850.000 iedz.),
senatnē pasaules valdniece, vidus laikos vareno pāvestu sēdeklis,
„mūžīgā pilsēta", tik bagāta vēstures pieminekļiem kā neviena cita.

No senatnes pieminekļiem minami: Romas Forums, senatnē Romas pilsoņu
sapulces vieta; Panteons, seno romiešu svētnīca, tagad baznīca; Kolosejs,
amfiteātrs, kur bija vietas 60.000 skatītājiem. No kristīgās ticības pirmlaikiem:
katakombas, apakšzemes eju tīkls, kur pirmie kristīgie glābās no vajāšanām

un noturēja slepenas sapulces. No pāvesta slavas laikiem; Pētera baznīca,
viskrāšņākā un lielākā par visām; Vatikāns, milzīga pāvesta pils, kur istabu

skaits sniedzas tūkstošos, ar mākslas krātuvēm, loti plašu bibliotēku un bagātu
arehīvu. īpaši ievērojama Siksta kapliča, kuras sienas rotā divu visievēroja-
māko gleznotāju, Mikelandželo un Rafaela gleznas.

Jo tālāk uz dienvidiem, jo spilgtāk parādās Vidusjūras klimats

un tamlīdzīgi arī augu valsts. Dienvidus daļā vīna dārziem un olīv-

koku birzēm pievienojas oranžu, citronu un granātkoku dārzi,
— Jaimīgā Kampaņa", kas cie-

miem un pilsētām sētin nosēta.

Še atrodas Itālijas lielākā pil-
sēta un otrā ostas pilsēta Nea-

pole (Napoli, ap 1 milj. iedz.),
loti skaistā apvidū (ital. paruna:

„redzēt Neapoli un mirt"), kaut

gan pati pilsēta nav nebūt skai-

sta. Vislielāko ievērību pelna
divas iestādes: lieliskais akvā-

74. zīm. Vezuvs caurgriezumā.

rijs ar jūras dzīvniekiem brīnišķīgā dažādībā un skaistumā, un mu-

zejs, kurā glabājas senatnes kultūras pieminekli no Pompeju un Her-

kulānas izrakumiem. Netālu no Neapoles atrodas vulkāns Vezuvs,_kas
79. gadā pēc Kr. apbēra 3 pilsētas, starp tām arī abas nupat minētās,

kas tagad pa daļai atraktas.

Netālu no krasta atrodas Kapri („Kazu")_ sala ar pazīstamo „Zilo alu".

Spokaini zilas izskatās alas sienas — kā kada naru pilī. lespaidu pavairo korāli

un sarkanās algas zem ūdens.

Kalabrija ir kalnaina zeme, ko bieži piemeklē zemes trīces. Apū-

lijas pamatā ir kalķakmeņs, kādel šis apgabals cieš aiz sausuma.

Šinīs pussalās biezi apdzīvota tikai piekraste.

57. Sicilija ir gandrīz tik liela kā Kurzeme ar Zemgali. Salas

lielākā daļa ir kalnaina. Še paceļas Eiropas a^staka

(3300 m). Klimats ir karsts (jūlijs 25—26° C, janvāris TO-Lir C).

Sicilijas piekraste ir nepārtraukts dārzs ar mākslīgu apūdeņošanu,
kur ienākas nevien vīns un dienvidus augli, bet pat cukurniedras

un bananas. Lielākās pilsētas Palermo un Mesina. Mesinas apkārtni
bieži piemeklē zemes trīces, kas šo pilsētu jau divi reizes pilnīgi iz-

postījušas.
_

\

. Sardinija mazāk auglīga un izkopta. Beidzama laika tur ierīko

mākslīgu apūdeņošanu, & j^^-cu^

99
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ledzīvotāji. Itālija biezi apdzīvota, īpašLFo-upes līdzenums, ka

arī piekrastes josla

Itālieši ir seno italu pēcnācēji; jau senatnē tie bija paguvuši pār-

tautot kaimiņu tautas. Italu valoda attīstījusies no latīņu valodas,

kurai tā stāv tuvāk kā citas romāņu valodas. Tautas izglītība vel

zema, kaut gan jau ievesta piespiesta skolas apmeklēšana. Itālieši

no dabas ir dzīvi, runīgi, apķērīgi, loti apdāvināti dzejā, mūzikā,

glezniecībā un tēlniecībā.

75. zīm. Skats uz Romu. Eņgelu tilts.

58. Saimniecība. ledzīvotāju vairums pārtiek no lauksaimnie-

cības; zleinēTos no lauk- un lopkopības, dienvidos no dārzkopības.
Apūdeņotās vietās iegūst 2—3 ražas gadā: ziemā sēj kviešus, vasarā

maisu vai labības vietā dažādas dārza saknes vienu pēc otras. Vīnu

dārzu ir pat vairāk kā •Francijā un liels ir augļu koku skaits (olīv-
koku 100 milj., citronkoku 8 milj.). Liellopus audzē īpaši ziemeļos,

pārējā daļā tur aitas un kazas. Loti plaši izplatīta zīdkopība. Jūrās

ķer daudz zivju. Ar minerāliem Itālija nav visai bagāta. Trūkst ak-

meņogļu, kādēļ nevar pilnam izmantot dzelzs rūdu, kas nesen tur



101

atrasta. Vairāk ka citās valstīs tā izmanto sēru, ko iegūst Sicilijā un

izved Džirdženti osta; skaisto balto marmoru, ko lauž Karraras ap-

kārtnē, dzīvsudrabu, ko iegūst Idrijas apkārntē (uz Dienvidslāvijas
robežas).

Rūpniecība, kā jau minēts, ātri uzplaukst Ziemelitalijā (kāds tur

dzinējspēks?), īpaši zīda un kokvilnas rūpniecība. Metallrūpnie-
cība jau apmierina pašu vajadzības, automobiļus pat izved. Kādas

76. zīm. Apijas ceļš.

ir galvenās rūpniecības pilsētas? Plaši attīstīta ir sīkrūpniecība: pin
salmu cepures, pagatavo dažādas mākslas un rotas priekšmetus no

zelta, sudraba, bronzas, marmora, stikla, korāļiem.

Pie ienākumu avotiem jāpieskaita arī klima_ts, dabas jaukumu
mākslas krājumi un senatnes atliekas, kuru dēl Itāliju apmeklē
daudz ārzemnieku (ienākums no tiem ap 600.000 milj. latu gadā!).

Tirdzniecība vairāk attīstīta kā citās Dienvideiropas zemēs; no

Eiropas valstīm tikai Anglijai un Francijai ir lielāka tirdzniecības

flote. Galvenie izvedumi: zīds un zīda audumi, kokvilnas audumi,

vīns, augļi, agrās saknes, kaņepes, automobili, minerāli (kādi?).

Itālijai ir diezgan plašas, bet reti apdzīvotas kolonijas Āfrika:

Libija, Eritreja un Somalija (ap 2 milj. km
2

un 2 milj. iedzīv.).
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Pireneju pussala.

59. Pireneju pussala pienāk tuvāk kā citas Eiropas zemes Āfri-

kai, ko tā pa daļai atgādina: krasti maz izroboti, un visa zemes vi-

diene ir vienmulīga augstiene (700 —800 m).
Pussalas ziemeļos un dienvidos paceļas augsti kroku kalnāji: Pi-

reneji un to turpinājums — Kantabrijas kalni, dienvidos — Sierra

Nevada („sniega grēda"), kas augstumā pārsniedz Pirenejus. Pire-

neji gan zemāki par Alpiem, bet šaurāki un stāvāki un tādēļ grūtāk
pārejami. Pussalas vidieni pilda augstiene Mezeta, ko Kastilijas

Šķirtnes kalni šķir divās daļās : Veckastilijā un jaunkastilijā. Aug-
stienē iesniedzas divi zemumi: Andalūzija un Aragonija.

Ziemeļu un rietumu piekrastē, no Biskajas līča līdz Tacho upes

lejas galam, ir mitrs jūras klimats, siltāks kā Rietumeiropā (kādēļ?).
Tur aug mērenās joslas meži un pļavās sulīga zāle. Visā pārējā

piekrastē ir Vidusjūras klimats ar augiem, kas piemēroti šim klima-

tam (kādi augi?). Mezetā un Aragonijā ir kontinentāls klimats ar

karstu, sausu vasaru un vēsu ziemu; augu valsti tur raksturo sau-

sas stepes ar īsu cietu zāli. Tur aug arī halfa, ko lieto pinumiem, vir-

vēm un izved uz Angliju papīra fabrikām.

Pireneju pussala maliene daudz bagātāka un auglīgāka ka vi-

diene.

Upes tek pa augstieni dziļās lejās ar stāvām kraujām. Tās ir

straujas un krāčainas, kuģojamas tikai grīvu tuvumā. Lielākās upes:

Duero, Tacho, Ebro un Gvadalkvivīra; pēdējā savā lejas daļā kuģo-

jama, i i 1 i 1 i
Pireneju pussala atrodas divas valstis: Spānija un Portugāle.

Spānija.

(500.000 km
2

,
23,6 milj. iedz.).

60. Spānijai pieder 5/6 no Pireneju pussalas. Mezeta 3—4 reiz

retāk apdzīvota kā piekrastes zemes (kādēļ?).

Spānieši ir jaukta tauta, kas valodas ziņā pieder pie romāņu

tautām. Spānieši ir stingri katoli; garīdznieku skaits tur ir liels,

kosteru daudz, skolu maz. Tautas izglītība ir zema: % no iedzīvo-

tājiem neprot lasīt un rakstīt. Spānieši mīl svinīgus gājienus, atklā-

tas izpriecas ar mūziku un deju un sevišķi nežēlīgās vēršu cīņas.

Ziemelspānieši atšķiras no pārējiem ar savu nopietnību un strādību.

ledzīvotāju vairums pārtiek no lauksaimniecības. Zeme atrodas

lielgrutnieku rokās, kas to par augstu renti izdod sīkos gabalos zem-

niekiem.. Visvairāk sēj kviešus, ziemeļos arī ziemeļu labības, īpaši

miežus, dienvidos — maīsu. Ražas nav lielas, īpaši Mezetā, tādēļ la-

bības nepietiek pārtikai. Pavisam citu ainu rāda dienvidus un au-

strumu piekraste: tur cilvēks klimata sausumu uzvarējis ar māks-

līgu apūdeņošanu. Apūdeņotās vietas — huertas (dārzi) — rāda ap-
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brīnojamu auglību. Blakus_ labībām tur audzē oranžas, citronus,
mandeles, sīpolus un citus dārzājus un sakņu augus. Gadā tur iegūst
divas ražas,_un no sakņu dārziem pat trīs. Neapūdeņotās vietās ir

plaši vīna dārzi, olīvu, kastaņu un valriekstu birzes; vīnu visvairāk

ražo Malagas un Cheresas apkārtnē. Spānijā iegūst korķozola mizu

(„korķa malku") vairāk par visām zemēm.

Liellopu tur ir maz; daudz vairāk — kazu un aitu. Spānijas
Mezeta ir smalkvilnas merino-aitu dzimtene (77 zīm.).

61. _Spanija ir milzīgas minerālu bagātības, ko maz vel izmanto.

Dzelzs rūdu rok Kantabrijas kalnu ziemeļu piegāze, no kurienes to

77. zīm. Aitas Mezetas augstienē.

izved pa Bilbao ostu. Augstienē izmanto svinu (vairāk par visām

zemēm, izņemot Z.-A. Savienotās valstis), sudrabu, dzīvsudrabu (pie

Alma_denas), varu (pie Rio Tinto — krāsotā upe; to krāso vara rūda)

un kālija sāli. Akmeņogļu nepietiek; visvairāk to iegūst Barslonas

apkārtnē, kādēļ šī pilsēta izaugusi par lielāko rūpniecības pilsētu
Spānijā. Sevila ievērojama ar tabakas fabrikām.

Galvenie izvedumi: vīns, dienvidus augļi, metalli un rudas, kor-

ķu malka, halfa.

Galvas pilsēta Madride (800,000 iedz.), atrodas valsts vidū, kur

satek dzelceļi no visām pusēm: tā ir skaista pilsēta ar mākslīgi

apūdeņotiem dārziem un dēstījumiem tukšas stepes vidū.
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Dienvidspānijā visgaišāk parādās arābu kultūras iespaids, jo tur

arābu vara pastāvēja visilgāk (gandrīz 800 gadus). Citreizējās arābu

valdības galvas pilsētas Granadas tuvumā atrodas Alhambras pils,
arābu celtniecības lielisks piemineklis. Arābi ieveduši arī mākslīgu

apūdeņošanu Spānijā. Lielākās ostas bez jau minētām (Barselona,
Bilbao) ir: Valensija, kuras apkārtnē ir plašākās huertas, Malaga

un Kadisa: tās izved vīnu, rozines, dienvidus augļus.

Pie Gibraltāra šauruma atrodas „Vidus jūras atslēga", Lielbri-

tānijai piederošais Gibraltaras cietoksnis, kas vairāk stāvos izcirsts

stāvā klintī.

16. gadu simtenī Spānija bija tik plaša valsts, ka tanī „saule nekad neno-

rietēja". Pec Amerikas atklāšanas Spānijas vara ātrā uzvaras gājienā izplatījās

pa visu Dienvidameriku, izņemot Braziliju, pa visu Vidusameriku un Meksiku,
kuras robežas toreiz sniedzās daudz tālāk uz ziemeļiem (San-Franciska, Ko-

lorado, Sierra Nevada ir spāniešu nosaukumi); arī Āzijā tai bija plaši piede-
rumi (Filipinas v. c.), un Eiropā tai piederēja Holande, bez tam plaši apgabali

Francijā un Itālijā. Bez pūlēm iegūts zelts un sudrabs plūda no Amerikas uz

Spāniju lielā daudzumā, bet tas nenesa tai svētību- ledzīvotāji palaidās lais-

kumā, panīka lauksaimniecība un rūpniecība; zelts drīzi aizplūda uz citām ze-

mēm par ievestām precēm, un sekas bija — nabadzība un trūkums. Ilgās cīnās

ar islama piekritējiem, arābiem, spāniešos attīstījās reliģisks fanātisms: vajāja
un izdzina no Spānijas visus nekatoļus, apslāpēja katru brīvāku domu un tam-

līdzi apturēja progresu. Slikta saimniecība kolonijās un kari ar citām valstīm

bija par iemeslu, ka Spānija zaudēja gandrīz visas kolonijas. Vienīgais man-

tojums no šiem varenības laikiem ir tautas pašlepnums („lepns kā spānietis").
No kolonijām palikušas vēl kanariju salas un dažas mazvērtīgas kolonijas.
Sākot no lielā kara Spānijas saimniecība uzlabojusies.

Portugale.

(92.000 km
2

, 6,8 milj. iedz.)

62. Portugāle atrodas Pireneju pussalas rietumos. Ziemeļu daļa
ir mitrs, silts jūras klimats, dienvidos — Vidusjūras klimats.

ledzīvotāju vairums pārtiek no lauksaimniecības; klimats lab-

vēlīgāks zemkopībai, irdne auglīgāka kā Spānijā, bet laukus nekopj
visai rūpīgi, kādēļ labību nevar izvest. Rūpniecība maz attīstīta.

Zemes saimniecība pa lielai daļai ir angļu rokās. Duero upes lejas
galā ražo lielā daudzumā ļoti labu vīnu; to izved no Oportas ostas,

kuras vārdā tas pazīstams kā portvīns. Mežos aug korķozols, jurā
zvejo sardīnes. Rūdas_ maz izmanto. Galvenie izvedumi: vīns, koki

un korķu malka, sardīnes.

Galvas pilsēta Lisabona (Lisboa) pie Tacho upes grīvas, ar labu,
loti plašu ostu, kur piestāj kuģi ceļā uz Vidusjūru.

Portugālei pieder ļoti auglīgās Azoru un Madeiras salas. Ma-

deira ražojoti labu vīnu („madeiru"); tur ir vienāds, piemīlīgs kli-
mats, labvēlīgs krūšu slimniekiem. Lielākā pilsēta Funčala (Funchal)
svarīga kuģu piestātne.
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Portugālei ir plašas kolonijas (2,4 milj. km2

, ap 8 milj. iedz.);
svarīgākas ir Āfrika; Angola, Mosambika, Sv. Toma sala (Gvine-
jas līcī).

Balkānu pussala.

63. Balkānu pussala sniedzas līdz Donavai un Savai ziemeļos.
To nenoslēdz no Eiropas stāva augsti kalni, kā pārējās dienivdus

pussalas; krasti tai daudz vairāk izroboti. Kādas jūras un šaurumi to

ierobežo? Balkānu pussala ir plata ziemeļos, daudz šaurāka dien-

Aigeja jūra pilda zemes iegruvumu starp Āziju un Eiropu;
daudzas salas ir atliekas no iegruvušās zemes. Salas tuvāk Eiropai
sauc Cikladas, tuvāk Āzijai — Sporadas. Jonijas jūrā atrodas Joni-
jas salas. Lielākā sala — Krēta.

Zemes virsa ir kalnaina; grēdas iet dažādos virzienos un skalda
zemi šķirtās ieplakās. Moravas un Vardaras upju lejas šķir Balkānu

pussalu divās dalās. Austrumos no tām paceļas kristalliežu kalnāji:
Balkani, Rodope v. c, bet rietumu pusi pilda kaļķakmeņu kalnāji:
Dināru Alpi, Pinds v. c. Lielākie zemumi atrodas ap Donavu, Savu

un Maricu.

Vidusjūras piekrastē ir Vidusjūras klimats, pussalas vidienē un

Melnās jūras piekrastē klimata apstākli līdzīgi Viduseiropas zemēm.

Sakarā ar klimata dažādību mainās arī augu sega, kas turklāt at-

karīga no irdnes īpašībām. Kristalliežu kalnāji apklāti mežiem un

sulīgu zāli: kristallieži nelaiž cauri ūdeni un augiem netrūkst mitru-

ma. Turpretī kaļķakmeņu ieži austrumos ātri laiž cauri ūdeni pa

daudzajām plaisām. Tādēļ kaļķakmeņu kalnos augu valsts nabadzī-

ga, kaut gan Adrijas piekrastē nokrišņu ir daudz vairāk kā austrumu

daļā.

Balkānu pussalā ir raibs iedzīvotāju sastāvs. Vēl priekš simts

gadiem visa Balkānu pussala piederēja Turcijai. Pēc ilgām cīņām
Balkānu tautas atsvabinājās no turku jūga. Piecas galvenās tautas

nu dzīvo piecās atsevišķās valstīs: grieķi Grieķijā, albāņi Albānijā,

bulgāri Bulgārijā, serbu tautas Dienvidslāvijā, bet turkiem palicis

pari neliels zemes gabals pie Marmaras juras un šaurumiem. Bet

šai tautu mudžeklī bija grūti novilkt robežas tā, ka katra tauta pil-

nīgi ietilptu savā nācionālā valstī, un tas dod iemeslu savstarpējiem
kariem un nemieriem.

Grieķija.

(127.C00 km
2

, 6,3 milj. iedz.).

64. Grieķija aizņem Balkānu pussalas šaurāko un visvairāk iz-

roboto dienvidus dalu, Aigeju jūras ziemeļu piekrasti, lielāko dalu
no Aigeja jūras salām, Jonijas salas un Krētu. Zeme ir kalnaina.

Tur atrodas no grieķu vēstures pazīstamie kalni Olimps (3000 m)

un Parnass.
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Vēstures veclaikos grieķi pacēlās augsti pār visām Eiropas tau-

tām tiklab zinātnēs kā mākslās. Bet tagadējie grieķi izglītībā vairs

nestāv tautu priekšgalā.

ledzīvotāju vairums ir lauksaimnieki. Aramas zemes nav daudz

Pašu labības — kviešu un maīsa — nepietiek iedzīvotāju pārtikai
Piekrastes joslā vēl padodas olīvas, vīns, tabaka, vīģes, bet visvai-

78. zīm. Sparta un Taigata kalnājs.

rāk pelnās atmet korintes; tās ir sīkas vīnogas bez sēklām, ko žā-

vētā veidā izved uz ārzemēm. Lopkopībai ir maza nozīme, visvai-

rāk audzē aitas un it īpaši kazas. Kazas apgrauž kokus un neļauj
atjaunoties mežiem, kuru tādēļ Grieķijā maz.

Izrobotie krasti un salu daudzums pamudināja grieķus no seniem

laikiem uz kuģniecību, tirdzniecību un zveju. Grieķijai ir diezgan
liela tirdzniecības flote, un grieķi ir loti izveicīgi tirgoņi: viņu roķas

atrodas gandrīz visa tirdzniecība Eiropas dienvidaustrumos un Maz-

āzijā. Jūrā tie zvejo zivis un sūkļus.

Galvenie izvedumi: tabaka, korintes, rozmas, olīvas un olīveļļa,

vīns, vīģes, sūkļi.



107

Galvas pilsēta Atēnas, bagāta ar senatnes kultūras piemine-
kļiem. Lielākās ostas: Pireja, Atēnu osta; Patras, Morejas pussa-
las ziemeļos, izved korintes. No Patrām var izbraukt tieši uz Ai-

79. zīm. Grieķijas sādža.

geja jūru pa Korintes līci un Korintes kanāli, kas izrakts caur šauro

sazmaugu. Lielākā osta Salonīki pie Salonīku līča, ko no austrumu

puses ierobežo žuburainā Chalkidikas pussala.

Albānija.

(28.000 km
2

,
1 milj. iedzīv.).

65. Albānija ir apmēram pus tik lielā kā Latvija. Tā ir grūti pie-
ejama kalnu zeme, ko apdzīvo kareiviskā albāņu tauta. Kalni sastāv

no gaišā kaļķakmeņa, no kam zeme dabūjusi savu nosaukumu (Albā-
nija — baltā zeme). Kur iespējams, albāņi nodarbojas ar zemkopību,
bet vairāk ar lopkopību. Savstarpējas ķildas ganību dēļ un īpaši
asinsatriebība traucē saimniecību. Albāņu divstāvu dzīvojamās ēkas

izskatās kā cietokšņi: ārējās sienās nav logu, bet nelieli caurumi

šaušanai. Galvas pilsēta — Tirāna, labākā osta — Valona.

Bulgārija.

(ap 103.000 km
2

,
5V2 milj. iedz.).

67. Ziemeļos no Balkāniem atrodas auglīgs līdzenums, kas pa-

mazām noslīd Donavas zemienē, dienvidos — ne mazāk auglīgā
Maricas leja un Rodopes kalnājs. Ziemeļbulgārijā ir plaši kviešu un
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maisa lauki; dienvidos no Balkāniem, kur klimats daudz siltāks, bez

labības audzē loti labu tabaku, vīnaugus un dažādus dārza augļus,

īpaši pļūmes. Tundžas lejā ir plaši rožu lauki; no rozēm iegūst dārgo

rožu eļļu. No mājlopiem tur daudz aitu, ziemeļos arī liellopus, ko

izmanto arī lauku apstrādāšanai.

80. zīm. Skutari ezerā.

Galvas pilsēta — Sofija, vienīgā lielpilsēta Bulgārijā. Vārna un

Burgasa ir ostas pilsētas pie Melnās jūras, Filipopole (Filipa pils) —

lielākā pilsēta Dienvidbulgārijā.

Turcijas daļa Eiropā.

(Eiropa 25,000 km2

, 1,2 milj. iedz., pavisam 750.000 km2

ar 14 milj.

iedz.)

68. Turcija ir Āzijas valsts, kuras pēdējās atliekas Eiropā nav

daudz lielākas par Vidzemi. Pie Bospora šauruma, kas šaurākajā
vietā nav platāks par Daugavu pie Rīgas, atrodas Turcijas citrei-

zēja galvas pilsēta Konstantinopole (— Konstantina pils). Tagad Kon-

stantinopoli turki nosaukuši par Istanbulu. Tur krustojas divi ievē-

rojami satiksmes ceļi; ūdens ceļš no Melnās uz Vidusjūru un zemes
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81. zīm. Konstantinopole: Sofijas katedrāle pārvērsta par mošeju ar slaikām

minaretēm; pa labi no Ēģiptes pārvests obelisks.

cels no Eiropas uz Āziju. Uz Konstantinopoli ved Austrumu dzelz-

ceļš, kura turpinājums aiz Bospora ved uz Bagdadu. Konstantinopo-

lei ir labi aizsargāta, plaša un dziļa o_sta — Zelta rags. '1 ŠdūS lab-

vēlīgos apstākļos tā izaugusi par lielāko pilsētu Dienvideiropa (ap

1 milj. iedz.).

Dienvidslavija.

(250.000 km
2

,
14 milj. iedz.).

69. Dienvidslāvija, kuras ziemeļu daļa iesniedzas Viduseiropa,

ir lielākā Balkānu valsts. Tā izaugusi no Serbijas, kas pec liela kara

apvienoja arī tās serbu ciltis, kas atradās bijušas Austroungārijas

robežās. ledzīvotāji sastāv no trim serbu ciltīm, kuru vārda Dien-

vidslāvija nesen atpakaļ saucas arī par „Serbu, ehorvatu un slo-

vēņu karalisti". Chorvatus sauc arī par kroatiem (hrvati).
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Valsts lielākā dala ir kalnaina. Dināru Alpi un Krasta zemes sa-

stāv no kaļķakmeņa. Šo apvidu raksturo apakšzemes ejas un lielis-

kas alas ar kaļķu lāstekām — Postumjas (Adelsbergas) alas; dažas

upes te pazūd apakš zemes; te atkal parādās virs zemes. Tur ir

83. zīm. Bosfors.

ezeri, kas lietus laikmetos pildās ar ūdeni, bet vasarā izsīkst: ūdens

uzplūst un atkal aizplūst pa daudzajām plaisām ezera dibenā. Dau-

dzās vietās redzami zemes iegruvumi, kas radušies no apakšzemes

izskalojumiem.
I Menvidslavijas ziemeļos ir ļoti auglīgs līdzenums, pa kuru tek

Donava ar savām pietekām: Dravu, Savu, Tisu v. c.

ledzīvotāju vairums pārtiek no lauksaimniecības. Izved labību

(kviešus un maisu), dzīvus lopus, gaļu, žāvētas plūmes.
Galvas pilsēta — Belgrada (Beograd) pie Donavas un Savas sa-

tekas. Caur Belgradu iet Austrumu dzelzceļš, kas Nišā dalās divos

žuburos: viens iet uz Konstantinopoli, otrs uz Salonīkiem. Svarī-

gākā osta Dubrovnika (Raguza), kurp ved kalniem pāri dzelzceļš.



VI. Austrumeiropa.

Krievija.

(3,8 milj km
2

,
pec aplesuma ap 130 milj. iedz., 30 uz 1 km2).

70. Krievija aizņem Eiropas austrumu pusi. Tā sniedzas no

Ziemeļu Ledus jūras līdz Melnajai jūrai, Kaukazam un Kaspijas jūrai
dienvidos. Rietumos tai ir sauszemes robeža (ar kādām valstīm?).
Kur tai robeža ar Baltijas jūru?

Ziemeļu Ledus jūras krasti ir līkumaini. Vistālāk kontinentā

iesniedzas līčiem izrobotā Baltā jūra, kas atdala Kolas pussalu. Le-

dus jūrā dažas neapdzīvotas salas, no kurām lielākā ir Jaunā Zeme

(„Novaja Zemla"). Baltā jūra un Ledus jūras austrumu piekraste

gada lielāko dalu apklāta ar ledu, turpretī Murmana piekrastē jūra
neaizsalst nemaz: to apskalo Golfa straume. Melnā jūra un seklā

Azovas jūra apskalo Krimas pussalu. Šīs jūras savieno Kerčas jūras

šaurums, bet Krimu ar kontinentu — Perekopa sazmauga.

Virsa. Eiropas Krievija ir plašs līdzenums ar kalnājiem līdze-

numa malās. Austrumos stiepjas Urala kalnājs, dienvidos Krimas un

Kaukāza kalnāji. Urals ir garākais kalnājs Eiropā : 2V2 reiz garāks

par Alpiem. Tas ir vecs nodrupis kalnājs, un tamdēļ bagāts ar mi-

nerāliem: dzelzs rūdu, platīnu, zeltu v. c.

Līdzenumā paceļas lēznas augstienes, kas nedaudzās vietās pār-

sniedz 200 m un reti kur 300 m. Vidus Krievijas augstiene, sākdamās

no Valdaja ziemeļos, kur tas sasniedz Gaiziņa kalna augstumu, snie-

dzas līdz Doņecai dienvidos. Aiz tās pieslejas tai akmeņoglēm bagātā

Doņecas augstiene. Gar Vidus Volgas labo krastu paceļas Pievolgas

augstiene, kuras augstāko daļu kauc par Žiguļiem. No Piekarpatu

augstienes iet uz austrumiem lezna Akmeņu grēda, kas sastāv no

granīta iežiem. Šī grēda bagāta ar dzelzs rudu. Kaspijas juras zie-

meļos ir plaša ieplaka, kas zemāka par okeāna līimeni.

71. Klimats. Krievijā ir kontinentāls kļimats. Jo tālāk uz au-

strumiem, jo siltāka ir vasara, bet vēļ jo lielākā mērā ziema ir auk-

stāka. Kāds virziens ir janvāra un jūlija izotermam Krievija (skat.
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ģeogr. atlantu). Astrachaņa janvāris aukstāks kā Rīgā, bet jūlijs
gandrīz tikpat karsts ka Javas sala; Odesā janvāris aukstāks kā
Liepāja, Orenburga aukstāks ka Archangelskā. Nokrišņu daudzums
mazinās austrumu virziena. Rietuma un vidus Krievijā tas svārstās
no 50—60 cm gada; daudz mazāk nokrišņu ir ziemeļos un īpaši dien-
vidaustrumos. Austrumu Krieviju aiz lietus trūkuma piemeklē ne-

ražas. Krievijas dienvidos un dienvidaustrumos sēj tikai vasaras

labības (arī vasaras kviešus un rudzus): plānās sniega segas dēļ
ziemas labība izsalst.

Ezeri un upes. Krievijas ziemeļrietumos ir ļoti daudz ezeru,

ko izveidojuši ledus laikmeta šļūdoņi. Tur atrodas lielākie sald-
ūdens ezeri Eiropa — Ladogas un Oņegas ezeri, līmenis, Peipuss un

neskaitāmi mazāki ezeri.
_

Kaspijas jūra, ko plašuma un rūgti-sāļā
ūdens deļ medz ta apzīmēt, ir vislielākais ezers. Līmenis tam ze-

māks, ka okeāniem (par 26 m). Kaspijas jūras apkārtnē ir daudz
sals ezeru; lielāki no tiem Eltons un Baskunčaks. No šiem ezeriem,
ka arī no Melnas un Azovas jūras atjomotiem līčiem, iegūst sāli.

_

Eiropas austrumos kontinents daudz platāks kā rietumos; tādēļ upes tur

garakas._ Upju vairums sakas vidienes augstienēs un no turienes lēni plūst uz
četrām juram dažādos virzienos. Dau-
dzas upes ar savām augštecēm un

pietekam viena otrai pienāk tik tuvu,
ka tas viegli savienojamas kanāliem.
Bargajā ziema upes apklātas ar ledu
3—6 mēnešus (87. zīm.). Pavasaris
iestājas strauji, tādēļ palu laikā upes

stipri pārplūst. Upes tek pa irdeniem
iežiem un tādēļ nes līdzi daudz dulku;
kur straume lēnāka, tur rodas sēkli,
kas daudzas vietās_ iet šķērsām pār
visu upi. Vasara ūdens līmenis no-

krīt loti zemu. Ledus sega ziemā,
ledus iešana rudenī un pavasarī sa-

īsina kuģošanu laiku, sēkļi un zemais
līmenis vasara — traucē kuģošanu.

levērojamākās upes: Volga,
vislielākā Eiropas upe (31/2XD.
ietek Kaspijas jurā, kur tā izvei-

dojusi plašu deltu. Tās lielās

pļetekas — Kama un Oka, ga-

rākas par Daugavu. Volga ir lie-
lākais ūdens ceļš iekš. satiksmē:
vairāk ka puse no Kriev. upju
kuģiem peld pa Volgu un tās

pietekam. Volgas nozīmi mazina

87. zīm.

tas, ka tai nav satiksmes ar okeāniem. Garākas par Daugavu ir arī
Urala, Dona, Dņepra, Dvina un Pečora. Kādās jūrās tās ietek?

Dņeprā ir krāces, kur ta izlauzušies caur Akmeņu erēdu. īsa, bet
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bagāta ar ūdeni ir Ņeva, kas nes ūdeņus no 4 lieliem ezeriem.

Tā iztek no Ladogas, kurā ietek: Vuoksa no Saimas, Svira no Oņe-

gas, Volchova no līmeņa ezera.

Upesi savieno kanāli, bet tie pa lielai daļai piesērējuši. Svarīga
nozīme ir tikai Marijas ūdens ceļam, kas iet no Volgas līdz Ņevai:

pa Šeksnu uz Baltezeru un no turienes pa upēm un Marijas kanāli

uz Oņegas ezeru un tad tālāk pa Sviru uz Ladogu un Ņevu. Berezi-

nas kanālis savieno Dņepras pieteku Berezinu ar Ullu, Daugavas pie-

teku, un tamlīdzi Baltijas un Melno jūru. Priekš kara bij nodomāts

šo ūdens ceļu padziļināt; kad to izvestu, Rīgas nozīme celtos lielā

mērā. Pēdējā laikā ir izrakti kanāli, kas savieno Dvinu ar Ņevas un

Volgas ūdensceļu sistēmām.

72. ledzīvotāji. Krievija reti apdzīvota; biezāk pa citiem apvi-
diem apdzīvoti dienvidrietumi un vidiene. ledzīvotāju vairums ir

krievi, kas sadalās trijās grupās jeb tautās: baltkrievos, mazkrievos

un lielkrievos.

Baltkrievi no seniem laikiem apdzīvo Dņepras un Daugavas

augšteci līdz Pripetei dienvidos. Baltkrievi maz sajaukušies ar ci-

tām tautām un tamdēļ uzglabājuši krievu tautas īpatnības vistī-

rākā veidā.

Mazkrievi jeb ukraiņi apdzīvo no seniem laikiem Dņepras vidus

teci. No turienes tie ar laiku izplatījās līdz Melnai un Azova jūrai

dienvidos, līdz Karpatiem rietumos. Dienvidos tie sajaucās ar da-

žādām staiguļu tautām, kas vairākkārt ieplūda no Āzijas Krievijas

stepēs.

Lielkrievi apdzīvo visu pārējo Krievijas daļu. Izplatīdamies no

krievu tautas senajām dzīves vietām uz austrumiem un ziemeļiem,
tie lielā mērā sajaukušies ar turienes somu ciltīm, aiz Volgas turklāt

ar tatāriem. Lielkrievu ir 2 reiz vairāk kā baltkrievu un mazkrievu

kopā. Starp šīm trim tautām ir loti tuva radniecība, un bieži viņas

apzīmē ar kopēju vārdu — krievi.

Kā kolonisti dzīvo starp krieviem vācieši (ap Volgu un dienvi-

dos) un latvieši (Novgorodas, Ufas, Kubaņas apgabalos v. c). Diez-

gan liels skaits ir žīdu, kas uzturas gandrīz vienīgi pilsētās.

Krievija ir plaša zeme un tās daba ir loti dažāda. Labāka pār-

skata dēl iedalām Krieviju trīs dalās: ziemeļu, vidus un dienvidus

Krievijā.
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Ziemeļķrievija.

73. Ziemeļkrievija aptver tundras un skuju mežu joslu. Tun-

dras josla ir Ledus jūras piekraste; austrumu virzienā tā pieņemas
platumā. Tundrā klejo lapi un samojedi ar saviem ziemeļbriežiem.
Jūras, īpaši Murmana piekraste, bagātas ar zivīm. Ledus jūrā mīt

arī vaļi, roņi, valzirgi. Piekrastes klintīs perē milzīgos baros dažādi

jūras putni.

Dienvidos no tundras ir plašākie Eiropas skuju meži, kuru dien-

vidus robeža ir apmēram no Somu līča gar Vjatku un Permu uz

Dienviduralu. Meži šai apgabalā aizņem % no platības, ziemeļu daļā

pat
4

/r,. Starp mežiem daudzās vietās ir plaši sūnu purvi. Rietumu
dala, tāpat kā Somija, ir klinšaina un bagāta ar ezeriem.

90. zīm. Samojedi.

Visu ziemeļu apgabals ir reti apdzīvots. ledzīvotāju vairums no-

ieties upju tuvumā, kur irdne auglīgāka un satiksme ērtāka; dzelz-

ceļu tur ir loti maz. Ziemeļu daļa labība neienakas. Pāreja daļa sej

ziemeļu labības, kas tikai dienvidos apmierina pašu vajadzības; tā-
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deļ labība vel jāpieved no dienvidiem. Sekmīgāk attīstās lopkopība
upju zālainas piekrastes. Apgabala galvenā bagātība ir plašie meži.
Kokus pludina pa upēm uz ļeju; ostās pie upju grīvām kokus saga-
tavo izvedumam uz ārzemēm. Lielākā koku osta ir Archangelska,
pie Dvinas grīvas. Dzelzceļu trūkums neļauj mežus kārtīgi izmantot.

91. zīm. Ziemeļu Ledus jūŗa.

Mežos medī dažādus zvērus: lāčus, vilkus, caunas, lapsas, vāveres,

kā arī putnus: medņus, rubeņus, meža irbes. Zvērādas un meža

putnus izved uz lekškrieviju un ārzemēm. Pie Murmanas krasta at-

rodas vienīgā neaizsalstošā osta Krievijas Ziemeļos Murmanska,

kurp ved arī dzelzceļš.

Viduskrievija.

74. Viduskrievija sniedzas no skuju mežu dienvidus robežas

līdz melnzemes ziemeļu robežai, kas gandrīz sakrīt ar jaukto mežu

robežu dienvidos. Šī robeža iet līkumainā gaitā no Ukrainas ziemel-
robežas uz Tulu, Kazaņu un no turienes līdz Uralam, kur irdne ir

akmeņaina. Plašie meži tur pa lielai daļai izcirsti, bet mežu bagā-
tība arī tur vēl diezgan liela (apmēram Vs no platības). Pelēkā

meža irdne nav necik auglīga, izniantīgā zemkopība maz vēl iz-
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platīta; tādēļ ražas ir mazasi, un labība rūpniecības apvidiem un

lielpilsētām vēl jāieved no dienvidiem. Sēj ziemeļu labības: rudzus,

galveno maizes labību Krievijā, miežus, auzas, bet vairāk kā citos

apgabalos tur sēj linus šķiedrai un sēklai. Priekš kara Krievija ra-

žoja % no linu šķiedras, un arī vēl tagad linkopībā tai pieder pirmā
vieta, ja ne labumā, tad daudzumā. Labākos Krievijas linus ražo

Pliskavas apgabals. Krievijas linus izved visvairāk caur Rīgu, kam

linu izvedumā piekrīt pirmā vieta. Lopkopība nav necik plaša, aust-

rumos un rietumos attīstīta vairāk kā vidienē. Zemnieku lopi ir

92. zīm. Ņižnijnovgoroda.

vārgi un liesi, tādēļ ka bieži pietrūkst barības garajai ziemai, jo

āboliņu nesēj zemnieku saimniecībās, kur vēl pastāv triju lauku si-

stēma. Daudz zemes pieder valstij. Valsts muižās zemi apstrādā
kā lielsaimniecībās, pielietojot arī mašīnas.

Lauksaimniecība nevar dot darbu un pārtiku visiem iedzīvotā -
jiem. Tādēļ Viduskrievijā attīstīta rūpniecība vairāk kā citos Krie-
vijas apvidos. Šinī ziņā ievērojami trīs apgabali: 1) Maskavas ap-

gabals, 2) Urala apgabals un 3) Leņingrada un tās apkārtne. Kur-

skas apkārtnē nesen atrasti milzīgi dzelzrūdas slāņi.
75. Maskavas apgabalm ir izcila vieta Krievijas rūpniecībā:

tur pagatavo vairāk kā % no rūpniecības ražojumiem, īpaši kokvil-
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nas, vilnas, linu audumus. Svarīgākie rūpniecības centri ir: tagadējā

Krievijas galvas pilsēta Maskava (21/2 milj. iedz.) un Ivano-Vozņe-
senska ar plašu apkārtni. Arī metallrūpniecība še diezgan plaša,

īpaši Maskavas apkārtnē (Kolomnas mašīnu fabrika) un Ņižnijnov-

gorodas (tagad Maksimgorkijas) apkaimē. Nižņijnovgoroda vēl ie-

vērojama ar lielo gada tirgu, kas ilgst vairāk kā mēnesi. Bet sa-

tiksmes ceļiem attīstoties preču apgrozība gada tirgos iet mazumā:

ērtāki ir preces pasūtīt tieši no fabrikām un lieltirgotavām. Mas-

kavas apgabalā plaši attīstīta mājrūpniecība; to piekopj zemnieki

garajā ziemā, kad tie svabadi no lauksaimniecības darbiem.

93. zīm. Lielkrievu dzīvojamā ēka meža un stepes robežjoslā.

Urala apgabals bagāts ar labu dzelzs rudu, zeltu, platīnu,_varu.
Še attīstīta kalna un metallrūpniecība. Derīgu akmeņogļu trūkums

neļauj dzelzsrūpniecībai plesties plašumā. Galvena pilsēta Urala —

Sverdlovska (agrāk Jekaterinburga).

teņingradas (agrāk Pēterpils), kas nesen vēl bija Krievijas gal-

vas pilsēta, rūpniecība ir plaša un loti dažāda; ta ir arī lielāka Krie-

vijas ostas pilsēta (ap 1,6 milj. iedz.).

No citām pilsētām vēl minamas: Ribinska, svarīgāka upes osta

pie Volgas, Marijas ūdens ceļa sākumā; Jaroslava — fabriku pilsēta

un upes osta; Kazaņa — tatāru republikas galvas pilsēta.

Rietumos, pie Polijas robežas, atrodas Baltkrievijas republika.

Baltkrievijā vēl nav apvienoti visi baltkrievi: daļa no tiem dzīvo

Polijā, dala Lielkrievijā. Galvas pilsēta — Minska.
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Dien vid Krievija.

76. Dienvidkrievija sniedzas no zemes ziemeļu robežas līdz

Melnai jūrai, Kaukazam un Kaspijas jūrai. Tur ir auglīgā melnzeme

(melnirdne), kas dienvidos pāriet brūnzemē (brūnirdne). Melnzeme

ir trūdvielām bagāts less; brūnzemē trūdvielu mazāk, bet arī tā ir

diezgan auglīga. Tikai Kaspijas jūras apkārtnē ir neauglīga sāls vai

smilts irdne. Viduskrievijas jauktie meži pāriet pirms mežu stepē,

kur pamīšu mainās mežs ar zāļu stepi. Tālāk dienvidos meža stepe

pāriet krāšņā zāļu stepē, kur nelieli meži sastopami tikai gar upju
krastiem. Kaspijas jūras apkārtnē, kur klimats pārāk sauss, ir pus-

tuksnesis. Dienvidkrievija ir viens no visplašākiem un visauglīgā-

94. zīm. Zālājs stepē.

kiem lauksaimniecības apvidiem. Auglīgā irdne izdod bagātas ra-

žas bez mēslošanas, un ražas būtu 2—3 reiz lielākas, ja tur pie-

koptu izmantīgu saimniecību. Tikai Pievolgas apgabalu dažugad

piemeklē neražas aiz lietus trūkuma. Vairāk par citām labībām tur

sēj kviešus, ziemeļu daļā arī rudzus un sūru (proso), dienvidos bez

kviešiem miežus un maisu. Priekš kara Dienvidkrievija izveda

labību vairāk kā jebkura cita zeme, īpaši kviešus un miežus. No

citiem lauku augiem tur audzē cukurbietes, tabaku, arbūzus, melo-

nes, saulgriezes. Krimas pussalas dienvidos, kur ir Vidusjūras kli-

mats, ražo labu vīnu un dārza augļus. Arī lopkopība Dienvid-

krievijā ir plašāka kā citos apvidos Eiropas Krievijā: stepēs ganās

daudz liellopu un aitu, Ukrainā attīstīta cūkkopība.
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77. Doņecas apgabalā ir Krievijas bagātākie akmeņogļu slāņi.
Akmeņgrēdas dienvidus piegāzē izmanto daudz vairāk kā Uralā

dzelzs rūdu (pie Krivojroga), ko pārkausē ar Doņecas apgabala ak-

meņoglēm. Jekaterinoslava (tagad Dņepropetrovska) ievērojama ar

95. zīm. Mazkrievu dzīvojamā ēka.

dzelzs rūpniecību; tas apkārtne ir lielākie Krievijas dzelzs cepļi un

čuguna lietuves. Pēdējā laikā vietā, kur Dņepra laužas caur Akmeņ-

grēdu, ir uzcelta milzīga spēk-

stacija — Dņeprostrojs, kuras
ražoto elektrisko enerģiju iz-

manto fabrikas. Dienvidkrie-

vija bagāta ar sāli, ko iegūst

no sālsezeriem, Azovas un

Melnās jūras jomām, vai rok

no- zemes (Bachmutas ap-

kātrnē).

Jūras un īpaši Kaspijas jūra

bagāta zivīm. Kaspijā un gal-

venā kārtā Volgas un Uralas

lejas tecē ķer siļķes, voblu

(raudas pasugu) un dārgās
skrimstalu zivis, no kurām ie-

gūst melno kaviāru. Astra-

chaņa un Caricina (tagad Sta-

ļingrada) ir svarīgi zivju tirgi;
beidzamā ir tamlīdzīgi lielākais

koku tirgus dienvidos Krievijā;

kokus pludina lejup pa Volgu

stepju apgabalam. No citām
96. zīm. Kubaņas kazaks.

upju ostam ievērojamākas ir Samara un Saratova.
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Dienvidkrievijas rietumu dalā_ atrodas Mazkrievija jeb Uk-

raina. Lielākie tirdzniecības un rūpniecības centri, bez jau minē-

tās Jekaterinoslavas, ir Charkova un Kijeva, Ukrainas galvas

pilsēta.
Lielākās Dienvidkrievijas ostas, pa kurām izved labību un ci-

97. zīm. Grūzijas kaŗa ceļš Kaukāza kalnos.

tus lauksaimniecības ražojumus, ir: Odesa, Nikolajeva (tagad Ver-

noļeņinska),_Chersona, Rostova pie Donas, kā arī Novorosijska (Zie-
melkaukāzijā), kurp izved pa dzelzceļu labību no Pievolgas ap-
gabala.

78. Atskats uz Krievijas saimniecību. Krievija ir lauksaimnie-
cības valsts: četrpiektdajas no iedzīvotājiem pārtiek no lauk-
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saimniecības. Priekš kara Krievija izveda vairāk kā jebkura cita

valsts labību, linus, kokus; bez tam kaņepes, biešu cukuru; lop-
kopības ražojumus: sviestu, ādas, olas; no minerālu bagātībām:
naftas ražojumus, mangānu, varu. Rūpniecība pēdējā laikā attī-

bet vel neapmierina valsts vajadzības, kādēļ fabriku ra-

žojumi jāieved.
Priekš kara caur Latvijas ostam gāja ceturtā dala no Eiropas

Krievijas izvedumiem un ievedumiem. Izveda kokus, linus, ādas,
sviestu, olas, labību.

79. Valsts iekārta un sastāvs. Krievija tagad saucas Sociāli-
stiskā padomju republiku savienība (SPRS)", īsāk: Padomju Krie-

vija jeb Padomju Savienība. Krievijas kopplatība Eiropā un Āzijā
ir ap 22 milj.km 2

,
iedzīvotāju skaits 1926. g. bija 147 milj., bet

tagad, pēc aplēsuma, ap 170 milj. Apmēram 14 dala no valsts pla-
tības atrodas Eiropā, pārējā dala Āzijā. Lielāka par Krieviju ir ti-

kai Lielbritānija kopā ar kolonijām, iedzīvotāju ir vairāk tikai Liel-

britānijā un Ķīnā.

Padomju Krievijas 1 savienība sastādās no šādam padomju re-

publikām: 1) Lielkrievija Āzijā un Eiropā (19 milj. km2); 2) Ukraina

(450.000 km2

ar 30 milj. iedz.); 3) Baltkrievija (111.000 km
2

ar

5 milj. iedz.); 4) Aizkaukazija (190.000 km
2

ar 6 milj. iedz.); kas

sastādās no Armēnijas, Aserbeidžanas un Georgijas; 5) Usbekistana,

Turkestānas austrumu dala ar galvas pilsētu Samarkandā; 6) Turk-

menistāna, Turkestānas rietumu dala ar galvas pilsētu Ļeņinsku,

agrāki Čardžuju.

Uzdevumi. Jūlija un janvāra temperatūra Celsija grādos ir: Rīgā + 18

un — 4, Maskavā + 19 un — 11, Samarā + 21 un — 13, Astrachauā + un

— 7; uzzīmēt diagrammu! Nokrišņu daudzums gadā ir: Rīgā 61 cm, Samarā

40 cm, Astrachauā 16 cm; uzzīmēt diagrammu!

80. Uzdevumi un jautājumi Eiropas atkārtošanai. Kurām valstīm ir robeža

ar Baltijas jūru? ar Vācu Ziemeļu jūru? ar Atlantijas okeānu? ar Ziemeļu Le-

dus jūru? ar. Vidusjūru? ar Melno jūru? Kurām valstīm nav jūras robežas?

Caur kurām valstīm tek Donava? Reina? Kurās valstīs iesniedzas Alpi? Kar-

pati? Kuras valstis piekopj rūpniecību vairāk kā lauksaimniecību? Ko ieved

un ko izved rūpniecības valstis (piemēram Lielbritānija)? Kuras Eiropas val-

stis izved labību? kuras ieved? Kuras Eiropas valstis apgādātas pietiekoši ar

akmei.iolC-m? Kuras var akmeņogles izvest? Kuras valstis ir bagātas ar derī-

giem minerāliem: dzelzs rūdu? cinku? dzīvsudrabu? marmoru? sēru? kālija

sāļiem? Kuras valstis izved linus? lopkopības ražojumus? cukuru? vīnu?

dienvidus augļus? Ar kādām valstīm Latvijai ir dzīvāki tirdzniecības sakari?

Kurām Eiropas valstīm ir kolonijas ārpus Eiropas un kur šīs kolonijas atrodas?
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