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1. A keletafr1ka1 árokrendszer, ezabj.a meg .lteletafr1ka képét. Az
elesen kira3zo!odÓ irkokDan hatalmas, a Balalon nagy.ágát 1öbb8sörösen feli11muló, mély tav,ak helyezkednek el. / A fan&any1k"a t6
például 60-szor nagyobb a Balalolulál s 14'5 méter.é111 • .Atörés
mem"én,mes8ze II tenger v1zét61 vulkánok emelkednek ••• vei6dések
között1 ala080ny ter\1letet fi:Sldu'nk
harmadik legn.gyobb iava, a
Viktó:r1a-lá löl ti ki.
"
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}; A 1C11imandzsáro csucsai • felhc5k ftil' QYu16 napsi1'iölieCBl1csok
li<$takarCS3a"t
klcs1pkezl aZ,olyadás. A ~11érben lev60suos e16it
felh6álvon~á8
14tható •.

.4; A Kenia;

J. nagy árkoa süllyedés meredek fall) f61ölt 5000 m.
magas_agDan tr6nol a Ien1a hófödte csuosa 18. Irdekes megf1gi~
n1, hogy megy át az elc5íér 8z8vannája • hegyoldal erd6ségeibe
• azután a osupasz sslklatalakvilágába.

5~ A Ruvenzor,i 'taslax csues8.i,.4 keletafrika1 árokredsaer mentén
emelk_Clik 80. km. ,hosszuságDan és 40 km. Bzélességben a Ruvenzor1h.eg1láno. A hegység Qem csak as eljeg~sedés nyomait mutaíja, hanem ma 18 gleccserek találhatók rajta. ~egmag,sl1bD tömegének, a
Stanley-hegységnek három C8uosa van. Az- 5000 méter fölé e~lked6
h_glóriás1; legtöbb~ire su.~ felh6 bo:ri~Ja.
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A Ruv.,!nzor1h6világa. ~éldája a Ruvenzori annak, hogy az egyen11t6nef 18 a nagy mag8sáággal menny1re lehül a leveg6. Az állan-,
d6 hóhatár fölé nlu16 hegy havas 0811088it éveken át nem veszik
éssre 8 folytonos felh6k miatt. Érdekes ellentét az egyenli tc5n;
lenn trópusi v11ág, a magasban meg h6, jég éa,glecoserek tömege •

• Patak a Ken1a oldalán. A hegy6riások old8la~ól k1s patakok
rgedeznek. A Kenia
bánál fut6 patakok, a gazdag növé~v1lá&
/vad pálmák/ nyujtanak e földréaz nagy vadja1nak /elefánt, stb.1
otthont.
'
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8~ A Tana folyó vizesése • la Kenyában lév6 Tana folyó t mint ált8fában az afrika1 folyók, a rétegvégzc5dések okozta mag8sságktilönbségek miatt vize_ésea jellegüek. A v1zesés fölött az átvezet6
hid ive látszik.
~A
keletafrika1 vu.lkánok e1'd6ré.16. a. .•Xilimandzsár6 alaoaonya
r g
na
000 m. magasa g il erd6v11ágát látjuk. Dus
aljnövényzet, itt-ott még kuaz6 növények 1s, páfrányok és lombo.
erd~k jellemzik ezt az övezetet.
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~;1~",,:~,,;lfe~~lafr1ka1 vulk~nok magas alit növénYzete& Itt már 3000 m

trt'd\4.I:i U0l'l@ .ID.agas
alpI nBvényzete'i 1 tunli. A lombos erd6 eltti.nt.
~r.: égllajlati viszonyok következtében bokrok é. alacsony növéIlYZ~~ fedi a sziklafelez1nt.

112., !.{,;€i_:x,.~t$$9~et a

Kente Oldalán! • Ken1a keleti lábánál 1600 m m&-

ga~sl"gban lev6 kerieszetben I that juk öaszezautolva Afrika gaz-

da.g tf)xrulSiiztett
növényeit: kávét, vcukornádat, ananászt, stb.

Gazdag termése mutatja, mivé lehetne varázsolni e földrészt, ha
a k1~aákmányolá8 lenne acél.
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l~?_~llszülött.gazdálkodás. Uganda területén is primitiv a ben~~ü1Jfftgazdalkodae. lZ erd6 szélén épült szénafedelti.kunyhók körül helyezkednek el a kukorica, burgonya, stb. földek. A falu köl~l csak kis területet müvelnek, ami ha kimerül, uj bokorrészeket
vágnak ki a ott folytatják a gazdálkodást •.Csupán annyit t ermelnek, amennyi szükösen elég a megélhetésükhöz..
.
.
14"0 Á.llatt~nlésztéss A Kivu-t6 melletti bukavu1 hegyek lejtl5in
legeleszd Bzarvasmarhák d us lege16t találnak. a hegy oldalán. Háttérben boz6t van. Keletafrika nemcsak vadon é16 állatokban gazdag,
jelent6s az állatteoy.ásztése is.

150 Elefántoke_ A szavanna boz6toa, füves, erd6s vidékének állata
növényzetben majdnem eltün6 elefánt. Füle nagyobb, mint indiai rokonááv
agyarával fákat dönt, amelynek,lombozatát eszi.

l~o" ,Vizilovak

Et

Tana

foly6ban • .Afrika foly6inak és mocsa;rainak

sekely területein mindenütt otthon érzi magát a vizi16. Képünk a

Tana=fQly6 sziklazátonya1n sütkérez6 vizilovakat mutatja.

.

;!7_{J!.:lk12.ria=t6
partrészlete. A fa~ta8ztikus sziklacsoportozat
g~ni~tömzaökbl51 van, mely a csapBdék,szél és hullámok rombolá~ának eredményeként fest6i csoportokra bomlik szét.
186 Benszülött vitorlás a Viktoria-tavon. Földünk harmadik legnagyobb taváoak közlekedési eszköze a benszűlöttek háro.szögalaku

vitorláaaival !elszerelt vitorlása. Nemcsak személy, hanem teherszállitásra is használják.
tele'tii1é
s. A kép Mn anzát, a Vikt6r1a-t6 egyik legnamutatja be. A t6 mélyen benyul6 öble j6 kiköt6h~ly. A part közelében a fehér ember jelenléte /emeletes ház a
pálmák mögötti is fel tünik.
,~
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20", A TaIlB.an.xikanyugati partja láthat6 az albertvillei öböllel.,
Ate,rület t400-1600 m. magasan fekszik a t.sz. ~elett, éghajlata
a fehér ember számára is kellemes. A lapostetej~ épitkezés kevés
c8apadékra utal. lévi 500-600 mm./. A telepet belgák épitették
és lakják. Fontos vasutvonala a Kongohoz vezet.
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