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"Плаването“ ще бъде с „Мервилия” (фиг. 1) – един 
от най-големите съвременни пътнически кораби. Нача-
лен пункт на пътешествието по карта е руското приста-
нище Архангелск (фиг. 2). Маршрутът е покрай Сканди-
навския полуостров, бреговете на Балтийско и Северно 
море и Британските острови, Гибралтарския проток, 
през Средиземно към Черно море (фиг. 3). Краен пункт 
e грузинското пристанище Батуми (фиг. 4).

Дължината на маршрута е около 14 000 km. При 
дневно пътуване със средна скорост от 15 възела* (око-
ло 28 km/h) това разстояние може да се измине за около 
1,5 месеца. 

Описание на пътешествието
Използвайте стенна природна географска карта или 

атлас. Опишете последователно полуостровите, остро-
вите, моретата, заливите и протоците по маршрута на 
пътешествието. 

Задача за домашна работа
Напишете кратко съчинение на тема „Моето морско 

пътешествие край бреговете на Европа“, като опишете 
географските обекти по вашия маршрут. Използвайте 
природна и политическа карта, за да съставите и попъл-
ните в тетрадките си таблица със следните колони: 
  

Попълнете контурната карта в учебната тетрадка, 
като надпишете главните географски обекти по крайбре-
жията на Европа.

„Пътешествие“ край бреговете на Европа 
(практическа дейност)

В този урок ще направим „морско пътешествие”, като използваме географ-
ската карта на нашия континент. Ще изследваме неговите полуострови, остро-
ви, морета, заливи и протоци. 
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Фиг. 1. Круизният* кораб „Мервилия”

 Фиг. 2. Архангелск

Фиг. 4. 
Батуми

Фиг. 3. Изследователският маршрут 
край европейския бряг

Брегова	
форма Страна Столица	или	главно	

пристанище
Други	
бележки

Ще са ви необходими познания от предишния урок и подробна природна карта на 
Европа.
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Кои от природните дадености на Балканския полу-
остров могат да се оценят като благоприятни за сто-
панското развитие на неговите страни?

Фактори за развитие на стопанството
Балканският полуостров има кръстопътно географско 

положение. През него минават важни пътища, свързва-
щи Западна Европа с Близкия изток*, Северна и Източ-
на Европа със Средиземноморието. Морските му брегове 
са удобни за развитие на корабоплаването и на връзки-
те с всички световни пристанища. Благоприятна роля за 
речното корабоплаване играе р. Дунав (вижте урок 12). 
Разнообразието от релефни форми и полезни изкопаеми, 
средиземноморското климатично влияние, водното бо-
гатство, почвеното плодородие и горите предоставят под-
ходящи възможности за развитие на всички стопански 
дейности. Те играят първостепенна роля за земеделието, 
редица добивни и обработващи дейности и туризма. Съ-
щевременно стопанската дейност на Балканския полуос-
тров се затруднява от някои природни дадености. Напри-
мер големите планински масиви са пречка за сухоземния 
транспорт и за редица земеделски производства. 

Част от типичните природни богатства на балкан-
ските страни са представени в уроци 4 (фиг. 7), 14 (9), 
30 (1 − 3), 31 (2 − 4), 32 (1 − 6), 33 (4), 34 (5).

Поради исторически причини Балканите започват 
сравнително късно своето модерно развитие. Това е 
причина някои стопански дейности в тях да изостават в 
сравнение с тези на други европейски страни от Северна, 
Западна, Южна и Средна Европа. На Балканския полуос-
тров се формират едва около 4% от стопанските дейности 
на континента. С най-голямо значение са Гърция, балкан-
ската територия на Турция, България, Сърбия. Използвай-
те фиг. 1 и изчислете какъв е техният относителен дял 
от общата стопанска дейност на полуострова?

Благоприятна роля за преодоляване на стопанското 
изоставане на балканските страни играе ЕС. Някои от 
тях вече членуват в тази организация. Други са в процес 
на присъединяване  

).

Балканите са един от европейските райони, чийто страни започват своето самостоятел-
но съвременно развитие едва през последните 100 − 150 години. Това е една от причините те да 
са все още по-изостанали в стопанско отношение в сравнение с по-голямата част от конти-
нента.

Фиг. 1. Стопански лидери на Балканския 
полуостров

Фиг. 2. Памучно поле, Гърция

Фиг. 3. Маслинени насаждения, Гърция
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Основни стопански дейности
Балканите имат разнообразен стопански облик (ви-

жте урок 19, фиг. 1). Важно значение сред добива на 
полезни изкопаеми има този на въглища, нефт, алу-
миниева, хромова, желязна, оловно-цинкова, медна и 
манганова руда, мрамор (вижте урок 32, фиг. 6), сяра 
и др. Дърводобивът е развит в Словения, Румъния, 
България. За планинските райони е типично пасищно-
то животновъдство.

Развито е животновъдството, производството на 
зърно, слънчоглед, памук (фиг. 2), тютюн, цвекло, 
картофи, плодове, зеленчуци. По средиземноморски-
те крайбрежия се отглеждат маслини (фиг. 3) и цитру-
си.

 На Балканския полуостров е сравнително добре 
развито производството на електроенергия (фиг. 4), 
метали (фиг. 5), химикали, кораби, земеделски ма-
шини, битова техника, хранителни и текстилни 
изделия. Някои от промишлените предприятия са мно-
го стари и в значителна степен замърсяват въздуха и 
водите.

В сравнение с други страни от Европа сухоземният 
транспорт на Балканите е в недобро състояние. Модер-
но е строителството само на някои автомагистрали и 
първокласни пътища. Част от столиците имат съвре-
менни международни летища. По-големи са пристани-
щата на Гърция. 

Много добре развит на Балканския полуостров е ту-
ризмът, особено морският (фиг. 6) и планинският.  Най-
посещаваната от чужденци страна е Гърция – около  
30 млн. души годишно. Сравнете с броя на населението 
в страната.

Фиг. 4. ВЕЦ „Железни врата - I” е на  
р. Дунав и е най-голяма на Балканите

Фиг. 5. Металургичен комбинат, 
Сърбия

Фиг. 6. Дубровник – един от  
най-посещаваните адриатически градове

Какво научихме?
Природните дадености на Балканския полуостров са бла-

гоприятни за стопанско развитие. По исторически причини 
то изостава в сравнение с това на много други европейски 
райони. Положителна роля за преодоляване на различията играе 
присъединяването на Балканите към ЕС. 

Въпроси и задачи
1.  Посочете стопанските лидери на Балканския полуостров?
2.  Кои природни дадености са най-благоприятни за стопан-

ското развитие на балканските страни? Дайте примери 
с конкретни стопански дейности.
 Използвайте допълнителна информация и проучете кои бал-
кански страни произвеждат леки автомобили.

А р х и М Е Д И Я
Освен Гърция, други привлекателни за тури-
зъм балкански страни са Хърватия (около  
15 млн. чуждестранни туристи годишно), Ру-
мъния (12), България (10), Албания (6), Слове-
ния (4), Черна гора (2).
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