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EGYIPTOM I.
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__ ~N~i_l~u_s~v_i_z~e~
azt a területet mutatja a térkép
Ez a hosszan e:J..nyul6
sáv, mely caak a del tavidéken szélesedik ki nem nagyobb ugyan a Dunántulnál, de igy
is földünk legnagyobb oázisa, melyet nyugattói a libiai, keletr61 és Arab sivatag fog közre. Az állJndó meleg a Nilus áradásával párosulva évente háromszori terménybetakaritáat
tesz lehetSvé, mely a magas népsürüséget ia megmagyarázza.
2; A Nilus völgze Asszuánnál. Sziklás vidéken folyik a Nilus
lsszuannal, rjata a jellegzetes nilusi vitorlások. Fartjait csa~
keskeny sávban kiséri a növényzet. Háttérben a Nubiai sivatag
látszik.

l. A kék Nilua eredete. A folyó vizeséssel indul ki a Tana-t6ből.
1háttér felé az abessziniai magasföld fennsikja huzódik. A sima
felszint aláthatárból
hegyszerüen'kiemelked6
tönkfeltilet szakitja meg.
4~ A fehé r Nilp.s.eredete. ~ Fehér-Nilus a Viktória-tóból eredve
törmeléket nem. visz. Ai;6b61, kemény táblaperemen vizeséssel zuhan le.
'5'; A Nilus sziklás medre Asszuánnál.

Oá.zisként helyezkedik el az
asszuáni.település.a.foly6
partján az .gyenletlen sziklás területen. A Nilus medréb61 a régi k6zetek le nem koptatott darabjai
emelkQdnek ki. Itt épült a közel két kilométer hosszu gát, mely
a vizet biztosi~ja a viztelen hónapokban a folyó völgye szá.mára.
6;-ANilus
fels6 szakaszának kataraktái. A Nilus felső szakaszánakliajozhatosagár-8
medreből kiáll6.sziklák 8 a meder különböz6
szintjei akadályozzák. Ez a szintkülönbség okozza a vizeséseket.
Ezek az ugynevezett kat~rakták.

t~:A Nilus fels6 szakasza ~ Középafrika es6s területén más a Nilus
vidéke. SürU nÖvényzet bOrit ja környékét, de a folyó már itt is
vizeaése~en, rohan6kon zudul le a meder magasságkülönbségei
miatt.
8 •.A Nilus Omdurmánnál
jellegzetes tájat mutat. A parti fák,
tenerhajó, ~Z itatasra levonu16 tevék hozzátartoznak a nilusi
képekhez.
9. A N-1lusdelta. A Nilus iszapjával, hordalékával termékeny deltavideket epit.Balra
a aosetta-ág látható, melyet csatorna köt
össze li háttérben levő Fölközi-tengerral.
'--
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lO"Pt daltavidék öntözd csatorná~
A Nilus gazdagdeltavidékének
egyik"eza'kaszát mutatjaakep
•.A dUZZ8szt6gátak elegendd vizet
biz'Ít:.H.!1 t anak a kiágaz6 csatornák révén a termékeny területnek.
A sürU cS8tornahál6zat eredménye a belterjes gazdálkodás, gazdag
termésg &melynek hasznát ma még az angol kapitalisták élvezik.
11~ A deltavidék tinttizdcsatornái. A deltavidéket osatornák hái"]'zz~k~be~ A- csatornak~ parcellái között intenziv kertgazdálkodás

folyik"

ls."Ö~1 áradás a Niluson.:.~ deltavidéket mutatja a kép magas,

vizall~3 idején.
alacsonyan

A.cs~tornaágak szinültig megtelnek vizzeI, az
fekv6.földek pedig viz alá kerUlnek.

~~~~gi
öntözdmü a Niluson. Az 68i Egyiptom 6si vizemel6 m6dja.
A paterno8zter szerkezetet, vagyis a nagy kerekes vizemel6t /nálunk a bolgár kertészeknél találunk ilyet / rendesen áDBtok hajtják jár.gány közvetitésével.
/
14~ Az asszuáni gát~ A felvétel körülbelül 1000 méter magasságfoly6 felduzzasztott vize,
balr6l a sel16s, sziklás meder, középen a gát egyenes vonala.
Háttérben a foly6 fattyuága látszik.

boI készült. J6l láthat6 jobbr6la

15 e ~~sszuáni
gát közelr61 •. ".Gigászi~:iztömegek zudulnak le a
világ egyik leghosszabb gátjanak zsilipnyilásán. E kb. 7 m magas
és 2 m széles nyilásokon lefoly6 viztömeg biztositja a száraz
időszakban szükséges vizet a gazdálkodás számára. A gátat az angolok épitették. A Szovjetuni6 szocialista tervgazdálkodása már
messze tulszárnyal 1;a ..a kapitalizmus ilyennemü épi tkezései t.
/Dnyeprogesz./
•

,
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16. !hová nem-1B1 el a Nilus vize. A Nilus völgyében csak addig
él meg a növényzet, ameddig a viz elért. A folyó partjain öntözött kertek virulnak, de mögöttük élesen válik el a fut6homok, a
sivatag birodalma. A láthat6 k6börcök keményebb közetü anyagból
vannak, lepusztulás~ folyamatuk éppen ezért lassubb.
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Készült a Fels60ktatási Jegyzetellát6 Vállalatnál
Felelős vezető: Bojkovszky Lajos
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