Dánsko
Červený podklad vlajky symbolizuje
sčervenenú večernú oblohu. Vlajka je známa
pod menom Dannebrog (duch Dánska).

Názov krajiny:

Dánske kráľovstvo – pravdepodobne najdlhšie trvajúce na svete

Rozloha:

43 075 km2

Štátne zriadenie

Konštitučná monarchia

Správne členenie:

14 krajov a dve samosprávne zámorské územia (Faerské ostrovy
– 43,3 tis. obyv., 1 399 km2 a Grónsko – 55,8 tis. obyv., 2,2 mil.
km2).

Hlavné mesto:

Kodaň

Počet obyvateľov:

5 432 335 (údaj z roku 2005), 85 % žije v mestách

Národnostné zloženie:

Dáni ( 95%), Nemci, Inuiti

Priemerná dĺžka života:

Muži 72 rokov, ženy 78 rokov

Náboženstvo:

evanjelicko-luteránske

Náboženská príslušnosť:

Luteráni 96 %, ostatní kresťania 1,7 %

Úradný jazyk:

dánsky

Mena:

Dánska koruna

Geografická poloha a členenie:

severná Európa, krajina sa rozkladá na Jutskom polostrove a
priľahlých 406 malých i veľkých ostrovoch, z ktorých len asi 90 je
trvalo osídlených. K najväčším patrí Sjaelland (7541 km2), Fyn
(3482 km2), Lolland, Falster, Mon a najvzdialenejší je Bornholm

Podnebie:

Mierne, vlhké zimy (február – 0,4 Cº), studené letá (priemerná
teplota v júli 17 Cº), veterno, zamračené a časté zrážky hlavne
v mesiacoch august október

Najvyšší bod:

Yding Skouhoj 173 m

Povrch:

Rovinný povrch je zapríčinený ľadovcom. Ten tu zanechal veľa
morén. Priemerná nadmorská výška krajiny je iba
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Západné pobrežie Severného mora lemujú piesočné dumy až 30
m vysoké. Významnú plochu zaberajú aj jazerá (slané aj
sladkovodné)

Poľnohospodárstvo:

60 % ornej pôdy. Pestuje sa jačmeň, pšenica, cukrová repa, repka
olejka, zemiaky. Lesy 10% - listnaté buky, duby, ihlčňany sa
pestujú z hosodárskych dôvodov.

Rybolov:

slede, tresky – 10. miesto na svete

Nerastné suroviny:

ropa a zemný plyn zo šelfu Stredozemného mora, kameň, krieda,
kaolín
97 % výroba elektriny z ropy a 3 % veterné elektrárne

Priemysel:

strojárky (výroba námorných lodí, lodné motory, poľnohospodárske
stroje a zariadenia pre potravinárky priemysel), potravinársky,
elektronika, chemický priemysel (výroba cementu a ropných
produktov, dusíkatých hnojív), výroba porcelánu a nábytku.

Najväčšie mestá:

Kodaň, Arhus (prístav), Odense, Alborg (prístav)

Zaujímavosti:
1. Mesto Odense – rodisko najslávnejšieho spisovateľa rozprávok – H.CH. Anderssena
2. Zábavný park Legoland - Billund v Jutsku, kde sú vystavené exponáty z kociek lega.

3. Zábavný park Tivoli so záverečným každodenným ohňstrojom
4. Safari park (Leví park) – Givskud
5. Krytý vodný park Rodby – Lalandia
6. De 7 Haver (park 7 záhrad) – pri zálive Aakrog Bugt
Iné záujímavosti: Dánsko medzi patrí medzi prvé krajiny, ktoré sa vážne začali zaoberať ochranou
životného prostredia. V roku 1974 ako prvé schválilo zákona o ochrane
životného prostredia.
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