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A kontinenst természetes 'tájai 8zerintmutatjuk
berelós-zör,
a keleti tönk éstáblás
vidéket IGuy~nai és B:razi11a~ masszivum/,
majd a belső 8Ullyedésöveze~:
az 0rin~e~, Amazonasz és 1a Pl~ta
v1dékdnek, jellegz~tes táj a1 t láthatjuk ,végül az ArÍdok maga.'
hegyvidékének. képei elevenednek meg ~q.áttünk.
Guyanai

és Braziliai

Magasf151d '

1. A Potaro-foly6 vizeséseBrit-Guyanaban
. A Guyansi Magasföld, mipt.a Braziliai is, 'ási k~zetekból
épillt. tönk/a Gondvana részeI. A gr~nitb61, gneiszből, _ristá ....
1yos palából stb. 'álló tönkfelületet t az un. alsó eme Le t et, he1yenként meredek falakkal kiemelkedtJ6kori
.vörös h()tDQkkHvekb!$l,
felépitett másadik vagy felső emeletnek nevezetttáblahegyek
__'
,boritják~ A középkor végén és a harmadkorban lAz Andok gybcSdé~
sének korszakában/ a két ma'sszivmI erót,eljesen kiemelkedett,ugyanakkor·abelsó
sikságövezet megsüll.yedt-;.Az igy kialakult felszini v az enyokhez igaZOdott a hidrográfiai hálózat.· A foly6ÍJled~
rekben sok ase116
észüh~t~g,
ez is az epirogenetikus mozgások
fiatalságát bizonyit ja. A kép egy brit-guyanai folyó vizes~sét 'ci
ábrázoi'ja.A vizesés ott !eletkezett, ahol a foly6 a homokkő...
'
tábláról az alaphegységre, a masszivumra jut·.Sokatlan magassá"::'
ga ~iatt1226~;
aNl~ga~a
49~; a Vikt~riallO ~/:a Ftil~ le~~
nagycf;erüba vizesésel közé tartozik.
'
í

2. Az Igu8s8u-vizes4s

,
_
,,A-Braz11.1.ai·Magasf~ld fol;yóinak is sek a sellője és zuh-a••.
tagja a tábI$svidé:k tertiletén.6s a malafirból ,és .m$s 'kemény ~őzetekbél áll' lépcsők környék~n. Ezen a vizesés~zónán f'ej164'tt
ki a 'világ egyik legnagyszerilbb.vizesése, a laralllabaloldali
mel14kfolyójának,
az Igu~ssunakVikt()ria
zuhataga. A vizeBés,a~.
Iguaseu tQrkQlat't61 nem,naglt'v61ságban,
a Brázil-ia·és Argenf
tina hat4rin," igen dus6serd6tólkörülvéve,
két Lép ca őae tben .
esik le a sötét malárirsziklákon.
Eza vizesés ie jelzi a mssz- '_
'szivum hidrográfiáj ának fiatal~ágát. A zúhl;ltagijssz,-széleasége
kb. 4 km, felső'szakasza 23 m, als6része 34 m, egész'eséJ3. 57 m .•'
Ezeknek a v~ze.é,.eknek e.16nyük, hogy 6riási hajtóerőt képviselnek, amit aaenb an nem használnak ki; hátrányuk, hogy akad41yoz.,-'
zik a haj6zást.
DR~UGgS
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3~ FGl:y4mént'ivégetá~i6 a Bra~11a1" GUian~ban"< ',' ..
_'
- , . -A, - tr~J)1i$i
-:relyék-ment éra,-ki11~nesen: assk m()csaras z6niiban,
a magasabb :pSl!'tokQn
emel~te8en helyezkedik el a..
növényze __/a képen a baloldali parton/: alul bambusznád,' ·fölötte1.1ános bozót,
legfelül erdő. ! szemben lévő sik parton az erdő a,partig terjed.
4. Rio EleJan~iro. :v~e8ké!' a teng~i1 felés. Cukersiiveggel
. - ·,A-Braziliai'1iJaga8fGld-~z·.1tlantiparton nagy törésvonal
men~él1 mez-ede ken emelkedik ki •.Itt keLeten a hOIDtDkk'-táblák1epusztultak aaz'elsó emelet, az ősi felszin a napfényre került.'
Brazil1a legszebb, 'legváltozatosabb partjainál, a'legfestőibb
-, öbil vidé.kén,alakult ki afóváres .•Az Ib01 bejái-dja tele .van igen
kemény s a lepusztulással szemben ellenilló kristályos kózetekbll ál1.4 sz1klaszigetekkel, fantasztikusgi-ánitpiramisokkal. A
vár0s méltán D4l-Amerika ~üszkesége, bár Buenos Aires nagyobb
nála, de szépségre.felü!mulja valamennyit.

5. Rio de J_eird.,Kflát~s

a.Cukorsüvegr§l
--·A kiköt0 -f01Gtt ~tlralkodGgráni tsziklár6l gyönyörU kilátás
nyilik a válosra'- Az ~blöt dus , tr6piltu.snövényzettel boritott,
f6leg gráni tbtSl,feléjütett hegyvidék övezi. A.hegyvidéket merész
Bziklaormok koronázzák. A 'képen látható a Gorcovado meredek csueaa, balra az' 6ceán'felé a Coptlcabana, háttérben. arbí.az
ar- Gaveahegy. A város csak a századforduló óta fejlődik gyorsan, aze15tt.'
rende,len, piszkos, egészségtelen vároa volt. Rio deJane!ro a"
Braziliába irányul' importáruk fő ~ikötője, azonban korántsem
játszik az ország gazdáaagi életében Qlyan kizá:r:ólagosazsrepet,
mint Buenos Aires Argentináb~n. Fejlett kapitalista város. Igen
seJkbankja, kereskedelmi/vállalata és gyárUzeme van.:Lakóinak száma a 4_o •• 0 Il~5~-es adati .•
6. KávéültetTények Braziliában
"
.....
-Brazilia-hatalmas mez5gazdaságra alkalmas területekkel,
áSTinykin<ls~kkel és viz.r6tartalékckkal rendelkezik, azonban a ,
vil&ggazdasagban ezek ellenére eaaknem kizár61ag kávé-termelésével szerepel Ikivé-1I011okultura/
.•Akávéiiltetvények kb.; 3$ .•o~km2
k1terjedésUek. A legfontosabb kávétermeló vld~k ~ Magasfölddé:I.,keleti része ;SSQ P~ul. ál1am/.' Képlink5n.Tégigtekinthe,~ünka
kávébokrok hosszu, sötétzöld sorain,ez a kép minduntalan ismétlődik 'a ká7éUl tetvényektim. A'képen
láthatt> utak szabályos táblák:ra osztják... a:hatalmas kávéültetvényeket. Az intézők lovon
e1- .
\
lemőrzik a .nagyrés.ztnéger munkáaoka t s : A braziliai kivétermelés,
j4részét külföldi;fóleg amerikai tŐkeérdekeltS!égek tartják kezükben. A( kávéültetvényeken tekintélyes mezőgazdasági, Lp ar-í, , ke~
reskedelmi, közlekedési prsletáriátus alak;ilt ki.
."

is

.

7. Sao Pa~lo, Városrészlet
,A-braziliai kavétermelő vidék központja Sao Paula városa,
- a kivéierületr&l a tengerhez vezető ut~n.Sürü vasuth·álózat és
uthál·t5zate aoméaod í.kitt össze. Második városa Braziliának, de
kereskel!1elnie,
ipari és pénzügyi jelentősége vetekszik a fóvarosé-,
'r
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,val. Régi XVI. századi teleptilés • 1ia egészen .tdern e ur6pai város. A. külváros okkal .együtt2 500 OGe lakosa Tan. Il'5J-asadat/.'
$. Santos

.
A Föld legnagyobb kávékikötóje.
Innen szállitják a kávét a
Tilág minden részébe. Jóval kisebb Sao Peol.nil, lakóinak száma'
mintegy loe 00&. A képe szabályosan épült várost es a kikötót ábrázolja a nagy kávérakt~rakkal. '
'9.

}léger'falu paranambueome'llett
A part, mentén, dekUlönösen
az európai stilus'u nagy városok
kornyékénrendkivűl
primi tiv , ,egyforma apró házakb01 ál16 t elepü,lésaket találunk. ~zekbentulnyomérészt
négerekés
mulattok laknak. A szegényes néger falvaks
az ez ekhez ha,son16 indián települések visszatükrözik· a "I!zinesemberek"
faji elnyomással párQsult
osztályelnyomását .'
'
,
,
A belső

sikterületek

i,ö,;j,' Llanos

•

-" .,, -~.~l~o~nak neve zfk ~z Andok és ,~ Guyanai Magasföld között el~'
ter~18 's~l1.YedékterUletel, ~elyet
az Or1noc~ és '~ellékfoly6i horda~~kukkal feltöltijttek. A fbly6~ mentén n~gy ~zéleaségben, ~
'llanosra nagyon jelleIllzóen~ a sikság mélyebb hell~in ~ekélyhor':"
daléktavak keletkeznek. Ezek a köz\lekedés szániára szinte lekilzd.;..
hetetlen akadályokat jelentenek. H'601vadás~or,yagy
az esős évszak idején, a foly6k hatalmasan megdagadnak, ilyenk~r a ~lan~son alig .Lehe t járni, ~ég a. kis pa~~kqk,Ql'l sem lehet átkelni. A
száraz időszakban viszont még a nag;yobbfoly6lr is ugy kiapadnak,
hogy alig van bennük Tiz. A, +.~an<:)ssikság~ az egY,en~itó~ó~~rdőijvezett01 éazakr~ az egyszakaszQs nyári es5k terül etén hel7ezkedik el. A szaraz évszak olyan hosszu,'h~gy azt ti fate1'1;yéaszet
nem
birja ki~;.J!;zt acsapadékban
szegényeb'b ·t~()pusi vidék~t szavarinák
boritják~ ;trépusi Bztyeppék, JJlagas,fiives mez5kmabános
pálmákkal és a 'foly6kat kisér~ galérieerdőkkel.
ll. Tr6ptH,i

éserd&lf az AmAzQnasz mentén
, ,
.,A·dél~amerikai"szántóföldnek
kb. negyedrészét elfoglal~ és
az Egyenlitő alatt fekvő áriásiAmazonász-medencét
hatalmas,- ÖSZszefüggő trópusi ~serd~' boritja.A.tr~pusi
éghajlat állandó melegéTel lévi 260 középhómérsékletl
~s bőséges esapadékával/évi
2to() •••2500 mml kelti életre a bufa, szinte járhatatlan t:rópuai
növényzetet. A~'óserdó igen vál tozatos l :óriási termetu fák, '~ao=
dálatosan hosaz~liánok,
termérdek epifita és élősdi, ~ürü aljnövényzet, de'Kevés a szinpompás virág. Az ése:rd6 majdnem laksllan; egy km2-re egy lakosnál,ls keve,oebb jut. ~z erdőirtás emberfelet~i erőfe.szi téEJt köve t e L •. ~A~ i:rtlányokon gY2rsan uj nölényzet 'támad s az irtas nyoma~ rov~d~do
alatteI~unnek,
A trtJpu$.1
betegQégek is könnyen t,erjednek til forr6, nyirkos 'i&gl1ajl,atalatt,
ezért az ÁmazGnasz ó8erdei1)~n élS értéke~ tafajták 19umifa stb.1
'kitermelése igen nehéz .•Egész Dél~Amerikábam
ór1ási:területeket
,'257
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azonban az erd6gazdaságnak minde~ütt· másC)drend~
.'
.
. . ~
12, 'Y.!ctoria regis az.A.mazonász macsaraiban
Az AmazQnászmenténa
nyilt viztükr0ket diszes'vizinövénl'.. zet lepi el. Ezek köz(Stt,legsz~bba
na.gyle.el,ü Victoriaregia
.
p$mpá.iJ'6riási virágzatával •
t .

;
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11~thace) - INagy

lege'16/,
."
.
,A Gran-€ha.eCi)Dél~~erii:a déli részének szivében az Andokés
.abrazil1ai
táblásvidék ktSzött'átmenet az Amazonász medenc f ébő'L .
'a Parana-Paraguay
lapályára. Ai éghajlat lassanszubtr6pusi
jelLe get
.51 t: ,a 'rövid caapad ékos évszakot jóval hosszabb száraz .
idószak kaveti. Erős a hőmérséklet ingad9záss, szárazabb a tal~
és-alevegó.
Ennek megfelelően az északi tr6pusi részen még süra
~rd6k váltakoznak mocsarasvidékekkel
t
amelyeket egymással sok .••
'·
szorosan összefon6dott'. folyóerek ágaznak .be , Dél felé .atrópusi
erdő lombhullató száraz erdőnek ad helyet lebben lényegesen különDözikaz
AmazQnasz szelváit61/. Tovább délre mind több és több
tisztás éke Lődí.k az erdők közé,. s fokozatosan átveszi az uralmat
a szavanna. A vörös'lateritet va$tagf)n'fek"t~ tQId fedi, melyen,
dus fUnövényzet nő, lnnen a neve INagy l.egelő/. Az Andek felől
lefutó folyókat galeria.erdók kisérik.
é

14 •.• ' pampák

. ' ,A,Gran Chaeo, a Ri saladot~l délre az argentinai pampákba
megy át. Területe kb. 60Q OQokm • Folyók' 41 tal tel töl tött sikság.
Q)l~an sik,. Q.ogy még folyébeTágódáa
is alig van rajta~ ,Nyugati'ré$zánr az Andok felé azonban sok alapos mélyedéa, s ezeket s~s
tavak, illetve mocsarak töltik ki. Az AndQkból lefut6 ki$~bb yizfolyások ezekbenveaznek
el. Nyugaton a talajIJlég dUI'l"agörgetegból áll, ezt homokbuckás övezet követi, mig keleten a pamplÍk
óriási terü~etein az un. pampavályog, ",agyis lösz az uralkod'ta~
lajtipus. A panipák már a 'mérsékelt ijv területén 'fekszenek. Az úralkod6 szél keleti, s a leg1;öbb é'Ső nyáron esik. A. tél száraz.
A tenger f~16 eső keleti részeken a csapadék eléggé kiadós, de
szabálytalan eloszlásu, aekaao r kellemetlenül hoaaz a száre.z idószak következik be. Aesapadék
m~nnyisége is i'ngadoz6. A,ny~ meleg Ijanuár középhc)mérséklete, 24~/. At~larány;Lag.hfivös ,/j,j11ius
közephámérséklete
8....
lao/. A 'pampa gabonatermelésre
és állatte- '
nyésztésre kiválóanalkalmas,. ·4() millié,sz8"asmarhát
és. 70' millió jullot:legeltetnek ezen a területen. Argentinalegfontol&bb
mezőgazdasági vidéke ja pampák félkörben. elterülő keleti.része.
'Az argentil1 buza, tenge'ri, hus, gyapj~ és nyersbőr igen fontos
szerepet játszik avilággazdaságban.
Aképen
jellegzetes ök~rfogatok látszanak a végtelen 'füves pusztán. A kocsi kerekei ember-,
nyi pa~eáguak,
hogy k~nnyen kerzsztülmehessenek
a repedé~eken.

12.

Buelil.G& Aires

, Dél-Amerika gazdaságilag legfejlettebb része a La PIsta
.tengeri kapuja , ~ Parana és .az Uz-uguay közös torkolata~ Ennek a
,d~n.1partjá.n fek::-zikDél-Amerika, sót az egész déli félteke leg- 4 -.
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nagyobb , legforgalmasabb tárasa:
Busnoe Ure$. V:ilágk1k~tó, Dél.. Amerika. NQ~~to;rkj~. A 'világkapi talizmus egyik fellegvára.
Kill."n~sen kereskedelmi, 'közlekedéf31'és pénzügyi fontossága nag,.. 1$.~
kosaina.k száma 4 650 000 /1953-as adatI. Bueriea Air~sben és ktilvárosaiban él Argentina egész l~kosságának több, mint negyedrésze. Anagybirtokosok,
finánetqkéa,ekés
·a.vagyonos burzsoázia
város8,egyattal.
~a:tin-Amerika legnagyobb munkásközpontjais.
I~ik()t~marikások, a vág6hidak, a huskonzerT-éá
bórgyá];>a~munká- ,
sail.A
,vároa rohamoaan,fejlódik.
Messze tulszárnyalta
riválisát,·
MonteTideot.A kép légifelvétel
Bnenea Airés:ról. A.kereskedelmi .
negyed egy részét mutatja be 'hatalmáB palQtáival,
középen kikötóme dene ék , hátul. a la_Plata viztol tja1
1~t8zanak.
..
l6~ Moritevid'eo
. ·1
Uruguayfővárosa
és legfO:i!Y1;61MSabb
kikötője.
Lak6inak szálla 850Q()o. :1 'város gyönyörüen- fekszik a Lll Plata •...
torkolat
északi partján' festóien elóugró tokon~ A'város ·felett eme LkedLk a .eer;ro /Z~ld halom/, ;róla nagyszerU kilátás
nyilik a városra /innen kapta nevét.l. Képünk·Montevidéot a €erroról nézve mutatja:
.
'ki~~tás a.z öbölre é.a a kikötóre.
A kép előterében hatalmas kiköt~berende~ásekláthat6k.
I

_

__

.

17. Pa1iag6nia kC:5v:easztyeppje
a ,felszin
emelkedik; a az alföld b.e.lyét
vizazintese~
telepedett
.engeri:ésszáraztöldi
eredetü tábla
foglalja
eL. A/t4bla felszinébe ft folyék mély viSIgyeket vájtak.
Hellenk~llt'bazalttakar6k
is ;V'annak. ~ghaj+~t~ a p$I1lpákéghajlatának fQrditott·Táltozata.
It~aár
nyugati szelek u~alkodnak_
Az' Andokalacsonyabbak,
a igy a eiklon~k átkel-hetnek ra3 ta, .tehát
az Andok felé es6 nyugati területek
kapnak bizonyos.mennyiségü
csapadékot • .! f0hn"9tjellegg miatt aZQnbana.nyugati
elzél korántsellolyan
lledTee, mint amilyerinekegyébként
lennie kellEme .• K.e~
'let
felé, az Atlanti part felé az éghaj lal mind szárazabb. 1ata. 'g6niaal talában olyan száraz, mint a pampák nyugati része ~ S"kszor erős viharGk száguldanak végig a vidék felet~.
A hgmérséklet.jelentékenyenalaesonyabb,
mint s·pampákon. A. legmelegebb
hónap !január/
középo4Inérsékl~te' északról délre 22o ••r'l loG-ra
eilllyed, a legh1dege'eb hónap /jaliils/
h6mérséklete
pedig SO-Nl
0
0e~ra •. Délen a. 3S -t61kezdve,
a j égkorszaki eljegesedés emlékéül,
az Andok lába előtt sok galciális
-eredetü t6van.
A rideg éghajlatnak és a rossz talajvisz0nyoknak
megfelelően Patagonirnag;y
részét bokros'sztyepp,
.tüskés cserje /"'monte"/ és silány fU bo ••
rit ja.' Ap~tag6niai
cserj én csak j ~nYájaklegelnek.
A;tegdélibb
"idékek már a tundrához hasonlitanak.
..

-- -A -pampák141 délre

Az Andok vidéke
18. esimborasszó
.
'
. l>él-Amerika nyugati részén fia'tal hegységképzódés alaki tot. ,ta ki. a DélwAmerikai eordill:erák vagy Andek meglep~n hosszu
./majdnem loóoo kml l&~hegységreIldszerét.
A roppant erővel dol ••.
or.
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"gaz4 kill's5. er6k, kfll..önösen
a glaei41is e:rÓzi4,·a leg~erészebb
"
'for~akinesn magashegy~égeket alakitottákki.
A t~r~s~k ment4n ke_letkezeti TlllkÚak még eaak lIlilivelik
az AndOk 'formagazdagságát •
Képflnk a GsimborasszcH d41keletr01 nézve mutat'ja be. A 0'10 m ma':". ,
gas kialudt ~ulkánt melyrflsG·káig tévesen azt hitték, hQgy DélAmerik~ legmagasabb esucsa, messze az 411andá h6 határa fölé
emelkedik, mely itt a es~padékasEgyenlit5
alatt 48'O~6e00 m.Mirit
a képen is látha"6, igen magas, gyér,növényzetü alapb'~l 'emelkedik:
',ti és hatalmas, ers5ellltagolt ku,jának lez a távolság miatt nem
r~jzo16.ik kil ör~_h.területér61 több kisebb gleceser ereszkedik
let'AJ'iSl~ ~egnagyobb vulkánjai sorakoznak ezen a vidéken egymás
m(!Jg!Stt a ~ordillerák magas ger-í nce í.n, A' Cl3i.b'p{l.sz6n k~vül Dlég
15 v111kán6riás emelkedik ezen a területen' azirikhcS hat4fra fGHé.
Ez.ek közfil 'még ma is miik~d1k ~ CO"Qpaxi'ésa
S~nga7.

12. Bogota

",
,',
,
- .. - ·-Az-Egy~nli t~ vidékén a lakosság legsUrűbb a mér8éke~ t rá- ,
gi'kban, az Un. tierra templada övezetben 11800 m=en f'eltÜ/. Eb~'_,
ben az ~vezetben -az ember 8zámára sakkaI egészségesebb éghajlati'
Tiszenyok uralkodnak~ mint a tr6pikus,lapálYQk~n 1;1erra caliente/.
'Qo\,mbia f4Yárosa 25.!) m fölö~t alak111t ki már ta'0'bmint 400 évvel
,ezelótil. A.z Annok egyik 1eg$ze'Qb Táros,a. A magas hegyek láb~nál
é8 a sik aZ87anna szélén he Lye ake d.í.kel. A szavai:mári,inten.ziv
f~ldmavelés folyik fbuza, tengeri, árpa, európaigYÜMölcaik
8tb.l,
)lakóinak száma 65~ o'o.
~o •.y'enezlaela, k5QlajTidék
.
Dél-Amerika áSTánykincsei között világjelentóaége van a k6elajfGrrásoknak.
A legfontosabb kóolajmez0k az Eszak- és KözépADdok lábánál fekszenek lColQmbiában, Boliviában~ Per.ban, 8 kfl- -,
löna5sen Venez1ilelában/~ Képiink a 20000 km2 klterjedésü Maracaibolagana sekély par"tTidélténegy clajmezót mutat be, a téSban f.eltűn& fur6tornyokkal. A békés tr6p~si v~dék néhány év alatt hatalmas ip~rYidékké váltGZGtt. A venezuelai kcSolajtermel~s ma már
eléri azévi
1.0 millió torinát. /Má$odik hely a világtermelésbenl.
-Ak~ termelés nagyrésze az amerikai olaj~onept611um~k kezében van.
21. eölöpfalu a 'Marácaibo-laguna keleti part~
'
'"
,
". '",
-.~-felfedezéskGr -a -spanyolok a cölöpfalvakról a Maraaaibo-t6 '
környé'k4t Kis-Veleneének, Venezue1ának nevezték el, amelyről azuián'késóbb az,orszá~ a nevé~ kapi;a.,KépUnk San Timoteo eö13pfalu
madártávlati képét ~~ja.,
. ,
,22. Gépkocsi-ut

a P~,,~dekban
,
,.-.1.z-AadGk-hatalm8~erineei
meredeken emelkednek k,i~ s a köz.Leked s s'zámára Lge n, nagy akadályt jelentenek. Sehol sem emelk~dnek ilyen nagymagasságba~
az or~zágutak és Tasutax mint ai An-'
dekban.Képfink egy régi utat ábráz~l, amely Limából az Amazonáazhoz vezet. A nyaktörő szerpentinutat, amennyiré lehetséges, gépkoesik részére is járhatóvá tették. A hegyoldalon,IH~ha többs~áz méteres kiterjedésben, az inkák által hajdan megművelt tera.szok maradványai láthatók...
é
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. 23. Lima ....,
/
, ·Pe~u fővárosa a Parti~Cordillerák
lábánál kb 7 km-nyitávol~
aágr-a épül.t a tenger partjától.
'A száraz,' esőtlen p,artv,idéken'
földmüvelés csak mesterséges öntözéssel lehetséges.
A sok paták'
'. erre .lehetőséget,nyujt,
a'cukornádat,
gyap()to~ és riszt
termelnek. Az utols6 .évtiz·edekben. rohamosan fe'jlódötta
város; -lak6i-' -~
nak ázáÚ!a már majdnem eléri az egymill14t.
. '.
.,.,
',.,'~..
.

':.

."

.

.

s,

24.Lima

kikötőJe:
eallao
, .
-' ...
. ,', .. -A - Parti ...(:ordille.rák helyenkéntegészén
~egkö'zeli tik ,a ten~
gert. A'hegyláncokkal párhuzamos konkordáIÍs part nem nagyon ta~
goltt' alig akadkikötésre
alkalmas hely. Lima kikötője egy ki~"
nyulá földnyelvre
~ az előtte' lévő kis Ban Lorenzo szigeire
t~lepe det t, Ez a kis védett hely az ország főkapuja •. A .tégi felvétel
CE'llao kik'ötój é't ábrázolj a'madártávlatbol:,.
25.Cuzeo

A mai város az inkák volt főv&rosának a helyén ,fekszik a
Titicaca tó magas medencéj'ében 3300 mm magasságban, már ,a 'l'ierra',
fria /hideg/.övezetben~
melyit'
kb. 3900 m magasságig emelkedik.'
A város egy, termékeny alluviális
sikságszél~n,
~gy i~kl'ic~':f:.t.ö- fuelékkup als~ lejtőjén
épül~. Eur6pai és mesztie lakossága van •• '
A spanyol g,yarmatositók tökéletef3en tönkretették,az
ősi inka
emlékeket.
'
'.1

.

26. Látnák.'
,
. A. lima már az inkák idej ében háziállattá
vált. :alá is nagr
csordákban, tartják.·s
a Közép~!nd~k vidék~n iga.von~ 'álla"ként
_
használj4k.~é~áz8áa
8ulyt is tudnak yinni~ A tevét helyettesitik, de sokkal·kisebbek
azoknál~ A téve és a juh tulajdonságait
egyesit1k.Szállitáson
kivül az Andoklak6inak
tej~~ és 'hust is
$zolgá~ tatna~4t Elte~j e dé aűk az Andokr~ szorl tkozik.
,.
.•. ",

'

4

. 27. Az Atacama sivatag
.
·,Dél~Amerikában.sókkal
kevesebb sivatag van,mint
lf~lkában
vagy Ausztr4~iában.Igazi
sivatagi
jellege
CS,~k Ch~le .é8ZU~ part","
men1;i sikj4nak van: ez. az!tácama
sivatag. __
Itt ~ passzát~~end_- '.
sze~ d~11 lesz·ál16 magas légnyomásu iSvezetébenkb .• 4••500 ka hasz .••.
azuaégban huz6dik ész$k-déli
iranyban. A Föld legj ell~gzeteeebb,
legs~árazabb tökéletes
sivatagjainak
egyike. A 'sivatagos fenn- .'
sik~kon nagy· ~6- és bo:t.'ax~, aparti.~(;!ordil.lerák
belső részeiben
és medencéiben,pedig hatalmas salétrointelepek
Tannak. Nagy'gazd~', ,ság'i 'jelentÓségét
.asenban ma már inkább rézbányá1 a,dják. Ez~rt az
USA birtokában
vannak. Képünk egy Balét~~mmei,~~ lllutat be';' Teljes
. terméketlenség~ A dGmbek~ába 'e~merüla hQm~I.tbanés a finom porban.
'28. Saritia&!,
6hile·fóvárosa
az .ország k~zépső részén, a P~ti~Cor~ilterák és" a Cordillerák
fől.áne$~ kozötti hosszanti süllyedésekhen;
.
mintegy 550-600 mtengerszintfeletti
magasságban fekszi,.k, A vi ••.
dék éghajlata
igen kellemes,
a Földk~z:l~tengeri északi p~r'tvidék
257
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é.gh~jl·atának fe"le':t.:me.g',,'
tehát a' 't~li '~s~k: ~vez~tébe tart~zik~
gyakori földrengés miatt itt olyan magas 'felhókare~16icat; 'Dlint
amilyeneket Bü.Eu~~a Airesban vagy' Rio de' Janeir6ban littunk',
nem'
,, épitenek.
Ez', azoka
annak , hagy a v,áros ki terj edé.se ,s,okkal nagyobb, llint 'hason}.61akosságu európaivá:rosé,
Lakosainak sz4nÍa '-1 4,0 .,é~ /~95+":,"esIAdatl•.;~lIórsllttüpalotáiv~l
ji, p~rkjaivslt
k5rutj aival 'Chil~' fáváros8 in~gór1zte - ,spp;v:ol jellegét.·
" ./ '
'~"
29 •.. Yalpara1ao'
"
.,
-< • ~'-4 -város :k1kptó'ü~nekrossz
'hle
Ep1tkezésre ~ligvan
hely. 'A Fartf lánc meredeken emelkedik ki közvetlenül a ..tenger
par1ij~, 'mé~y v1z,f01yásE)kd s barázdálják.
Ez~k között ke!lelt
felépitenie
házakat,;sokszor
majdnem fUggólegesen\egymáa file.
A város fgutcáj a, a Santiago'bave'ze~ó
ut, szerpent:i,nekben emelkedik föl'felé"
a., vasut a 'P~rt~ l.~ncot messze északra kénytelen
"
megkerülni, 1akos~inak sz~a negyedmil~:tp.,
'
,

van.

,

"

Jo'-b'öldr~ngéspusztitásaChil~ben
<,!lílarmadkori hegyaégképzódés eredmények,éppen kialakul tAndok még ma is tektonikus mozgásban vannak.Ez~ tanusitjaa
sok
pusztitó
földrengés.
Kepünk egy cailel város /Ch~llanl rOpijait
ml.ltatja be, az 1939. január 25":"~földrengés után.

31. A-Dél~Patagéniai

Gordillerikban
- , ' '.- -Az-iiSriklíl.s
-határa, a -Perui, és ,Bollviai Andokban,53Qf) t s6t'a
'száraz terUl,eteken 6GCDO m•.•re ls emelkedik fe,I, ,A caapadé koaabb
déli, Andokban fokozatosan lej,jebb száll,
Kepünken a Dél-Patag~nia1 Cordil.lerák egy szép részlete
látszik~ Háttérben glaciálj,san
faragott,
h6val boritott
sziklacsutlsok,
pedig's legmagasa'bb kiemelkedé-s is csak 3375 ~ magas.

32. A Magellan ut

,
- ,A TiizfGldjn az á~lánd6 h6- hátára kb 700 m;"'remegközeliti
'a tengert
A. kép e. .agellán~sz,or(ls
nyugati vidékét ábr4zol.j a.:
- AZ,Andok:dé11 nyulványai majdnem a tengeri'g'6+vannak
jegesedye..
ti

,2J. Tüz!ildf

gleccser'
'".',
.:
A TtizfGldin-a.-gleeeserek
már, elérik a tengert.
lia-gJ:,eceser't
áb:tázolja a Darwin-csatorna,- partján.,

,- ,
'
A kép azlt8~
'

34•.. ! Hoorn-fek csendes időben'
: - -<:« Ghil.e-i Bzigetövezet -legutols6 déli tagj8~' Dél~Amerika '
).egdél1bb pontj a. Vihar alkalm~val ,óriási hullpverés,
puezt~ tj a
a szikl~~t.
35. Hullámverés' az ~l-HGern-fok szikláin
, -A-tengerps:rtiabrázic5
puszti to -:.,.hatása,sZ,embe'tün6.

Készül:t a Felsőoktatási
Felelős

Jegyzetell~t6
Vállalatnál
vezeto: Heitter Imre
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