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1. Egyenlitői

es6s erd6~

A Kenya-hegység leleti lábánál datolyapálmák 6serd6 ;'világa talál=
hat6. Az 6serdeS egyik leveg6sebb részét mutatja a kép, az aljnövényzet áthatolhatatlan sürüsége~zonban
itt ls kitünik.
2. Egyenlit6iezáraz

erd6. Néhány,szélességi fokra az egyenlit6=
t61 s a hegyek magasabb szintjeinaz
erd 6 sürüsége csökkeB. A
száraz időben lombjukat hullat6 erdőségek alakulnak ki. Az erd6ség ~ár szell6sebb s .kanyargó utjait nem lepi el~rövid id6 alatt
a növényzet.
',
3. Farr6égövi szavanna. Embermagasságu, vastagszálu fü tölti ki
a kép e16teret. Il hlttérben szétterü16 lombozatu ernyős akácok
látszanak. A kép az afrikai szavannás táj tipusa a 10. szélességi fok ment€n.
4. }'orróégovi' szt:i!h Az alacsony és gyér fti közül itt-olfitkibUkkan a nyers talSJ~is. A háttérben már a sivatag homokbuckái
Lá t aaanak , A látóhatárt az Atlasz nyulványai zárják le. Sztyepterületek a sivatagok peremvj,dékein találhatók.
,o'

"

5. Homok~iv9tag. Mint a tenger hullámai ugy Tonulnak a buckák a
végtelen lat6határ felé. Az előtérben leveS nagy bucka szép szél=
fodrai t teYelábnyomok zavarták meg. A buckák Ragyságá t a tevék
és az emberek érzékeltetik. Az előtérben levő határk6.francia
Szahara határát jelöli. A siYatag területe a leszáll6 légár~
latok övében alakult ,ki. '
6. Oázis.
A sivatag növényvilása a felszini vizfolyások vagy ma=
gas talajvizek kis területére korlátoz6dik. A kép a Tozer-oázist
mutatja jellemző növényével ..
a datolyapálmáv;.al.
l.:..J2antu
négerek. Afrika benszülötteinek egyik népes családját
alkot ják a b an tuk , Figyeljük meg magas, arányos, Jlyulán.kt,estalkatukat.

j

8. Nyilaz6 szudáni néger •• négerek másik nagy csoportj.át a szu=
dániak alkot jak. Testalkatuk nem annyira telt, mint bantu rokonai=
ké. A képen, térdel6 helyzetb61, megtámasztással történó nyilazás
mesteri testhelyzetét látjuk~'
9. A hottentották. Dé'lafrika sivatagos., sztyeppés vidékein élnek.
messze kiterjedt nép a gyarmatosi t6k e161 mindjobban
visszaszorult, alig tengetveéletét.
A busmanoknál magasabb termetü és mliveltségü nép. Pásztorkodással foglalkoznak.
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. 10. Busman család. A hottentottákkal
rokon nép, de termetre
kisebb • .Az6slakosság maradványánaktekintik.
A gyarmatosi t6 Dél·afrika nagy területein
kiirtották
6ket.s ma már csak a déli legsivárabb vidékeken élnek. ttld~S"ztetve böngész6, vadász6 életm6dot
fol.ytatnak csoportokba ver6dve, :szétszórtan
a megélhetés biztos
alapja nélkül. A gyarmatosi tás ide juttatta
Afrika egyik 6si né- .
pét. Fejlett
rajzkészségUk van.
.
~
.11. Pigmeu.sok. A kontinens belsejében,az.6serd6k
mélyén é16, alacsony termetu 1140 cm magas/ pigmeusokat. is Afrika 6si népének
tartják.
Halászó, vadászóéle'tmódot
folytatnak.
A kép a Kongó
medencéjébc5l való.
fehér ember átlagos termetü európai./
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12. Arab •• szakafrika
lakói között sok az arab. Részben városlak6k,
da nomád törzseik is ismerete.sek /beduinok/.
Jellegzetes
arcélUkreSl könnyen felismerhetc5k. J. tüz6· napsütés ellen fehér lepellel;'
turbánnal,
illetve
burnusszal védekeznek.
13•. Vándorl6 berberek. ATe~l ;fensikján
nomád pásztorkódásfolyik.
A berberek
Lovas nomádo.k, birkát· le,geltetnek a gy~rfi1viiteriile.ten. ,A-háttérb-enkezdetlegea
karáinjaik és sátraik
lát·szanak .•
l!. Néger falu~ A benszülött
lakósság települése
a környezethez
simul. A száraz füvel fedett gombaalaku körházak a szavanna bokrai
és fái között védelmet találnak az ld6járás
viszontagságai
ellan.

15. Casablanka.

Nemcsak Marokkó, hanem-Afrika egyik legkorszerlibben
kiépitett
kiköt6városa.
Eur6pai negyede pazar, fényüz6 épiiletekb6l
áll, melyet a gyarmatosit9k ~ leigázott
nép verejtékea
munkája árán harácsoltak
össze.
16. Állattennésztés.
A sivatag. szélén és a folyók mocsaras lapá1yain, gyérf vil legel6kön nomád állattenyésztés
folyik.
Képünk
birkanyáj at mutat a Keops-piramis aljában.
.

Ll.

Földmti.velés.· Ilyen primi tiv módon mti.veli földjét
Tunisz 6si
n pe. Mig a kizsákmányo16k minden j6ban duskálnak, kiuzsorázva a
fBldet
a a lakoaságot,
addig az elnyomott nép kénytelen saját
magát az eke elé fogni. /'
. "- .
.
é

18. A Szahara-vasut kis szakaszát mutatja a kép. A vasutat a franciák ép~tették,
hogy jobban biztositsák
a maguk számára Északaf"';
rika kirablását.
Ezért stratégiai
jelentősége
nagyobb,mint a forgalm; értéke.·
.

19. Müut az 6~rd6ben.
Afrika magas fensikjának
6serdejáben épült
a modern aut6ut, hogy biztositsa
a gyors közlekedés lehetőségét.
Az ut a sok csapadék miatt er6s domboruságotmutat
a a még hiányz6 vasuti közlekedést p6tolja.
..'
.
.
20. Karavánut. Afrika belsejében a közlekedés még azokon az 6si
csapásokon halad, melyet ávszázadokon )reresztül tapost.ák ki a ·karavánok tevéi.
A sivatagban az oázisok a karavánok pihenő-helyei·.
Xépünkön a bal háttérben az El Kantara oázis pálmái látszanak,
e16l a karaván, .a háttér 'hegyvonulata a Szahara-Atlasz.
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21. A Nilus haj6kkal. A képen a Nilus balpartját látjuk tehervitorlásokkal. Ez a NIluson használt legáltalánosabb szállitóeszköz.
22. Alexandria k1köt6~e ••Kb. 1000 méter magasság~b61 muta~ja a
kép a tengerparton elerü16 városnegyedet.A
háttérben érdekes
kör- és négyszögalakuan kiképzett m61ók jelzik a kiköt6t. A város=
negyedeken két párhuzamos sugárut vezet keresztUl, köz~ttük kiképzett parkok ill. beépi tetlen területek látszanak.
'
,,
2~.Elefántc!orda. ~ nagy vadak h&záján~,
Afrikának sztyepvidék nátvonul6
kb. 130 elefántb61 ál16 csorda megy uj legel.6k felé.
A kápitalista világ kiváltságosa1nak kedvelt vadászterilletén ez
az állatfqjta is kipusztul6ban van. ~gazi hazájuk a száraz erd6
és a szavanna mocsarakban sem szükülköd6 terü.letei.

,

'

24. Bivalyok és zebrák. ~ keletafrikai szavanna két legjellegzetesebb állatát látjuk csoportosan az itat6nál. Az egyenlit6 területein kivül egész Afrikában otthonosak.
25~ Zsiráfok. A szavanna, nagy növényev6ihez tartoznak. Hosszu
~yakukkal a Iegmagasabb fák lombjait is elérik. Rendkivül 6vatosak gyors és kitart6 fut6k. Rendszerint kisebb csordákban legelnek, legnagyobb számban Keletafrika szavann~in találhatók.
26. Gazellák. A szavannán igen sok fajtája él ennek a kisebb alkatu növényev6nek. Tulnyom6 számban 6k népe si tik be nagy c,sordákban az afrikai szav~nnát.

27. Oroszlán. A szavannák rettegett állata az oroszlán. Anövény~
evőket nyomon' követ~k a ragadoz6k s ezek közül a legves~élyesebb
az ~állatok királya.
F61eg éjjel jár zsákmánya után.
,
~
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28. ,Hiénák zsákmány mellett. ,Dögev6k. Kiváló szaglásukkal messze
vidékről megerzik a kínálkozó 'lakomát s féJn,api járásnyit is
'
elügetné~ a 'práda után. A képenszamárhullamellettkáezül
tek,
lakmározoi, amikor a fényképez6gáp kattanása megzavarta6ket.

29. Rinocérosz. ~r1kának
jellegzetes állatvilágához ta'rtozika
rinocerosz is. A szavanna mocsaras vidákeit kedveli.

30. Elfo~ott fiatal gorilla. 4z emberre is veszélyes

olyko~ a
kipusztu óban levő gorilla. ~lve nehéz elfogni, vadászatát tiltják. A képen látható fiatal gorillát hurokkal fogták Nyugatafri,kában a vadonban. Az 6serd6 fáinál.
~l. struccok. Igazi hazájuk a Fehér-Nilus ritkafüvü ezavannája.
Kitart6 fut6k. Er6s lábaikkal kisebb ragadoz6kkal is elbánnak.
~'-yizimadarak.Zömmel
a gázlók csoportjába tartoznak. Otthonosak
IlrIl(a',
valamennyi 'mocsárvidékén. Nagy tömegekben a Nilus, Kong6
és a Csád-t6 mocsaraiban élnek. A kép a Nilus mocsarainál készült.
Az e16tárben k6caagok vannak, közöttük egy-egy pelikán és kacaa-.
féle.
Készült a Fels60ktatási Jegyzetellátó Vállalatnál
Fele16s vezet6: Bojkovszky Lajos
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