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1. !anter látképe az Atlasz ;-vonulattal.
"S .JU',Itif heglség 'elvégz6dás - nél eptilt a tengerparton ~szakafrika hadásza,tilag is fontos városa, Tanger. A tengerbe nyu16 földrész j6 védelmet biztosit llarokk6 legfontosabb kildSt6jönek. A filpanyol fasizmus alaposan kihasználja
a földrajz1.lehet6sége.i.et.
Afrika azen kevés
, partv1dékéheJl tartozik 8 teriUst' ,aholjó
k1,köt6 van. Háttérben
az Atlasz vonulatai huz6dnak.
"
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!ellfensikj!i
4 fenaik
tertUnei,- el .• A háttérben

esapadékossbb rész_ein duafüvü kaszáa 'fell-Atlasz
vonulata emelkedik.,

As II tif hegység. mészk6sziklái~ Alil! Ri! méBzk68Zillái _ad- ,
~ak mened'keta_spanyolok_ellen_szabad8águké~t
küzdeSbennsz\1löt-'
teknek. fusztul6 kövei közötte
növényzet kezdi hóditó .unká~át. "
Lenn a völgyet dusabb növényzetévei .ar az ember'használja!el
gazdasági oé11aira.
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A ~ll-Atlasz;
JA hegyvonulat észaltmarekk6i szárnyát látjuk.
~z
előter1len' liataIm~s v61gyf6. A csupasz hegyoldal ,val6sziniileg suvadás, .~~edmán1e.~, .
'

5.-; - Á berber :tennsik~' ~ fennsik porlepett országutja1n gabonás zaákokkal megraiottszamarait
hajtja a közeli malom :talé a b~nuszos
arab, a ~,t1'~~.Jlaps~tésben.,
'
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~6~ A Szahara-Atlaszaz
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El Kan'tara' oázissal.
1l6bbre v-alaku völgy ,
szakitJa.me!; ahe81Ián~~;t, "mely.vizmosas, madre. A vizmosás két
,
Qldalán dus vegetáci6 virul:
az ElCantara' oáz1s:. A 1$k08ság fe- ..
,hér' ruháTal
védekezik a tfiz~ nap. ellen. '
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7. Az Atlasz nÖTénlvilága~ A kevéscsapadéku

llészk6sziklás hegyvonulatokat legtöbb helyen csak gyér-, bokros növényzet födi •. sevényzetet inkább, csak a v1zmosások mentén ta,lálhat~k.~
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8. J'olf6ment1'gazdálkoclás.'~
kép fran~ia Északafrikáb61,v~6 __J61
szemI' teti a gyarmatos'it6knakafol16kmentén
kifejlesztett
ill- '
tetvénlea gazdálkodását..
',',
,'

í;6 Az
III lCantara oázis datollapálmá1.,~zI1
kép ,A~ ferdén, n2hi. }, pálma --alatt, forrás
4!

benis
be.'

d,to1lapálmák

10;' Aliiri

látszanak.

Kantara oáz1sból va":' .
c.örgedez~ a, háttér- -,
A képet a Szahara-Atlasz keretezi .
'
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!61clmt1velé.; Q~'nt61 d'1re, teri11 el a termékeny Ile.~-

la.aaa II Yld4k -' a frano1a, 'te1ep••• k .azáúra. 1'611 4'11'1 a a.la-'
sabb t.rt11.t Ilea'nyea ttsld~e maradt o.q.-a benn.zt11tstt 1alto••
nak, ahol lOTI; 61 tev't k'nrt.len ö•••• folni, hoU mesmt1v.lh •• ••• flSl~j''tr'a1m6d1 .k'~'T.l.
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ll~,,- Állatteixésztée..
A filves területek
az állatte~yésztés
f6netyei. I r g1 kiterjedt
állattenyésztés
azonban v1sszaszorulóban van a földmtivelés terjedése miatt. /Marokkói kép./ '
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el6térben a természetes hullámtör6 gát szerepét betöltő sziklazátony védelmében·huzódik a kisebb vizijármüvek ki- '
köt6je. Balra nagy hajÓk mó16i is láthatók.
Háttérb6l a francia
gyarmatosi ~ók partmenti palotaeorai
bontakoznak ki.

~Algir;
a benszalött negyed., Az északafrikai
városok benezUlött
negyedeinek leYeg6je_árad.a~képb~1.
Zeg-zugos eikátorok, fával
vegyes k6és vályogép1tkezés, .8 házakon támpillérekkel
biztositott
k1ug:r6k, szak ablakny1lások, csak emberi vagy állati
közlekedésre
alkalmas atca, feS jellemz6i ennek a várostipusnak.
,
14. A RWnmel-szakadék•.• kép nagyon jól szemlélteti
az afrikai
massz1vum,takar6kőzeteinek
táblás szerkezetét. la rétegek zavartalan vizszintes . fekvése 8 meredek falakon mindenütt sz'embettin6.
A sziklafalak
között 150 m mélységben foly6 kanyarog. Az el6tér'ben e16l betonutat látunk. la tábla tetején
Constantine város telepiilt.
15~ Cran; ~ fell Atlasz fel6li
oldalár61 látjuk a Tároat,
pai negyede van az ei.6térben. A növényzet már szubtrópusi
r61 tanuskodik jkaktusz/.
'
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eur6jelleg-

"..

.16~' !uniBZ~"- A kép e16terében a benszülött negyed. ~ szorosan
8sszeepűlt házak, kis ablakok, lapos tet6k, a szooiális
viszonyok,
a 'nagy meleg és kevé. osapadák k<5ve.tkezményei. Egész Északafrikára jellemz6 ez az ép1tkezési mód.
,
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l • bniszi
barlan laká8ok~ 'A francia imperializmus ái tal nyomorbad n öt,beoszülö
tlako8ság
Déltuniszban barlanglakásokban
41. Félsivatagos
terU.I&ten, kO'pár medencék mélyén egész barlangf.alvak rejt6znek.
J. barlanglakások
a felszabdalt
medenoefenékold~laiban láthátók. ,
.
-lfh 'C8sablanea; .• várós kiköt6negyedének részletét
beD.B rakod~p~rttal.

•,19';

látjuk,
~

el6tér-

lez látképe;' A város az Atlasz nYlllványai közé települt.
Az,
előtérben. jobbra az európai negyed, balra a benszt11ött ne,gyed TOnula háttér felé •. Sivár, zsufolt, néSvénynélküli városkép. A vá~ostfalak övezik.
20; Pez bazárnef!ede;
jsztalosbazárt
mutata kép. Ahány fülke,
annyi üzlet ~kin ja. eladásra az 'árut. Képkerett61 a deszkaládáig
minde~ kaphat6. A tü.z6 napsötés ellen gyékénytet6vel védekeznek.

4 francia gyarmatosi t6 hatalom " kétsegbeesetten
igyekszi
hatalmát fenntartani.
Azt gondolja, hogya
ezabadstigharcoaok elfogás a és bebörtönzése
végett vet majd a
haladó eszm'k h6ditásának is.

·22; Halad6 eszmék eln{omása';
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2'3~ Az amerikai betolakod6k;
A világuralomra tör6' Amerikai Egye8ültlllamok
kápvise16i megjelennek Afrika földjén is, igyekeznek, kiszoritani e földrész régi urait s biztositani saját kizsákmányoló törekvé5eiket. A kép amerikai luxusautót és gondtalan amerikaiakat mutat.
.
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-2!. Karthag6 régi kiköt6~
A hajdan virágzó városállamb~l mindössze .pár-termésk6~láthaW.
A kép a régi kiköt 6 tájékát Blutat- ja, ahol már semmi sem emlékeztet a régmuli id6kre.
/
2 ~ R6maivizvezeték
maradván ai~ .•nag; rabszolgatart6birodalomb l,.me y-:tönkretetteKar hag t, ma már ugyancsak romok beszélnek. A Bardo mellett1.nagy vizvezeték romokban hever. Az,
e16térben_v~sutvonal, mellette gyalogos bennszülöttek szamáron
száll1tják árujuk~t.
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Készült a lels6oktJs1 Jegyzetellátó Tá11alatnál
'e1e16s vezet6: ~ojkovszky Lajos
.

I

5511120/81
.r

-

J'-

.

