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1. Délafrikai· tengerrart. Délafrika keleti partvidéke lépcs6ze~
tesen lej'ta tenger rányába. A part mentén alacsonyabb sáv huzódik végig" dombos vidék mocsaras ~érszinnel. Tavakat rekesztenek el a tengerturzásJi,,' melyeken már a fák- is megjelennek.
Ilyen a part Beira vidék~n is.
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Az afrikai. tábla !ereme. A délafrikai táblás patrvidék mereeleken, gyakran vei~d, sekkel e sik a tenger vizében. Alul gránit,
felal a szilurkorszak homokköve épiti fel a hegyeket. SZépen láthat6 a viZ8zintes ré.tegezettség. A hegység oldalában a J6reménység foknál fut6aut6ut
huz6dik •
.'

r,

~~Részlet
a Draken hegiségb61.
OA fantasztikus aziklaormok
atal és Transval határ n emelkednek. A képen j6l láthatók a ,
tábla vizszintes rétegei, melyet a pusztit6 er6k kicsipkéztek.
~;

A YokfÖld 6kori hegy tömege. Afrika ókori' kristályo~ a~aga
delen-Tetddésekkel
magasra emelkedett. A helyenkint, fedetlen
hegy tömegek er6sen pusztulnak a h6mérséklet ésa osapadék egyuttes hatására." A l'okTároa k~zelében keletkezett 8 a képen láthat6
RoakJ kanyon, ' melyben vasut visz 8 ahol a növényzet megkezdte,
hódi t6 .munkáját.,
' ,
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5;'" A Xarru:"'medencék•.• párkányhegyek magas pe remei fogják közre
a délafriiaimedeneeket
• .A lIérséke]i;.mediterrán éghajlatu terü-'
leten. eur6paiak belterjes mez6gazdálkodást tolltatnak.
."-

,
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'6. A tábla-hegy.

Afrika dt§li c'sucsán meredekperemmel
sza'ks-dle
atábla,melJ
8 tenger fe161 hegynek
látszik. ~ keskeny parti
sikságonDélafrika
egyik nagy kiköt6városa: lokvá.ros lBrtilel.'
-

'

7. Délniue:atafrika1' száraz folx6meder •.A NagI Hama föld magas'

'

fenaikj n kevés a csapadek. A ritkán hul16 b6ségesebb es6vizid6szakos viza fejletlen mederben folyik. Az év nagyobb részében
szára~ medernél azonban növ~n1ek, ritkásan fák i~ jelentkeznek.
8. A Kalahári."'Délafrikafélsivatagja
.Atalaj~
nem bori tja össze:"
függ5 füt4kar6, .helyenkint felsz~nrebukkan
a, aiv6 homok'. Csak
itt-ott élénkiti egy-egy akácféle a táj sivár egyhanguságát.
A háttérben ~ nagy szárazság miatt oly gyakori 'préritüz" füstoszlopa látszik.

2~ Oranje

folyó.:.Kopár hegyvidékek között folyik fels6 folyásánál az Orenje. A fo1y6 jobbr61 lép a képbe és b~lra hagyja el.
" Szemben 81áraz, homokos asz6völgy látszik. A parton gyéren t818p~lneka fák, 8Z erd~8ég ezen a terU1eten még n1'nyz1k 8 kevél
olapad4k miatt.
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10. A Zambéli kanr~~~
A Zambézi örTénl1~ vize szük kanyonba
szorul a háttdrben-ratizó Vikt6ria-vize.es után. A viz mellett
felhalmozódott törmelék az apr6z6dás,folyamatát jelzi. A kanyon
s6tét baza~t falait álland6 vizpárábané16 sUrU növényzet boritja be.
'
ll. A Viktoria-vizeaés. A Zambézi ezen a szakaszon kemény krietályos ~~zi •.tb.é, ,fut, melyet bazalt, tönk vált fel. A foly6 a kristályos tönkön nem' tudta medrét bevágni s ezért .széles seké1yes
mederben folyik. Innen zuhan le 119 m. magas vizesésseI a hasadásokkal felszabadult bazalt 40-100 m. széleskanyojába.A
hatalmas viztömeg fUls1keti t6 zaj jal, magas párafe1h6vel esik le.
A felvétel a szakadék nyugati végér6lkészül t.
'
12; Bels6 sztyepterfilet. A bels6 magasföld gyér esapadéku,területdn sztyepn8venyzet fej!6d1k. A felszini vizek mentén már gyéren
fák i8 megjelennek. A kép K1mberley.vidékér61 való, a viz mellett
egyazerü farm épült.
'
.
13; A keleti erd6sé~.Délafr1ka
száraz erd6részletét mutatja a '
,kép a Zambézi közel ben. Bár az erd6 nem áthatolhatatlan sfirfiségüp
mégis dus, bokroe aljnövényzete van. A kép baloldalán fatörzsekre felkuezó liának láthatók, a kl:Széps6háttérbe'n pedig 40-50 métert elér6 magas törzsfi fák.

14. -ahagoni. Dél~Rhodézia 'erd6ségében aok olyan fa él, melyet
masutt nem találunk meg. Ilyen a barna mahagoni fa is, mely 50
méter magasságot ér el.,
,
'
..

15. Benszülött teleaüléa. Rhodézia bens6 fensikja sziklafalainak
természetadta lehet ségelt is felhasználják, a néger települések,nél. K,elletttiképül fel a kraal, a falu, ~elyet m'g:kUlön n6vényöTVel védenek. Minden kis l.e~et6séget felhasznál a lakósság ~aluja r'd,el~'b.n.
'16. Pretoriai Sl'mántbá~ák.

Az 8186 gyémántbánya képét látjuk
transvalba~, Pret6ria k~elében., Itt találták a hires Oulinan
·8141lántot 190,-beh • .Az e16tér ért'kea k6zetanyagál a háttérben
ff18tölg6 kéménl{1 mosótellaphez szállitják, ma~d a,kimosott,anyagot elszálli tv. felhalmozzák.
'
,
?

__

,,'

~7.Platina le16hely. 4 hires vaal-foly6 vidékét mutatja a kép,
ahol1924-ben, miközben aranyat akartak kimosni 'a homokb6l,'platinára bukkantak. A transvá11,platina is egye16re még az imperia,liatákp;"o fi t j á t növeli.',
."
" _
,,'
lS. JohannesbUrg1 aranybániák. ~ kép jobboldalán
kaba,halmozott kvarehomok,athat6, ba:}.oldalonaz
mazó homoktérszin, ulynek bány'szása terraszosan
.6 háttérben, aranymosó látszik. '

a kimosott, bucaranyat tartaltörténik. X:özép•

19; Kuhkáslakások;
A kimberley bányák munkásainak nlomortanyáit
mutatja a kép. 1 háttérben lév6 deszkabarak szobá1ban kezdetleges fapriccaeken 15-20 munkás lakik összezsufolfa. Egy-egy lakáshoz egy~ a szabadban elhelyezett f6z6hely tartozik. A kép jól
mutatj8 a konyha szegényes felszerelését. Anagyfoku kizsákmányolás emberinek alig mondható életmódra kényszeriti az afrikai
bányák szines munkásait.
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20.,:A bánysvidék elzárása. Háromszoros dr6tkeri tés védi a k1mber~le,y~1biny~yidáket • .A keritás dr6tjaiban villamosáram kering. Az
imperialisták igy 6rzik zsákmánluka~; nemcsak a behatolást akadályozzák meg, hanem az eltávozast isa bány8v1dék.r6l.
21. Kukorica'a néger gyermekek csemegéje.Rhodéziában
f6 tápláldk a kUkorica. Az afrikai bensztilöttek millióinak f6tápláléka •.
Néhány helyen háromszor is megterem ~vente. A gyarmati elnyomáa
nemcsak nem ,fejlesztette a nép 'letleb.e~6ség~l, hanem gyerm.ekeik
- Brülnek, ha ehhez az egyoldalu táplá1ékhoselegend6
mennyiségben
jutnak hozzá.
22. Juhtenyésztés. ~ kontinens déli részének szárazabb fens1kjain
6riási 'm~retü jühtenyésztés folyik. A. tipusos félsivatag ritkás ,.
fáival, gyár bokraival csak az. igé.nytelen juhnak tud élelmet biztositani. !ávolabb az 6kori lankás hegyvidékamelkedik.
.
2~. 'Kávé és banánültetvény.
Délafrika osapadékos keleti partvid kén mind~obban igyekszik megvetnilábát
a fehér embe~. A természetes növénytakar6 visszaszoritásával
ültetvényeket létesit
s a fekete'emberek szinte ingyenesmu.nkájával
biztositja a maga
gazda@ságát. Jellegzetes kávé és banánültetvényeket látunk az 68i
növényvilág közepette.
.
.
24. A Fokváros kiköt6je. Afrika legdélibb partján épült nagy kiköt6város. A légi felvetel e16terében a m6l6kkal körülzártkiköt6t látjuk. Mögötte a keskeny parti sávon terül el a város,melyre az 'afrikai tábla meredek pereme tekint alá.
25. Johannesburg.
Világvárosi kép' felh6karcol6kkal: a f6vároa
aityje. Ezek a felh5karcol6k is az afrikai földés
nép kirab-'
1ásib61 ép~ltek~
..

Készült
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