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le A S~n~s!~nitáb1s.!- A magasra emelt nyugat-szudál,i
daia i,;:sapadekszeganyteru'letü .kopár ~ziklafelsziL,
fan~aslt1kus
oszlopos formákat alak1t ki.

tönk bels601nelyen a azél

2.:..•A_~!.udáu..i hegyvidék" A szudá.ni tábla nyugati l-'ereme me:redeKen emeIiedii ki az atIant16oeá~i oldalon. A kép a folyóvölgyek
által fel;sz;a.bdalt magas táblát mutatja. AZ a16télben páfrányok
és c.en~vész pálmák láthat6k.

i"

szavanna. Szudán déli szavannás yidékén vonulnak
A mélyedést kitölt6
viz partjáI mOQsári nömajd füves té~ség ~rd6kkel megszakitva - a szavanna képe.

A dél;;)zudán1

.t a teherhord3k.
ványzet,

~1neai~!~rd5.
A kép a portugál-Guineában
le,~' Eatata-völgy
ffiiIetéi mutatja be. Bár elég qua aljnövényzetet látunk, da itt
még világos, napsugaras az erd6. Nem szövik át ugy & liánok, mint
az egyen11t6 v1dékén. Á taőarüaég ie kiaebb.

f;"'fe,iiiangrove
erd5ség~ 4 mangrove el"d5ség fáit Dl&ge~r6l lenyu16
..hajIaau gyökérzet jellemzi,
lyeken mint c.azlopokon nyugme

szik a fa. Magas.ágakat,
lev6 emberei-kel.

nagyságukat

haaonlitsuk

össze az ott

6~'Niger; A foly6 völgyét látjuk alacliJonyv1zálláskor a háttérben jobbra partmenti telepaléasel. Az a16térben kertszerUen müvel t partluíegély. A I(lez6gazdasági termelés a vizt.iány miatt mindenütt a folyóvölgyet követi.

t-

Banánülte1YéiY.
A hatalmas levelek árnyékábandus
ej16dik
eri a tr6pus kedvelt és agyon elter~edt

a banán.

es
.

-

füzérekben
gyümölcse
'

..

~

t,olán.
Szudár:. keleti részének
aik terffletén kifej13d6 nadvilág ellepte a Niluwt, amely telje1i8n eltünt a végtelennek
tetlilz6nádas mocsarában. Cs6naltokkal i.
casak nagy er6feazi tés mellett tud t ak utat törni t;. foly6n, hogy felhatolhaasanak forrásáig.. .
8. A Nilus inocsárvidéke a szudáni

9. A 'Fehér-Nilus kifOl~ása a Viktoria=t6b61.

Kétezer évig hiába
l::erestek a Nflu8 forrást,
nrí.g.
-végre 1862-benfeJ.fedezték
a Viktoria-t6b61 kiöm16 Fehér-Nilust, a téból vizeeésf'.'ellezudu16
folyót. E vizeeések .a 1l.iponvizesések - 5 méter magas ezintkü- .
lönbaéget hidalnak át."A t6 1tt_ott meredak partJ,ai töréseket sejtetnek.A háttérben szavannáa vidék terül el.
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lQ!.~:e..!nái1zül(jtt
pásztarko6ás. Abesszinia magas fensikján az áll~ttenyé sZt ths li bensztIlottek id-foglalkozása. Figyeljük meg e terület egyhanguságát, mit a havas foly6 bevág6dáaa, illetve a háttérben emelkedd hegység szakit meg. Afoly6parton
fákat találunk.
ll .•Hegyvidéki néger falu. Ahol· csak lehet az erddvid~ sziklatömegeinek védelmét is felnasználják a lak6sok a településre. A kis
tisztáeokon emelkednek a kerek kunyh6k és a kisebb magtárak. Ugandai kép.
128 Smavanna telepUléso Észak-Ugsnda szavannájának települáaét mutatja a kep. A falu egy-két kisebb "házcsoportb61" áll, mellettük
a lábakon ál16 kis magtárak. A házak kl:Sralakuak éa magas csucsos
tet6k fedik. A telepiilés ~ellett lev6 mezdgazd·ssági területet müvelik, de fontos számukra a vadászat is.

13 ..Dakar

teherkiköt6jét

látjuk a képen usz6 darukkal.

14~Abesszín

fennsik. Abeeszinia ~l:Sbbezerméter mágas fennsikja
Afrika 6si tönkjenek le nem pusztl11tlávatakar6yal
fedett területe. Igazi fennsik, enyhe halmokkal, ritkábban hegyekkel tarkitva.
Állattenyésztést
és földmüvelést találunk rajta.

15 ~ KanxonvölÍyek a fennsikon. A fensik más részeinek ;.8ikságát
mély kanyonvö gyek szakítják még. Mélyedésükben dusabb növényzet
él,ide
települnek a benszülöttek füvel fedett kunyh6i is, hogy
védelmet találjanak a fennsik szele ellen. E völgyekben a közlekedést nagyban akadályozza a meredek peremvégzddés.
_

16~ Tana-t6 részlet
láthat6 a légi felvételen. A tavat gazdagon
tagolt erd6s partvIOék kiséri. A háttérben a vizszintes táblap2Jr8~
élesen kirajzo16dik.

17. Durraköles földek. Abesszinia fontos növénye a durraköles,
mely.a lakosság főtápláléka. A fár6l méhkasok ~gnek s a mézbdl
nemzeti italt készitenek.
18. Földmüveléa.

Szudánban a földmüvelés még a faékénél tart.
mezőgazdasági elmaradottság a gyarmati helyzet következménye.
A fej16des elindulását a függetlenség kivivásának kell szükségszerUen mege16zni.
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