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1. Guineai öbölrészlet. ~ancia-Guinea
területén számos egymással nagyjában párhuzamos völgyekben halad6 - j6formán esak a
térképr5l ismert kisebb foly6 fut az 6ceánba. Az als6szakaszoa
foly6medrekben, szép karélyos szigetek képz6dtek, dus tr6pusi
rovényzettel. A to~kolatoknál keletkezett kisebb települések az
ültetvényes gazdálkodás központjai. Ezek a földrajzi elemek gazdagítják a guineai part futásának egyhanguságát.
2. Az Abukiri-öböl részlete~ Az Abukiri-öböl hatalmas karéját mutatja be
messze elnyu16 partvidék nagy ivben, tagolatlanul fut ki 8 Földközi-tengerre,
nagy haj6kkikötésére
alig 81k~lma3. Az öbölben tehervitorlások horgonyoznak. El6térben 8 szubtropus jellegzetes növénye, apálma.
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,. A Kanári szigetek /részlet/o A Kanári s~igetcaoport Teneriffa
nevü szigetén emelkedik a regen sokat müködött Pico de Teyde
vulkán, mely 100 évi hallgatás után 1909-ben volt utoljára működésben. El6tte a kietlen lávamez6, melyen már kezd megkapaszkodni a növényae t , Mélyedésében t6 keletkezett.

4. Funchal látképe. A település az Atlanti-óceán

partján Madeira
sziget f~árQsa.
A vulkáni felépitésre annyira jellemz6 karéjos
parttagoltság kikötésre nagyon alkalmas öblöt alakitott ki. A védett kiköt6ben 6ceánjár6 haj6k horgonyoznak. A város látképén
j61 látszik a domborzathoz val6 alkalmazkodás és a ,szintvonulatot követ6 épitkezés. A hátteret a sziget vulkáni k6zetanyaga
zárja le.
5~ Madagaszkár felemelt tönkje. Afrika legnagyobb szigete Madagaazkár. Felemelt tönk jellege a háttérben a sziget belseje felé,
ígen j61 látszik. Eldl vizmosás van, melyen a záporok vize fut
le. A vízmosás terraszán falu épült.
6. KeletmadatasZkáii
erd6sége A 3ziget keleti oldalának a monszun
tid ceapadéko
tiiztosit s ennek ,hatására sürü 6serd6 fej16dött ki.
A kép jellegzetes k6kuszpálma-erd6t mutat be, amikor a nap sugarai áttörnek a lombokoh.
7. Madagaszkár bels6 fennsikja. Madagaszkár egész területe magasföld. A keleti oldal magas hegyger1nce a sziget belsejét megfosztja a b6vebb csapadékt61. Ezért a bels6 fennsik füves pusztaság
szétsz6rt fákkal, s csak a völgyet borit ja erd6ség. A háttérben
a kb. 2600 m magas hegyvonulat látszik.
8. Az Atlasz hegyláncai. !z e16térben Bamann Meszkutin / Algir/ meleg forrásai láthatók. A források vize mészk6 terraszokon zuhog
alá. A háttérben az Atlasz két párhuzamos hegylánca huz6dik.
5511120/79

'

- 1

7;::,::>
\ ~~.,'°l

\ ~-:-2.:.r..::j

\''''' =r.:

"-~~>.:

.~ BúrnClklt6táblák
a felszine\ö\oA Libiai sivatagra j ellemz6 vizszinte'S--ré:CegezettségtIhomoktabla ·látszik. A tábla fennsikja meredeken végz6d1k, a felhalmozott törmelék lejt a sivatagra. A homoksivatag barázdált kápe a azél hatását mutatja.

lOoVizszintes
mészk6rétegek. Hatalmas mészk6tömegek emelkednek
llgéiia terHleten. A Rummel hajdan barlangi folyó volt, de a barlang beszakadása következtében mély szakadékvölgy keletkezett.
Hátul a mészk6 tetején Constantine város házai. látszanak.
Ilo Délafrika 6si tönk~
Meredek peremmel"végz6dik
dálen a kontinens 6si tönkje. A hatalmas gránitsziklákat
simára csiszolta
a tenger hullámzása, s sztintelen pusztitja azokat még most is.
Háttérben a tenger felé hirtelen leszakadó hegyvidék meredek falát látjuk.
,12 •..Az .Abesszin-fennsik.
A sikságnak látsz6 tertilet Abesszinia
.kb , 2000 m magasságu fennsikjának
egy részlete. Ebben a magasságban az egyenlit6höz közel mérsékelt éghajlatu gazdálkodás folytatható~ Az ~ldtérben árpa és kölesföldek látszanak, learatott
kévékkel. A középtájon karaván vonul keresztül.

I • Akeletafrikai

árokrendszer. A keletafrikai tönköt Abessziniá1 d re tör srendszer szakitja meg. A törésrendszer két ágban
huzódik délnek s benntik ktilönböz6 magasságban tavak helyezkednek
el. Az árkok mellett hat~lmas vulkánok emelkednek.

14. ~ R~v~nzori. A Ruvenzori Keletafrika legjellegzetesebb hegycsucsa.~ereken
5100 m magas. A felh6k fölé emelked6 h6süvegével
az árokrendszer
"alpi" vidéke.'
l~~.A Kirunga.

kirri1 hegy.

Afrika vulkánjai

között a legszebb

kupalaku

vul-

I

A KongQ.!.A;XQngófelS5,f'Ql.)á;~hmutatj8. a kép. A partokat mindenütt
sürU erd!~g-kisdri.
A baloldalon az e16térben mahagóni fa hatalmas törzse látszik, két bantu-néger lány áll e16tte a parton.

16.

17 o A Niger" $zudán fennsikjába vág6dott bea Niger. Mellette és
mellekfolyói mentén a b6séges talajviz következtében elég sürü
a lakosság. Ujabban a Niger vizét gátak közé fogták s öntöz6mUvek
biztositják a gyapotültetvényeknek
szükséges vizmennyiséget.
Egyébként a tertilet egyhangu sikságain pásztorkodás folyik.

lS. A Zambézi. A Zámbézi örvény16 vizét látjuk, mely tajtékot vetve rohan a nagy Viktória-vizesés közelében. A viztömeg vadul ostroDi61J8
'a mederb61 kiemelke,dd mintegy 40 méter hosszu sziklaszirt·et. .,.
Iq. A Taneanxika-tó.

Az árOkrend.~zer legnagyobb tava, a Balatonnagyobb Tanganyika-tó. A partján hirtelen kiemelked6 peremrészt erdd borit ja. A viz mellett látszó apró kerek
foltok bennszülött települést, kunyh6kat jeleznek.
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