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Europa 
Europa täcker en dryg femtedel av kontinenten Eurasiens yta och avgränsas 

av hav på tre sidor: Atlanten i väster, Norra ishavet i norr och Medelhavet i 

söder. I öster går gränsen mot Asien från norr till söder längs Uralbergen,  

Kaspiska havet, Kaukasien och Svarta havet till Medelhavet. Turkiet ligger i 

både Europa och Asien. Gränsen går genom Istanbul, i form av sundet Bosporen.

Vilka är Europas gränser?

I samband med att Sovjetunionen bröt samman blev flera stater i Kaukasien 

självständiga länder. Dessa räknas ibland till Asien, ibland till Europa. Läs mer 

om dem på s. 400.

Några europeiska länder har kolonier på andra platser på jorden. Ett  

exempel är Danmark, som äger Grönland. Det räknas därför politiskt till 

Europa men geografiskt till Nordamerika. Andra exempel är Franska Guyana 

och Franska Polynesien. Invånarna där får rösta i franska val, är medlemmar 

i EU och kan resa fritt mellan EU-länder, men geografiskt räknas de inte till 

Europa.

Det finns flera olika sätt att dela upp Europas länder i olika regioner. I  

Fundament Geografi behandlas de centraleuropeiska länderna i avsnitten  

om Väst- och Östeuropa.

Berg och vatten
Den litosfärplatta som Europa vilar på påverkas från två håll. I väster trycks de 

amerikanska plattorna isär från Europa och Afrika, och det får Europa att röra 

sig österut. Vid plattgränsen strömmar magma upp, och därför finns ett pärl-

band av vulkaniska öar i Atlanten. 

Samtidigt pressar den afrikanska plattan på i söder, vilket lett till uppkomsten 

av de europeiska bergskedjorna Pyrenéerna, Alperna och Karpaterna, som  

går i öst-västlig riktning. Därifrån kan floder rinna långa sträckor genom det 

platta landskapet mellan bergen, innan de når havet. Bergen och floderna har 

naturligt isolerat olika områden från varandra, vilket är ett av skälen till att 

Europa historiskt sett bestått av många små kungadömen och olika kulturer.

Vilka tre stora bergskedjor bildas i söder av att Afrika pressas mot Europa?
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Trycket mellan Afrika och Europa har skapat en bred sänka, som fyllts av  

vatten och bildat Medelhavet. Vattnet här är saltare än i andra världshav.  

Medelhavet har bara en naturlig öppning, Gibraltar sund, och fylls på  

långsamt. Dessutom gör det varma klimatet att avdunstningen är hög. 

På kartor över norra Europa, och andra bergiga delar av världsdelen, kan 

man se att det finns många sjöar. Det beror på att områdena under istiderna 

påverkades mycket av glaciärer och annan inlandsis. 

Varför finns det fler sjöar i norra Europa än i södra?

Europas klimat 
Det europeiska klimatet lämpar sig generellt väl för odling. Längs Medel havet 

och i Mellaneuropa är klimatet varmtempererat. I norra Europa är det kall-

tempererat. Där finns tajgan, ett granskogsbälte som sträcker sig från Atlanten 

till Uralbergen och vidare genom Asien till Nordamerika. 

I Europa fanns en gång också stora lövskogar, som växte i brunjord. Det 

fanns så mycket skog att man kunde gå från Östersjön till Medelhavet genom 

en enda skog. Men brunjord lämpar sig också för odling av brödsäd, vilket 

ledde till att lövskogarna höggs ner och ersattes med åkermark. 

 

Varför har Europas lövskogar huggits ner?

Kapitel 5
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Norden
 

LAND HUVUDSTAD

Danmark Köpenhamn
Finland Helsingfors
Island Reykjavik
Norge Oslo
Sverige Stockholm

De nordiska länderna har mycket gemensamt, bland annat språkligt. Norr-

män, svenskar, danskar och islänningar kan ofta förstå varandra relativt väl. 

Finska och samiska har rötterna i Ural. 

Samerna är Europas enda ursprungsfolk. De har i århundraden levt på jakt, 

fiske och renskötsel i de norra delarna av Skandinavien och Finland, samt  

en bit in i norra Ryssland. 

Vilket är Europas enda ursprungsfolk?

Sofia Jannok är en sångerska som gjort den samiska kulturen känd för en bredare publik.

Afrika, Sydamerika, Europa
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Jordarna i de nordiska länderna består ofta av morän, som skapades under 

den senaste istiden. Morän lämpar sig dåligt för jordbruk. Här växer också 

mycket granskog, som skapar en för sur miljö för många grödor. Stora delar 

av Norge, Sverige och Island täcks dessutom av berg. 

Länderna har på grund av de naturliga förutsättningarna satsat mer på att 

utveckla industri än jordbruk. Undantaget är Danmark, som är platt och har 

en kalkrik berggrund, vilket hjälper till att ge stora skördar.

Varför är jorden i norra Sverige sämre att odla i än jorden i Danmark?

Till Skandinavien räknas bara Norge och Sverige, som ligger på halvön där 

bergskedjan Skanderna finns. 

När varma, fuktiga vindar från Atlanten driver in över Skanderna skapas 

stora mängder regn. Staden Bergen vid norska kusten är Europas regnigaste 

plats. Vattnet fyller åar och älvar, vilket ger goda förutsättningar för elproduk-

tion genom vattenkraft i Norge och Sverige. 

Island är ett av få europeiska länder som har aktiva vulkaner och magma 

nära markytan, och de bygger därför sin elproduktion på geotermisk energi.  

Møns Klint, Danmark. Formen uppstod när Öresund bildades och strömmande vatten mellan Östersjön 
och Atlanten skar sig ner i de mjuka kritklipporna.

Kapitel 5
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Danmark har satsat stort på vindkraft. Finland saknar de naturliga förut-

sättningar för elproduktion som finns i de övriga nordiska länderna och har 

därför fokuserat på kärnkraft.

 

Varför har bara Island gott om geotermisk energi?

Den varma Golfströmmen passerar utanför Norges kust vilket gör klimatet  

i Norden varmare och fuktigare än det annars skulle vara. När strömmens 

varma vatten blandas med kallt, syrerikt vatten från Arktis skapas bra förut-

sättningar för plankton, vilket leder till stora mängder fisk. Norge var i hundra-

tals år beroende av fiskeindustrin, men när olja hittades i berggrunden i havet 

utanför Norge blev oljeindustrin dominerande i landet. 

 

Vad finns det för fördelar med Golfströmmen?

I Sveriges och Finlands berggrund finns metaller. Järngruvorna utanför 

Kiruna och guldfyndigheterna i Skelleftefältet är bland de största i Europa,  

liksom fyndigheterna av koppar, nickel och kobolt i Kevitsa och uran-

fyndigheterna i Talvivaaragruvan i Finland.

Plattgränsen mellan 
Nordamerika och 
Europa syns tydligt 
som en djup spricka 
på Island.

Afrika, Sydamerika, Europa
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Baltikum och Ryssland
 

LAND HUVUDSTAD

Estland Tallinn
Lettland Riga
Litauen Vilnius
(Kaliningrad) Moskva
Ryssland Moskva

Estland, Lettland och Litauen kallas gemensamt för Baltikum, eller de baltiska 

staterna. De tre länderna har nästan alltid varit ockuperade, senast av Sovjet-

unionen. Men 1991 blev de fria stater. Många ryska familjer, som hade bott i 

Baltikum sedan 1930-talet, blev kvar. Främst märks det i Lettland, där drygt en 

tredjedel av befolkningen har ryska rötter.

Vilka länder ingår i Baltikum?

År 1989 ställde sig 
medborgare från alla 
de baltiska länderna i 
ett led från Estland till 
Litauen som en protest 
mot Sovjetunionens 
närvaro i Baltikum. 
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Lettiska och litauiska är egna språk, men besläktade med varandra.  

Estniska är ett helt annat språk, nära släkt med finska. Estland och Lettland  

har en kalkrik berggrund, men även Litauen har goda jordbruksmarker. Öarna 

Dagö och Ösel utanför Lettland påminner om Öland, vad gäller både berggrund 

och växtlighet.

De baltiska staterna har på grund av elbrist haft svårt att bygga ut industrin. 

Man använder kärnkraft eller köper in el från grannländerna. Länderna 

exporterar främst jordbruksprodukter. Litauen har också stora fyndigheter  

av bärnsten.

Vad heter de stora öarna utanför Lettland, 

 och på vilket sätt påminner de om Öland?

Kaliningrad är en exklav vid Östersjökusten, med en skyddad hamn lämplig 

för oceangående fartyg. Området var tyskt men tillföll Sovjetunionen efter 

andra världskriget. Alla familjer med tyska rötter tvångsförflyttades till andra 

delar av Sovjetunionen eller Östtyskland. Istället flyttade ryssar in i exklaven, 

som har fina jordbruks marker. 

Numera är Kaliningrad helt omgiven av EU-länder och har därför blivit en 

viktig omlastningsplats för transporter mellan EU och Ryssland. 

Hur kan Kaliningrad vara ryskt?

 
Det europeiska Ryssland täcker nästan hälften av Europas yta men utgör ändå 

bara en tredjedel av hela Rysslands yta. Det är dock en viktig tredjedel, mer-

parten av Rysslands befolkning bor här. Flera av de största ryska städerna  

liksom merparten av landets infrastruktur och industri finns i europeiska Ryssland. 

Rysslands huvudstad Moskva är med sina tolv miljoner invånare Europas 

största stad. Sankt Petersburg har drygt fem miljoner invånare och är den 

största staden vid Östersjön.

Vad heter Europas största stad?

 exklav  
= en del av en 
stats territorium 
som saknar 
landförbindelse 
med resten av 
staten (dock 
inte en ö)
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Det europeiska Ryssland har flera klimatzoner. Vid kusten mot Barents hav  

i norr präglas landskapet av arktisk tundra, som övergår i en kalltempererad 

zon med granskog, där industri baserad på barrträd är vanlig. Söder därom 

ligger den varmtempererade zonen, där vetefält breder ut sig från horisont till 

horisont. Ryssland är en av världens största exportörer av vete, främst till 

Nordafrika och Mellanöstern. Vid Svarta havet är det medelhavsklimat,  

och växter som till exempel vindruvor trivs där. 

Vilka klimatzoner finns i europeiska Ryssland?

I de inre delarna är klimatet för torrt för odling i stor skala, eftersom avståndet 

till havet är så stort. Landskapet från Moskva till Uralbergen består av en stor 

slätt. Från källor i Uralbergen och från de enorma sjöarna Ladoga och Onega 

norr om Moskva rinner floder därför lugnt, och stora fartyg har alltid kunnat 

färdas på dem. Redan vikingarna reste den vägen, från Östersjön till Svarta 

havet via floderna Don och Dnepr, eller till Kaspiska havet på Volga, som är 

Europas längsta flod.

Varför är klimatet så torrt i det inre av europeiska Ryssland?

Uralbergen är en låg bergskedja vid en gammal plattgräns. På 1700-talet blev 

Ural Rysslands industriella centrum. Närheten till skog för träkolsframställning 

och floder för vattenkraft har gjort det lätt att få fram metall ur malmen från 

Uralbergens gruvor. 

Det största hindret för handel i europeiska Ryssland är bristen på hamnar.  

I norr finns Murmansk, som är isfri stora delar av vintern tack vare Golf-

strömmen. I Östersjön finns Sankt Petersburg och Kaliningrad, men  

hamnarna är svåra att använda när isen ligger tjock. Sevastopol är en hamn-

stad på Krimhalvön i Svarta havet, men Ryssland är beroende av Turkiet för  

att kunna komma vidare från Svarta havet till Medelhavet. 

Bristen på hamnar har gjort att Ryssland satsat mycket resurser på järnvägar. 

Transsibiriska järn vägen är världens längsta och sträcker sig från Moskva ända 

till Vladivostok, vid Stilla havets kust.

Varför finns det så mycket järnväg i Ryssland? 

Kapitel 5
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Västeuropa
 

LAND HUVUDSTAD

Belgien Bryssel
Frankrike Paris
Liechtenstein Vaduz
Luxemburg Luxemburg
Nederländerna Amsterdam/Haag
Republiken Irland Dublin
Schweiz Bern
Storbritannien London
Tyskland Berlin
Österrike Wien

Stora delar av Västeuropa har ett varmtempererat klimat som är särskilt  

lämpligt för odling av brödsäd som vete, korn och råg. Merparten av norra 

Europa, från Östersjön till Alperna, är lättodlat slättland, en anledning till  

att Västeuropa genom historien haft ett överskott av mat.

Varför är jordbruk en viktig näring i Västeuropa?

Afrika, Sydamerika, Europa

På många platser i Tyskland sträcker sig det platta odlingslandskapet ända till horisonten.
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Krafterna i jordens inre pressar upp marken till höga bergskedjor som  

avgränsar Västeuropas slätter från Medelhavet. Två av de högsta bergs-

topparna är Mont Blanc och Matterhorn. 

I bergen faller regn som bildar floder, och vattnet flyter iväg över slätterna 

ut mot haven. I Västeuropa finns en mosaik av breda floder, till exempel  

Rhen, Rhône, Seine och Mosel. 

Schweiz, Österrike och Liechtenstein är rena bergsländer. Andra länder har 

både berg och slätt, till exempel Frankrike och Storbritannien. Belgien,  

Nederländerna och Luxemburg är slättländer och brukar tillsammans kallas 

Beneluxländerna eller lågländerna.

Stora delar av Nederländerna ligger under havsnivån. Havsvikar har dämts 

upp, vattnet pumpats ut och havsbottnen odlats upp i poldrar. Förr kallades 

hela Nederländerna för Holland, men nu är det bara en del av landet som  

har kvar namnet. 

Hur har Nederländerna gjort för att få mer odlingsmark?

 polder 
= torrlagt grunt 
havsområde 
eller insjö

Kapitel 5
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Tyskland har bara funnits som land sedan 1871. Det ligger mitt i Europa och  

är världsdelens folkrikaste nation. I norr är landskapet platt och lämpligt för 

odling. Södra Tyskland är bergigare och gränsar till Alperna. Landet har  

förhållandevis kort kust, och de få hamnstäderna har kontakt med inlandet 

genom många kanaler och järnvägar.

Tyskland är ett av Europas mest industrialiserade länder. Området Ruhr  

vid floden Rhen har haft god tillgång till stenkol och järnmalm, vilket gjort att 

många industrier samlats där. Det har i sin tur skapat landets mest ned-

smutsade område.

Trots att många stora floder rinner genom Tyskland har landet satsat  

stort på både kolkraft och kärnkraft. 

 
Varför finns så många industrier i Ruhrområdet?

Frankrike har flera olika klimat. I norr är det varmtempererat, i väster liknar  

klimatet Irlands. Östra Frankrike ligger i Alperna och har bergsklimat. I söder 

finns Rivieran, kusten mot Medelhavet, som har medelhavsklimat. I sydost 

finns Centralmassivet, ett höglandsområde där de krafter som bildat Alperna 

också skapar heta källor.

Landet är till stor del platt, och jordbruk har alltid varit viktigt. Än idag är  

en stor del av befolkningen jordbrukare, trots att landet är så moderniserat. 

Frankrike har en hel del vattenkraft, men den räcker inte för landets  

energibehov och därför har landet byggt cirka 20 kärnkraftverk. 

Vilka klimatzoner finns i Frankrike?

Afrika, Sydamerika, Europa
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Väster om kontinenten, ute i Atlanten, ligger Storbritannien och Irland. Stor-

britannien består av England, Skottland, Wales och Nordirland. Eftersom  

länderna är omgivna av hav är klimatet regnigt och ovanligt varmt för den 

breddgrad de ligger på. 

Storbritannien var en gång världens mäktigaste rike, tack vare sin enorma 

flotta. Numera är det en av Europas viktigaste industrinationer. 

I norra Skottland finns hög länderna. Bergen där fortsätter delvis ut i vattnet 

och skapar ögrupper där de stiger upp ur havsytan, till exempel Hebriderna 

och Shetlandsöarna.

Södra Storbritannien och Irland är platt och har, liksom Danmark, en berg-

grund som delvis består av kalk. På de här markerna har det odlats ända sedan 

stenåldern.

Varför har Storbritannien varmt och regnigt klimat?

Schweiz och Österrike ligger till stor del i Alperna. På de höga höjderna  

ligger snön kvar året om, och nära glaciärerna finns mycket skidturism.

Snö, regn och smältande glaciärer, tillsammans med hög fallhöjd, ger  

goda förutsättningar för energiproduktion. Den schweiziska vatten kraften  

tillgodoser även grannländernas behov.

Glaciären Trient och floden med samma namn. De schweiziska glaciärerna har smält med ungefär 
tio meter per år under de senaste decennierna.

Kapitel 5
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I de schweiziska bergen finns världens längsta tunnel, den nästan sex mil 

långa Gotthard Bas, som byggts för att underlätta järnvägstransporter. 

Varför finns det så många vattenkraftverk i Alperna?

Österrike är det västeuropeiska land som vänder sig mest mot öster, när det 

gäller både kultur och handel. Floden Donau är en viktig handelsled. Den  

rinner från Tyskland via bland annat Österrike innan den mynnar i Svarta 

havet. Donau är Europas näst längsta flod, efter Volga i Ryssland. 

Afrika, Sydamerika, Europa

Donau rinner bland annat genom den österrikiska huvud staden Wien.
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Östeuropa utom västra Balkan
 

LAND HUVUDSTAD

Belarus Minsk
Bulgarien Sofia
Moldavien Chișinău
Polen Warszawa
Rumänien Bukarest
Slovakien Bratislava
Tjeckien Prag
Ukraina Kiev
Ungern Budapest

Från slutet av andra världskriget till 1989 kontrollerades Östeuropa av Sovjet-

unionen. Länderna plundrades på naturtillgångar och många förorenande 

fabriker byggdes utan hänsyn till miljön, vilket lämnat ett arv av förstörd natur 

på många platser.

Bergskedjan Karpaterna sträcker sig från Ungern till Rumänien, och flera 

stora floder rinner genom Östeuropa. Trots det räcker inte vattenkraftverken 

för att täcka energibehovet. Under sovjettiden byggdes ett flertal kärnkraftverk, 

bland annat Tjernobyl i Ukraina, som drabbades av en svår olycka 1986. De 

flesta är i drift än idag, liksom kärnkraftverk uppförda efter Sovjetunionens fall. 

Kolkraftverk i 
Turów, Polen.

Kapitel 5
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I Polen finns mycket stenkol i marken och kolkraft är vanligt. Kolkraftverk  

är den typ av kraftverk som släpper ut mest koldioxid i atmosfären. Verken 

skapar dessutom tonvis med giftig aska under processen.

Varför har Östeuropa så mycket miljöproblem?

I Östeuropa finns också stora områden med orörd natur, och många städer 

har ett rikt kulturliv som lockar besökare från hela världen. 

Främst Polen och Ukraina, men även Ungern och Belarus, har slätter som 

lämpar sig för jordbruk och exporterar stora delar av sin skörd.

Vilka länder i Östeuropa är de största producenterna av brödsäd?

Många östeuropeiska länder saknar havskust och är därför beroende av  

att grannländerna släpper igenom trafik. Det gör dem utsatta vid kriser. 

År 2014 eskalerade en konflikt kring Krimhalvön vid Svarta havet i Ukraina, 

vilket ledde till att Ryssland annekterade Krim. Strax efteråt blossade en  

konflikt upp i Donetsk i östra Ukraina, där den ryssvänliga befolkningen  

ville skapa en självständig republik och fick stöd av Ryssland.

Belarus är Europas sista diktatur. Landets ledning förlorade presidentvalet 

2020 men håller sig ändå kvar vid makten. Även i Polen och Ungern finns 

ledare som stegvis dragit in demokratiska rättigheter.

annektera
= införliva, 
lägga beslag på

Afrika, Sydamerika, Europa

Karlsbron i den  
tjeckiska huvudstaden 
Prag byggdes redan 
på 1300-talet.
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Västra Balkan (forna Jugoslavien och Albanien)
 

LAND HUVUDSTAD

Albanien Tirana
Bosnien och Hercegovina Sarajevo
Kosovo Pristina
Kroatien Zagreb
Montenegro Podgorica
Nordmakedonien Skopje
Serbien Belgrad
Slovenien Ljubljana
Srpska Sarajevo och Banja Luka

Mellan Italien och Balkan finns Adriatiska havet, en geologisk sänka vars  

kanter pressas upp till bergsryggar när den afrikanska litosfärplattan rör sig 

mot Europa. Mycket av Balkanhalvön har en gång i tiden varit havsbotten. 

Kalk haltig mark, som lämpar sig för jordbruk, är därför vanlig. Trots det har 

Balkan inte mycket storskaligt jordbruk, vilket beror på att området är så bergigt.

Varför finns det så mycket kalk i berggrunden i Balkan?

Det är vanligt med små jordbruksområden i dalgångar mellan bergen, som här i Slovenien.

Kapitel 5
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Donau rinner genom Serbien och längs Kroatiens östgräns, men utöver den 

finns inga stora floder på Balkan. Det finns mängder med vattendrag, men de 

är för små för godstrafik. De höga bergen har gjort det svårt att bygga vägar, 

därför finns det många relativt isolerade samhällen. Vattenkraften har inte  

gett tillräckligt med elektricitet för att motivera dyra kraftverksbyggen. 

Det finns alltså flera skäl till att industrin inte är särskilt utbyggd. Många  

livnär sig på mindre jordbruk. Generellt sett sjunker levnadsstandarden ju 

längre söderut på Balkan man kommer. 

Kroatien har en lång kust mot Adriatiska havet. Här, liksom i Albanien,  

är turism en viktig inkomstkälla. 

 

Varför är industrin inte särskilt utbyggd på Balkan?

Före första världskriget var Balkan en del av Osmanska riket. Ett arv från den 

tiden är att Albanien, som enda europeiska land, har islam som statsreligion. 

Andelen muslimer är hög i Kosovo, Nordmakedonien och Bosnien- 

Hercegovina. Slovener och kroater är ofta katoliker, och i de andra länderna 

dominerar ortodox kristendom. 

Efter andra världskriget bildades Jugoslavien, som innefattade hela Balkan 

utom Albanien. Jugoslavien delades efter flera blodiga krig på 1990-talet. 

Bosnien består efter krigen av två enheter, federationen Bosnien och  

Hercegovina och republiken Srpska. Den gemensamma huvudstaden är 

Sarajevo, men Srpska har Banja Luka som administrativ huvudstad. 

Vilket land är det enda i Europa där islam är statsreligion?

Kosovo kallas ibland Balkans hjärta, på grund av sin form och sin geografiska 

placering. Merparten av befolkningen är muslimska kosovoalbaner, men i 

norr är ortodoxt kristna kosovoserber i majoritet. 

År 2008, efter Kosovokriget, utropade sig Kosovo som en självständig stat, 

men bara drygt hälften av FN:s medlemsstater har erkänt detta. Många viktiga 

stater anser att Kosovo fortfarande är en del av Serbien, som har många av 

sina viktigaste historiska platser i Kosovo. 

Afrika, Sydamerika, Europa
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Medelhavsländer i Europa
 

LAND HUVUDSTAD

Andorra Andorra la Vella
Grekland Aten
Italien Rom
Malta Valletta
Monaco Monaco
Portugal Lissabon
San Marino Dogana
Spanien Madrid
Vatikanstaten Vatikanstaten

Längs Medelhavets norra kust och Atlantkusten finns flera länder som ligger 

på halvöar och är relativt lika varandra. I väster finns Portugal och Spanien på 

Iberiska halvön. Italien ligger på Apenninska halvön, döpt efter bergskedjan 

Apenninerna som går som en ryggrad genom landet från norr till söder. I 

öster finns Grekland på Balkanhalvöns sydligaste del. 

Medelhavsklimatet gör somrarna varma och torra. Vintern är sval och  

ganska regnig. Klimatet gör det svårt att odla brödsäd, utom på platser där  

det finns möjlighet till konstbevattning, som kring floden Po i norra Italien. 

Istället har det varit vanligt med grödor och djur som klarar torkan bättre,  

som apelsiner, vindruvor, oliver, får och getter. 

Nämn några saker som är typiska för medelhavsklimat.

I det inre av Spanien och Portugal är det ökenklimat. Nästan inget växer där 

utan konstbevattning. Längre söderut har stora företag anlagt enorma växt-

hus. Klimatet gör att tomater, gurkor och liknande grönsaker går att odla året 

runt bara de får vatten, näring och gifter mot skadeinsekter. I växthusen  

arbetar ofta illegala immigranter från Afrika under väldigt dåliga förhållanden.

Varför konstbevattnas odlingarna i de centrala delarna av Spanien?

Kapitel 5
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Marken på Iberiska halvön och i Pyrenéerna innehåller många olika sorters 

malm. Mest industrialiserat är området runt Madrid i centrala Spanien och 

Katalonien i nordöst, där Barcelona är huvudort. 

Turistindustrin är viktig. Kanarieöarna utanför Afrika och ön Mallorca  

i Medelhavet var bland de första som tog emot massturism på 1960-talet. 

I Portugal är det främst kustområdena som har tät bebyggelse och  

utvecklad industri, medan inlandet fortfarande är fattigt och glest befolkat.

Italien är mest industrialiserat i norr, kring floden Po. Klimatet där påverkas 

mycket av Alperna och påminner om de sydliga delarna av Frankrike och 

Tyskland. I norr finns flera gamla kulturstäder, till exempel Florens, Venedig 

och Genua.

I södra Italien och på öarna Sicilien och Sardinien råder rent medelhavs-

klimat, och befolkningen livnär sig främst på jordbruk.

Varför har norra Italien ett klimat som liknar det i södra Frankrike  

och Tyskland?

Kritklippor och buskar är typiskt för landskapet vid Medelhavet. Får och getter har betat av vegetationen 
så att den kalkrika berggrunden syns. 

Afrika, Sydamerika, Europa
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Grekland är den mest bergiga halvön, men här finns inte alls lika mycket 

malm som på de andra halvöarna. Mer än hälften av landets befolkning  

bor på landsbygden, en stor andel jämfört med övriga EU. Aten är landets  

viktigaste stad, strategiskt placerad vid inloppet till Svarta havet sedan flera 

tusen år tillbaka. Turismen är viktig. Mängder av turister besöker varje år  

övärlden mellan Grekland och Turkiet, lockade av klimatet och landets  

mångtusenåriga historia.

Det finns också ett antal små riken runt Medelhavet. Furstendömet Monaco 

vid franska Rivieran är mest känt för sitt kasino. I bergskedjan Pyrenéerna  

ligger kungariket Andorra och i norra Italien finns San Marino. I nordvästra 

Rom finns världens minsta självständiga stat, Vatikanstaten. Påven är  

stats överhuvud i Vatikanstaten och samtidigt ledare för den katolska  

kyrkan i hela världen. 

I Medelhavet finns flera sprickzoner i litosfärplattorna. En går i nord-sydlig 

riktning längs Italiens östkust och ger upphov till de enda aktiva vulkanerna i 

Medelhavet: Vesuvius och Campi Flegrei utanför Neapel, Stromboli i havet 

mellan Sicilien och fastlandet, och Etna vid Siciliens östkust. Dessutom skapar 

trycket mellan plattorna jordskalv och jordbävningar i Italien och på Balkan.

En öst-västlig sprickzon går genom hela Medelhavet. Ön Kretas höga berg 

och djupen i havet söder om ön visar att det är här som den afrikanska  

litosfärplattan sjunker in under den europeiska. Det är skälet till att Kreta  

då och då drabbas av svåra jordbävningar. 

Ön Thera är en slocknad vulkan, ett bevis på att det förekom vulkanism  

i den grekiska övärlden förr.

Ett annat tecken på jordens inre krafter är Malta, Europas sydligast  

belägna nation. Ön är resultatet av att havsbottnen har pressats upp  

vid plattgränsen mellan Afrika och Europa. Maltas strategiska  

läge i Medelhavet har gjort ön viktig i flera krig.

Vilka fyra aktiva vulkaner finns vid Medelhavet?

Kapitel 5


