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IEVADS.

Piektās klases fiziskās ģeogrāfijas pamatkurss dod vispārīgu 
priekšstatu par zemeslodi, tās virsmu un tur notiekošajām dabas 
parādībām. Sestajā klasē un septītās klases pirmajā pusgadā jā
mācās pasaules dalu un svarīgāko valstu ģeogrāfija, kas iepazīs
tina ar katras pasaules daļas daudzveidīgo dabu, ar ceļotājiem 
un pētniekiem, kas padarījuši ģeogrāfijas zinātni bagātāku ar jau
nām zināšanām par agrāk nepazīstamām zemēm, par to, kā dzīvo 
un ko dara cilvēki dažādās zemeslodes vietās, un kādas valstis 
atrodas uz tās.

Pasaules daļas tiek aplūkotas šādā secībā: ģeogrāfiskais stā
voklis, apkārtējās jūras un krastu apveids, virsma un derīgie iz
rakteņi, klimats, upes un ezeri un dabas zonas. Pēc katras pasaules 
daļas dabas apstākļu apraksta ir dotas īsas ziņas par tās iedzīvo
tājiem un valstīm.

Mācīšanās par valstīm palīdz skaidrāk izprast mūsdienu poli
tiskos notikumus, parāda panākumus sociālisma celtniecībā sociā
listiskās nometnes valstīs, kā arī arvien pieaugošo apspiesto tautu 
cīņu par savu brīvību un neatkarību un galveno kapitālistisko 
valstu varenības un nozīmes samazināšanos.

Kontinenti un pasaules daļas.

Zemeslodes virsmas lielāko daļu aizņem okeāni, bet pārējo — 
sauszeme. Visas zemeslodes platība ir 510 tnilj. km2. Sauszeme 
aizņem 149 milj. km2 jeb 29% no visas zemeslodes (1. atfī).

Visi okeāni ir savstarpēji saistīti un veido vienotu Pasaules 
okeānu. No okeāniem vislielākais un dziļākais ir K l u s a i s  
o k e ā n s .  Pēc lieluma tas pārsniedz visas sauszemes platību.
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Otrais pēc lieluma ir A t l a n t i j a s  o k e ā n s ,  kas ir divas reizes 
mazāks nekā Klusais okeāns. No Atlantijas okeāna pēc platības 
tikai nedaudz atpaliek I n d i j a s  o k e ā n s .  Ievērojami mazāks par 
ciliem ir Z i e m e ļ u  Ledus  o k e ā n s ,  kura centrālajā daļā atro
das ziemeļpols. Plašo apgabalu Ziemeļu Ledus okeānā apkārt po
lam, kā ari okeāna piekrasti sauc par Arktiku (no grieķu vārda 
«arklos» — lācis, kā senie grieķi sauca Lielo Greizo Ratu zvaig
znāju, kas atrodas debess ziemeļu pusē).

Lielas sauszemes platības, ko ierobežo okeāni un jūras, sauc 
par kontinentiem. Pavisam ir seši kontinenti: milzīgā E i r ā z i j a ,  
(Eiropa un Āzija kopā), kas aizņem vairāk nekā trešdaļu visas 
sauszemes, Āf r i k a ,  Z i e m e ļ a m e r i k a ,  D i e n v i d a m e r i k a ,  
A u s t r ā l i j a  un  A n t a r k t ī d a .  Antarktīdā atrodas dienvid
pols.

Pasaules daļas ietver kā kontinentus, tā arī tiem tuvumā eso
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šās salas. Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas kontinenti kopā 
ar salām veido vienu pasaules daļu — Ameriku, bet Eirāzijas kon
tinentu dala divās pasaules daļās — Eiropā un Āzijā. Ari pasaules 
daļas ir sešas. Vislielākā pasaules daļa ir Āz i j a ,  bet nedaudz 
mazāka par to Ame r i k a .  Pārējās pēc lieluma — Āf r i ka ,  An- 
t a r k t ī d a ,  E i r o p a  un A u s t r ā l i j a .  Austrāliju ar daudzajām 
Klusā okeāna salām sauc par Okeāniju (2. un 3. att.).

VINGRINĀJUMI.
1. Apskatiet 1. attēlu un nosakiet, cik liela ir Pasaules okeāna 

platība nin kādu daļu no sauszemes virsmas tas aizņem!
2. Kādus kontinentus šķērso ekvators, kādus — sākuma meri

diāns? Kuri kontinenti atrodas tikai ziemeļu puslodē, kuri tikai 
dienvidu puslodē?

3. Kuru kontinentu austrumu un rietumu krastus apskalo Klusā 
okeāna ūdeņi?

4. Kuru pasaules daļu ieskauj visi okeāni, izņemot Indijas 
okeānu, un kuru — visi okeāni, izņemot Ziemeļu Ledus okeānu? .

5. Stabiņu veidā ar noteiktu augstuma mērogu uzzīmējiet visu 
okeānu un pasaules daļu platibu diagramu! Diagramā okeānu pla
tību attēlojiet zilā krāsā, bet sauszemi — brūnā!

ZEMESLODES IEDZĪVOTĀJI.

1. Iedzīvotāju skaits un blīvums.
Iedzīvotāju skaits. Kopīgais iedzīvotāju skaits uz zemeslodes 

ir apmēram 3 miljardi. Vidēji gadā piedzimst vairāk cilvēku nekā 
nomirst, un iedzīvotāju skaits uz zemeslodes pakāpeniski palieli
nās (apmēram par 50 miljoniem cilvēku gadā).
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Mūsu dienās cilvēki apdzīvo gandrīz visu sauszemi. No visām 
pasaules da]ām tikai Antarktīdā nav pastāvīgu iedzīvotāju, tur 
tikai uz laiku atrodas zinātniskas stacijas un atsevišķas ekspedī
cijas, kurās dalībnieku skaits ik gadus mainās.

Pa pasaules dajām iedzīvotāji sadalās sekojoši:

Āzijā ap 1650 miljoni
Eiropā „ 600 „
Amerikā „ 400 „
Āfrikā 250 „
Austrālijā un Okeānijā vairāk par 15 miljoniem.

Iedzīvotāju blīvums. Iedzīvotāju blīvumu parasti nosaka pēc 
iedzīvotāju skaita uz 1 km2. Ja izdala 3 miljardus — visas zemes
lodes iedzīvotāju skaitu ar 149 miljoniem km2 — visas zemeslodes 
platību, tad iegūst vidējo iedzīvotāju blīvumu uz sauszemes — 
20 cilvēki uz l km2.

Vislielākais iedzīvotāju blīvums ir Eiropā {vidēji 60 cilvēki uz 
1 km2), Āzijā (vidēji 38 cilvēki uz 1 km2). Daudz retāk apdzīvota 
Amerika (vidēji 9 cilvēki uz 1 km2) un Āfrika (vidēji 8 cilvēki uz 
1 km2). Vismazākais iedzīvotāju blīvums ir Austrālijā un Okeānijā 
(vidēji 2 cilvēki uz 1 km2).

Iedzīvotāju izvietojums katras pasaules dajas robežās nav vien
mērīgs. Daži apvidi ir blīvi apdzīvoti, tajos daudz pilsētu un ap
dzīvotu vietu ar lielu iedzīvotāju skaitu, citos — iedzīvotāju blī
vums ir neliels, un desmitiem, bet dažreiz pat simtiem kilometru 
attālumā nav apdzīvotu vietu.

Iedzīvotāju blīvums un izvietojums ir galvenokārt atkarīgs no 
iedzīvotāju pamatnodarbošanās, no tā, kā tie no dabas iegūst visu 
dzīvei nepieciešamo (pārtiku, apģērbu, darba rīkus utt.). Vismazā
kais iedzīvotāju blīvums ir medniecības rajonos, kur iedzīvotāji 
galvenokārt nodarbojas ar savvaļas dzīvnieku medībām. Ļoti mazs 
iedzīvotāju blīvums ir arī klejotāju lopkopības rajonos, kur tie visu 
gadu kopā ar lopu ganāmpulkiem pārvietojas uz jaunām ganībām. 
Blīvāk ir apdzīvoti apvidi, kur cilvēki dzīvo uz vietas un nodarbo
jas ar zemkopību. Ļoti liels iedzīvotāju blīvums ir apūdeņojamo 
zemju rajonos. Sevišķi biezi apdzīvoti tie apvidi, kur daudz lielu 
pilsētu ar rūpnīcām un fabrikām, kurās strādā desmitiem un sim
tiem tūkstoši strādnieku un kalpotāju. Vietās, kur iedzīvotāji dzīvo 
kopš seniem laikiem, parasti ir lielāks blīvums nekā tajās, kur tie 
apmetušies nesen.
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VINGRINĀJUMI.
1. Sastādiet pasaules daļu iedzīvotāju skaita diagramu (sta

biņu veidā, 1 mm=10 miljoni cilvēku)!
2. Diagramas veidā attēlojiet vidējo iedzīvotāju blīvumu pa pa

saules daļām, uzzīmējot piecus vienādus kvadrātus, un ar punktiem 
parādiet iedzīvotāju skaitu uz 1 km2 katrā no tām (viens punkts — 
viens cilvēks)!

3. Apskatiet ģeogrāfijas atlantā ievietoto iedzīvotāju blīvuma 
karti un norādiet, kurās pasaules daļās ir rajoni, kur iedzīvotāju 
skaits pārsniedz 100 cilvēkus uz 1 km2!

2. Rases.

Galvenās rases un to izvietojums pa pasaules daļām. Cilvēki 
savā starpā atšķiras pēc ārējām pazīmēm — pēc auguma, ādas 
krāsas, sejas vaibstiem, acu un matu krāsas utt. Pamatojoties uz 
šim ārējām atšķirībām, visas zemeslodes iedzīvotājus iedala vai
rākās rasēs. Parasti izšķir trīs pamatrases: melno rasi, dzelteno 
rasi un balto rasi.

Melnās (jeb negroīdu — australoīdu) rases cilvēki raksturojas 
ar tumšu ādas krāsu, sprogainiem matiem, platu degunu un bie
zām lūpām. Pie melnās rases pieder lielākā daļa Āfrikas iedzīvo

tāju, daļa Dienvidāzijas iedzīvotāju 
(Indostānas dienvidos), kā ari Aus
trālijas un dažu kaimiņos esošo salu 
pamatiedzīvotāji. Bez tam diezgan 
daudz melnas rases pārstāvju — nē
ģeru dzīvo Amerikas austrumu daļā, 
kur viņu senči bija ievesti no Āfrikas 
kā vergi. Melnās rases iedzīvotāji sa
stāda nedaudz vairāk par ' / io no 
Zemes iedzīvotājiem.

Skaitliski lielāka ir dzeltenā (jeb 
mongoloīdu) rase, kas sastāda vairāk 
nekā 2/ļ no visas zemeslodes iedzīvo
tajiem. Sīs rases pārstāvjiem ir dzel
tenīga ādas krāsa, šauras acis, tais
ni, melni mati. Dzeltenā rase apdzīvo 
galvenokārt Āziju (ķīnieši, japāņi, 
mongoļi u. c.). Pie šis rases pieder
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arī malajieši (Dienvidaustrumu Āzijā), da|a Okeānijas iedzīvotāju, 
kā arī Amerikas pamatiedzīvotāji indiāņi.

Skaitliski vislielākā ir baltā (jeb eiropeoīdu) rase, apmēram 
'/2 no visas cilvēces. Tā raksturojas ar gaišu vai melnīgsnēju ādas 
krāsu un mīkstiem, viļņainiem matiem. Baltā rase apdzīvo gal
venokārt Eiropu (krievi un ukraiņi dzīvo arī Ziemejāzijā). Pēdējos 
gadsimtos pārceļotāji no Eiropas apmetušies arī Austrālijā, Ziemeļ
amerikā un dažās Dienvidamerikas daļās, kā arī Āfrikas galējos 
ziemeļos un dienvidos. Bez eiropiešiem pie baltās rases pieder Dien- 
vidāzijas un Dienvidrietumāzijas iedzīvotāji (lielākā daļa indiešu, 
irāņi, arābi u. c.) un Ziemeļāfrikas iedzīvotāji (berberi, arābi).

Rasu līdzvērtība. Cilvēce pēc savas izcelšanās ir vienota, un 
cilvēku iedalījums rasēs ir nosacīts, bez būtiskas nozīmes. Ārējās 
atšķirības starp cilvēkiem ir ļoti daudzveidīgas, un visas tās pat 
nevar uzskaitīt, izdalot rases. Rases pastāvīgi nāk saskarē un sa
jaucas cita ar citu, tā ka vienas tautas sastāvā, kas runā vienā 
valodā, var būt cilvēki ar ļoti dažādām ārējām pazīmēm. Visu rasu 
iedzīvotāji ir spējīgi patstāvīgi attīstīt saimniecību un kultūru. 
Āzijā, Āfrikā un Amerikā vietējām tautām jau senos laikos bija 
augsts kultūras līmenis, piemēram, ķīniešiem. Ilgstošie ārzemju
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kapitālistu spaidi bremzēja šo valstu saimniecības un kultūras 
attīstību. Tagad daudzas no šīm tautām, kas ieguvušas neatkarību, 
sekmīgi attīsta savu saimniecību un kultūru. Starp visu rasu pār
stāvjiem ir lieli zinātnieki, inženieri, rakstnieki, mākslinieki. Tāpēc 
kapitālistiskajās valstīs izplatītajai mācībai par rasu nevienlīdzību, 
par it kā «augstāko» balto rasi, kas aicināta valdīt pār citām «ze
mākajām» rasēm, nav nekāda zinātniska pamata. So viltus mācību 
izmanto kapitālisti, lai izraisītu rasu naidu, nicināšanu un ienaidu 
pret melnās un dzeltenās rases iedzīvotājiem. Viņi visu to dara, lai 
saglabātu un kaut kā attaisnotu melnās un dzeltenās rases darba
ļaužu pastiprināto apspiešanu un pakļauto stāvokli, saglabātu sev 
lielos ienākumus.

Padomju Savienībā un citās sociālistiskajās valstīs visu rasu 
un tautu cilvēki ir pilnīgi līdztiesīgi: «PSRS pilsoņu vienlīdzība 
neatkarīgi no viņu tautības un rases visās saimniecības, valsts, 
kultūras un sabiedriski politiskās dzīves nozarēs ir negrozāms 
likums.» (PSRS Konstitūcijas 123. pants.)

VINGRINĀJUMI

Apskatiet ģeogrāfijas atlantā rasu izvietojuma karti un pasa
kiet: 1) kurā siltuma joslā galvenokārt dzīvo melnā rase; b) kurā — 
dzeltenā rase; c) kurās pasaules daļās baltās rases pārstāvji dzīvo 
no seniem laikiem un kurās apmetušies tikai pēdējos gadsimtos!



EIROPA

1. VISPĀRĪGS APSKATS.

1. Ģeogrāfiskais stāvoklis un krastu apveids.

D a r b s  a r  ka r t i .

1. Apskatiet Eiropas fiziskās ģeogrāfijas karti un salīdziniet 
tās mērogu ar pusložu kartes mērogu! Kurš mērogs lielāks?

2. Nosakiet kartē Eiropas (bez salām) galējo punktu ģeogrā
fisko platumu un garumu: ziemeļos — Nordkina ragam, dienvi
dos — Maroki ragam, rietumos — Roka ragam!

3. Kuru okeānu ūdeņi apskalo Eiropas krastus? Kāda jūra atdala 
Eiropu no Āfrikas?

Ģeogrāfiskais stāvoklis un robežas. Eiropa ir neliela pasaules 
daļa. Tās platība ir nedaudz lielāka par 10 miljoniem km2 un sa
stāda tikai '/15 sauszemes platības. Eiropas ģeogrāfiskais stāvok
lis ir izdevīgs. Tā gandrīz pilnīgi atrodas mērenajā joslā tuvu ci
tām pasaules daļām, un to apskalo kuģošanai izdevīgas jūras.

Eiropa ir Eirāzijas kontinenta daļa, un austrumos tā robežojas 
ar Āziju. Vidusjūras piekrastes senie iedzīvotāji nosauca zemes uz 
austrumiem no Vidusjūras par Āziju (no feniķiešu vārda «asu» — 
ausma), bet rietumos esošās — par Eiropu (no vārda «ereb» — 
riets). Sauszemes robeža starp Eiropu un Āziju ir nosacīta. Tā iet 
gar Urālu kalnu austrumu pakāji, pa Urālas upi līdz Kaspijas 
jūrai un pēc tam pa Kumas-Maničas ieplaku uz Azovas jūru (se
nāk tur bijis jūras šaurums, bet tagad plūst Kūma un Maniča). 
Tālāk turpinās jūras robeža pa Azovas un Melno jūru un pa jūras 
šaurumiem, kas savieno Melno jūru ar Vidusjūru.

Eiropas dienvidu, rietumu un ziemeļu robežas iet pa jūrām un 
okeāniem.
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7. attfls. Dažadu vietu attālums no jūras Eiropā. Vietas, kas ir vienādā attālumā 
no jūras, savienotas ar līnijām. Skaitli norāda attālumu kilometros no jūras.

Dienvidos pa Vidusjūru kopš seniem laikiem Eiropai ir cieši 
sakari ar Dienvidrietumu Āziju un Ziemeļāfriku. Atlantijas 
okeāns rietumos paver ceļu uz Ameriku un citām pasaules daļām. 
Pa Ziemeļu Ledus okeānu tiek uzturēta satiksme ar Ziemeļ- 
āziju. »

Krastu apveids. Nevienai pasaules daļai nav tik izrobota krastu 
līnija kā Eiropai. Juras tālu iespiežas sauszemē un izveido daudz 
pussalu un salu. Pussalas un salas aizņem vairāk nekā ‘/3 visas 
Eiropas platības. Eiropas ziemeļdaļā nav vietas, kas atrastos no 
jūras tālāk par 700 km, bet Austrumeiropā — tālāk par 1600 km 
(7. att.).

Stipri izrobotā līnija un lielais jūras līču un šaurumu skaits 
sekmē kuģniecību. Pie Eiropas krastiem ir daudz nelielu jūras līču 
(jomu), kas pasargāti no vētrām, tāpēc te var ērti piestāt kuģi. 
Tādos līčos ir ierīkotas jūras ostas. Tās parasti ir apgādātas ar
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īpašām aizsargierīcēm, kā ari ar nepieciešamām kuģu iekraušanas, 
izkraušanas un remonta iericēm. Par ostu sauc dažreiz visu šādu 
piejūras pilsētu.

VINGRINĀJUMI.
1. Iezīmējiet kontūrkartē robežu starp Eiropu un Āziju!
2. Nosakiet (grādos un kilometros) Eiropas platumu no zie

meļiem uz dienvidiem pa 20. meridiānu!
3. Nosakiet pēc kartes attālumu no Maskavas līdz tuvākajai 

jūrai!
4. Aptuveni nosakiet savas pilsētas (vai ciema) ģeogrāfisko 

platumu un garumu un kartē izmēriet tās attālumu līdz tuvākajai 
jūrai!

OKEĀNI UN JŪRAS, KURU ŪDEŅI APSKALO EIROPU.

2. Ziemeļu Ledus okeāna jūras.
Ziemeļos Eiropu apskalo Ziemeļu Ledus okeāns un tā jūras. 

Okeāna centrālo, dziļūdens daļu cauru gadu klāj ledus. Milzīgie
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ledus lauki (līdz 3 m biezumā) vēja un jūras straumju ietekmē 
lēni pārvietojas (dreifē). Ledus saplaisā, un ledus blāķi brikšķē
dami un dārdēdami kraujas cits uz cita, izveidodami ledus sablīvē
jumus — torosus. Okeāna malējās dajās ledus vasarā kūst un ro
das no ledus brīvi ūdeņi, pa kuriem var braukt kuģi. Lai izpētītu 
Zieme|u Ledus okeāna centrāldaļu, ar aviācijas palīdzību uz ledus 
gabaliem ierīko polārstacijas, kas kopā ar ledu pārvietojas pa 
okeānu.

Zieme|u Ledus okeāns pie Eiropas krastiem veido vairākas jū
ras. Starp S p i c b e r g e n u  un F r a n č a  J o z e f a  Zemi ,  vis-
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tālāk ziemeļos esošo Eiropas salu grupu, un N o v a j a  Z e m ļ a s  
s a l ā m  atrodas B a r e n c a j ū r a  (tā nosaukta par godu XVI gs. 
holandiešu jūras braucējam Barencam). Siltās Ziemeļatlantijas 
straumes ietekmē, kas nes ūdeņus no Atlantijas okeāna, Barenca 
jūras dienvidrietumu daļa neaizsalst pat ziemā. Tā ir bagāta ar 
zivīm (mencas, siļķes, jūras asari).

Tālāk uz dienvidiem sauszemē iesniedzas nelielā B a l t ā  j ū r a .  
Siltā straume Baltajā jūrā neiekļūst, un ziemā tā uz vairākiem 
mēnešiem pārklājas ar ledu. Starp Barenca un Balto jūru atrodas 
Kol as  p u s s a l a .

Uz dienvidrietumiem no Kolas pussalas atrodas S k a n d i n ā 
v i j a s  p u s s a l a ,  kas ir pati lielākā Eiropā. Sīs pussalas ziemeļu 
un rietumu krasti ir stipri izroboti. Sauszemē tālu iestiepjas šauri 
un līkumoti jūras līči ar augstiem, stāviem krastiem, t. s. fjordi 
(8. un 9. att.). Gar piekrasti un pie fjordu izejas jūrā plašā joslā 
stiepjas mazu, klinšainu zemūdens saliņu un klinšu grupas, kuras 
sauc par šērām. Fjordi un šēras ir ļoti skaistas, un tās apmeklē 
daudz tūristu.

VINGRINĀJUMI.

1. Atrodiet ģeogrāfijas atlantā ievietotajā kartē (46. lpp.) Zie
meļu Ledus okeānu un izsekojiet padomju polāro staciju dreifam!

2. Parādiet Eiropas fiziskās ģeogrāfijas kartē fjordus un šēras!
3. Ierakstiet kontūrkartē Ziemeļu Ledus okeāna jūru nosauku

mus, kā ari Ziemeļeiropas salu un pussalu nosaukumus!

3. Atlantijas okeānā juras.

Rietumos un dienvidos Eiropu apskalo Atlantijas okeāns un tā 
jūras.

Atlantijas okeānā atrodas Eiropas lielākās salas L i e l b r i t ā 
ni j a ,  Ī r i j a  un I s l a n d e .  Lielbritāniju no kontinenta atdala 
jūras šaurumi (šaurākajā vietā 33 km) un seklā Z i e m e ļ j ū r a .

Jūras šaurumi Ziemeļjūru saista ar B a l t i j a s  j ū r u ,  kas tālu 
iesniedzas sauszemē. Pie ieejas jūrā atrodas nelielā, līdzenā J i t -  
l a n d e s  p u s s a l a  un vairākas salas. Baltijas jūra ir sekla un ar 
ne visai sāļu ūdeni, jo upes atnes saldūdeni un iztvaikošana ir vāja. 
Tās ziemeļdaļu un B o t n i j a s ,  S o mu  un R ī g a s  j ū r a s  l ī č u s



10. attēls. Baltijas jūras krasts. Smilšu kapās aug priedes. Tālumā 
redzama jūra.

ziemā klāj ledus, bet dienviddaļa neaizsalst. Gar Baltijas jūras 
ziemeļu krastiem ir daudz šēru, kas apgrūtina kuģošanu.

Pie Rietumeiropas krastiem Atlantijas okeāns izveido dziļo un 
vētraino B i s k a j a s  j ū r a s  l īci .

No dienvidiem Eiropu apskalo plašā V i d u s j ū r a ,  kas ir At
lantijas okeāna daļa. Ūdens Vidusjūrā ir silts (visu gadu līdz pa
šam dibenam ir +13°). G i b r a l t ā r a  j u r a s  š a u r u m s ,  kas sa
vieno Vidusjūru ar Atlantijas okeānu, nav visai dziļš (320 m), tā
pēc okeāna aukstie dziļūdeņi nevar ieplūst Vidusjūrā. Vidusjūra ir 
dziļa, un tajā atrodas dziļūdens ieplakas, kas mijas ar seklām vie
tām. Salas un pussalas sadala to atsevišķās daļās, kuras sauc par 
jūrām.

Vidusjūras krasti ir stipri izroboti. Šeit atrodas trīs lielas pus
salas: rietumos starp Atlantijas okeānu un Vidusjūru — Pi r e-  
n e j u  p u s s a l a  ar samērā taisnu, maz izrobotu krastu apveidu. 
Dienvidos tā tuvu pieiet Āfrikai. Vidusjūras vidusdaļā iestiepjas 
šaurā un garā A p e n ī  nu p u s s a l a ,  kuras tuvumā atrodas lie-16



las S i c ī l i j a s  un S a r d ī n i j a s  s a l a s .  Austrumos ir B a l 
k ā n u  p u s s a l a  ar ļoti izrobotu krastu līniju. Starp Apenlnu un 
Balkānu pussalām atrodas seklā A d r i j a s  j ū r a ,  bet uz austru- 
miem'no Balkānu pussalas — E g e j a s  j ū r a ,  kurā ir daudz 
salu.

Garais un līkumotais D a r d a n e ' ļ u  j ū r a s  š a u r u m s ,  kas 
ir līdzīgs lielai upei, saista Egejas jūru ar mazo M a r m o r a  
j ū r u ,  bet īsais un ļoti šaurais B o s f o r a  j ū r a s  š a u r u m s  ar 
augstiem, stāviem krastiem savieno Marmora jūru ar dziļo un silto 
M e l n o  j ū r u .  Melnās jūras ūdeņi, kas dziļāki par 200 m, ir sain
dēti ar sērūdeņradi, un tāpēc dzīvu organismu ūdens dziļākajos 
slāņos nav, ja neņem vērā baktērijas. No ziemeļiem Melnajā jūrā 
iesniedzas K r i m a s  p u s s a l a ,  kas atdala nelielo A z o v a s  
j ū r u ,  kura ir ļoti sekla un ziemā aizsalst. Azovas jūra ir bagāta 
ar zivīm (zandarti, plauži, stores, siļķes u. c.). Tās ūdens nav sāļš.

VINGRINĀJUMI.

1. Sarīkojiet neklātienes ceļojumu pa karti no Odesas (pie Mel
nās jūras) uz Ļeņingradu (pie Baltijas jūras) un noskaidrojiet, 
pa kādām jūrām, jūras līčiem un jūras šaurumiem jums būs jābrauc!

2. Nosakiet pēc kartes vislielāko dziļumu Baltijas jūrā, Vidus
jūrā un Melnajā jūrā!

3. Parādiet kartē jūru aizsalšanas robežu pie Eiropas krastiem!
4. Ierakstiet kontūrkartē to Atlantijas okeāna jūru, jūras līču, 

jūras šaurumu, pussalu un salu nosaukumus, kurus esat iegau
mējuši!

4. Paisums un bēgums pie Eiropas krastiem.

Jēdziens par paisumu un bēgumu. Cilvēki, kas dzīvo okeānu 
un dažu jūru krastos, ik dienas var novērot, kā jūra dažu stundu 
laikā te applūdina krastus, te atplūst no tiem. So regulāro ūdens lī
meņa pacelšanos sauc par paisumu, bet pazemināšanos par bēgumu.

Parasti diennaktī ir divi paisumi un bēgumi. Paisuma laikā, kas 
ilgst nedaudz vairāk par sešām stundām, ūdens līmenis pakāpe
niski ceļas, un tas, uzplūstot krastam, applūdina sēkļus un zemo 
piekrastes daļu. Bēguma laikā, kas arī ilgst vairāk nekā sešas 
stundas, ūdens līmenis pazeminās. Ūdens atplūst no krasta, atse
dzot jūras dibena piekrastes daļu (11. un 12. att.).

Sevišķi lielu augstumu (16—18 m) paisums sasniedz jūras

2 _  718 17



līčos, kas vērsti pret okeānu, un upju grīvās. Atklātā okeānā tālu no 
krastiem un iekšējās jūrās, ko ar okeānu savieno tikai jūras šau
rumi, paisums un bēgums ir neliels un maz jūtams. Pie PSRS Eiro
pas daļas krastiem visaugstākais paisums (līdz 10 m) novērojams 
Baltās jūras ziemeļu daļā.

Paisums un bēgums notiek tāpēc, ka Mēness jūru un okeānu 
ūdens masas pievelk vairāk nekā Saule. Kaut arī Saule ir daudz 
lielāka par Mēnesi, tās ietekme uz paisumu un bēgumu ir vājāka, 
jo Saule atrodas daudz reižu tālāk no Zemes nekā Mēness.

Paisuma un bēguma nozīme. Paisumam ir liela nozīme jūras 
kuģniecībā. Daudzas ostas ir pieejamas kuģiem ar lielu iegrimi ti
kai paisuma laika. Paisuma vilnis nonāk upju grīvās un paaug
stina tur ūdens limeni, un tad jūras kuģi var tālu iebraukt upēs. 
Ta 1 iolbritānijā paisuma laikā kuģi pa Temzas upi nonāk līdz Lon
donai, ka', atrodas (H km attālumā no jūras.



12. attēls. Bēgums.

C'dens atplūdis no krasta, alsedzot akmeņus un sēkļus. Vietējie iedzīvotāji savāc 
jūras augus un ūdens dzīvniekus. Kuģis stāv tālu no krasta.

Paisums un bēgums padziļina upju grīvas, attīrot tas no sa
nesām.

Dažās vietās, kur paisuma viļņi ir ļoti augsti (piemēram, jūras 
līčos pie Francijas ziemeļrietumu krastiem), projektē uzcelt lielas 
elektrostacijas, kas izmantotu paisuma un bēguma ūdens kustības 
spēku.

VINGRINĀJUMI.

1. Aplūkojiet mācību grāmatas 11. un 12. attēlus un aprakstiet 
paisumu un bēgumu!

2. Kāda ir paisumu un bēgumu saimnieciskā nozīme?
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VIRSMA.

5. Austrumeiropas līdzenums. Seno kalnu apgabali.

D a r b s  a r  ka r t i .

1. Apskatiet Eiropas fiziskās ģeogrāfijas kartē augstuma skalu!
2. Atrodiet kartē Austrumeiropas līdzenumu! Kāda jums zināma 

augstiene atrodas tās vidusdaļā?
3. Kādus Eiropas kalnus jūs zināt? Parādiet tos kartē!
Eiropas virsmas īpatnības. Eiropas virsmas formas ir ļoti daudz

veidīgas — šeit ir plašas zemienes, augstienes un kalnu apgabali. 
Apmēram divas trešdaļas Eiropas virsmas aizņem zemienes. Ļoti 
augstu un grūti pārejamu kalnu gandrīz nav, un tas sekmē sakarus 
starp atsevišķām Eiropas daļām.

Pēc virsmas uzbūves Eiropas austrumu un rietumu daļas stipri 
atšķiras. Rietumeiropas virsma ir nelīdzena, stipri saposmota, te
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mijas kalni, nelielas plakankalnes un zemienes. Turpretim gandrīz 
visa Austrumeiropas virsma ir līdzena.

Austrumeiropas virsma. Gandrīz visu Austrumeiropu aizņem 
plašais A u s t r u m e i r o p a s  jeb K r i e v i j a s  1 ī d z e n u m s, kur 
atrodas gan zemienes, gan paugurainas augstienes. Taču neviena 
vieta šajā līdzenumā, izņemot galējos ziemeļrietumus, nepaceļas 
augstāk par 500 m virs jūras līmeņa (sk. 13. att.).

Austrumeiropas līdzenuma vidusdaļā atrodas V i d u s k r i e v i -  
j a s  un P i e v o l g a s  a u g s t i e n e s ,  ko stipri saposmo gravas. 
Vietām paceļas sen noārdītas un nolīdzinātas kalnu atliekas. Tāds, 
piemēram, ir D o ņ e c a s  s k r a u s t s  (līdz 367 m augsts).

Galējos dienvidaustrumos atrodas P i e k a s p i j a s  z e mi e n e ,  
ko senāk klājusi Kaspijas jūra. Tās dienviddaļa, kas piekļaujas jū
rai, atrodas zemāk par okeāna līmeni (pašas Kaspijas juras līme
nis ir 28 m zemāks par okeāna līmeni). Ja šeit varētu iekļūt jūras 
ūdens, tad Piekaspijas zemienē applūstu lielas platības.

Kalni atrodas tikai Austrumeiropas līdzenuma nomalēs. Austru
mos paceļas ne visai augstie U r ā l u  k a l n i ,  kas ir ļoti bagāli 
ar derīgajiem izrakteņiem. Gar Krimas pussalas dienvidu krastu 
stiepjas K r i m a s  ka l n i ,  kas Melnās jūras krastā izveido stāvu 
krauju.

Rietumeiropas seno kalnu un zemieņu apgabals. Austrumeiro
pas līdzenuma turpinājums Rietumeiropā ir P o l i j a s  un Zie- 
me ļ  v ā c i j a s  z e mi e n e s .  Baltijas juras piekrastē šajās zemie
nēs ir izkaisīti pauguri. Ziemeļjūras tuvumā Ziemeļvācijas zemiene 
pāriet ļoti līdzenā, purvaina zemienē, kurā daudz pļavu un kūdras 
purvu, starp kuriem redzami nelieli ezeri un nosusināšanas kānali 
ar tumši brūnu ūdeni. Vietām piekrastes daļā sauszeme ir zemāka 
par jūras līmeni. No jūras viļņiem to aizsargā dambji, un pa dau
dzajiem kanāliem ūdeni atsūknē jūrā. Dažreiz stipru vētru laikā 
jūra pārrauj dambjus un applūdina piekrastes zemienes.

Uz ziemeļiem no zemieņu joslas Skandināvijas pussalā atrodas 
senie S k a n d i n ā v i j a s  ka l n i .  Šo kalnu virsotnes ir noapa
ļotas vai plakanas. Tikai nedaudzās vietās augstu paceļas atseviš
ķas kalnu virsotnes. Kalnu augšējo daļu klāj mūžīgs sniegs un 
šļūdoņi. Rietumu daļā pret okeānu kalni izveido stāvas kraujas.

Uz dienvidiem no zemieņu joslas Rietumeiropas vidusdaļā pa
ceļas senu, ne visai augstu kalnu rinda, ko veido atsevišķas cilas

21



(Centrālais masīvs Francija, Vidusvacijas kalni, Čehijas masivs 
u. c.). Kalni mijas ar ieplakām un zemienēm (14. att.).

VINGRINĀJUMI.
. 1. Pēc fiziskās ģeogrāfijas kartes nosakiet, kuri kalni ir aug

stāki — Urālu kalni, Krimas kalni vai Skandināvijas kalni!
2. Atrodiet Eiropā vietas, kas ir zemākas par jūras līmeni! 

Kādā krāsā tās apzīmētas kartē?
3. Nosakiet pēc Eiropas fiziskās ģeogrāfijas kartes, apmēram 

kādā augstumā virs jūras līmeņa atrodas Ļeņingrada (pie Baltijas 
jūras), Astrahaņā (pie Kaspijas jūras) un Madride (Pireneju pus
salā) !

4. Kādā augstuma virs juras līmeņa atrodas jūsu apvidus?

6. Rietumeiropas jauno kroku kalnu apgabals.
Jaunie kalni un zemienes, kas tiem piekļaujas. Rietumeiropas vi

dusdaļa un dienviddaļā atrodas jauno kalnu grēdu apgabals. Sīs
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grēdas ir izliektas milzīgu loku veidā un sasniedz ievērojamu aug
stumu.

Visaugstākie kalni Eiropā ir Al p i  ar robotām, smailām virsot
nēm, ko klāj mūžīgs sniegs. Kā milzīgas ledus upes pa ielejām le
jup lēni slīd lieli šļūdoņi (15. att.). Kustoties tie rada padziļinā
jumus, noārda un nolīdzina klintis. Kalnu iežu atlūžņi — akmeņi, 
šķembas — nogulsnējas šļūdoņu dibenā un malās. Sevišķi daudz 
atlūžņu, kas kustas kopā ar ledu, uzkrājas šļūdoņa lejasgalā, kur 
tas kūst. No šļūdoņiem iztek kalnu strauti, kas ir daudzu upju 
sākums.

Visaugstākā virsotne Alpos ir M o n b l a n s  («baltais kalns.», 
kas ir 4810 m augsts, sk. 16. att.). Alpus šķērso dziļas ielejas — kā 
gareniskās ielejas (kas atrodas starp kalnu grēdām), tā šķērsiele- 
jas (kas šķērso kalnu grēdas). Ielejas un daudzās kalnu pārejas 
atvieglina sakarus pāri kalniem. Tāpēc, neskatoties uz augstumu, 
Alpi ir, diezgan viegli pārejami. Kalnu masīvus vairākās vietās 
šķērso tuneļi, kur ierīkoti dzelzceļi.

No Alpiem dažādos virzienos stiepjas citi jauni kalni.
Uz dienvidrietumiem no Alpiem atrodas stāvie un grūti pār-
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ejamie P i r e n e j u  k a l n i .  Tie ir zemāki par Alpiem, bet ērtu 
pāreju tajos maz. Virsotnes vietām klāj mūžīgs sniegs, un ziemeļu 
nogāzēs ir nelieli šļūdoņi. Šie kalni asi norobežo Pireneju pussalu 
no pārējās Eiropas.

Dienvidos no Alpiem Apenlnu pussalā paceļas ne visai augstie 
A pe n ī  nu k a l n i .  To turpinājums ir kalni Sicīlijas salā, Zie- 
meļāfrikā un Pireneju pussalas dienvidu daļā.

Uz austrumiem no Alpiem atrodas K a r p a t u  ka l n i .  Tie nav 
augsti, nogāzes apaugušas ar bieziem mežiem. Karpatos nav snie
gotu virsotņu un šļūdoņu (17. att.). Karpati veido lielu, pret 
Austrumeiropas līdzenumu izliektu kalnu loku, kura iekšpusē starp 
Karpatiem un Alpiem atrodas V i d u s d o n a v a s  z e mi e n e .  To 
klāj irdeni ieži, kas nonesti no apkārtējiem kalniem.

Jauno kalnu josla turpinās Balkānu pussalā, pa kuru Melnās 
jūras virzienā stiepjas samērā zemie B a l k ā n u  ka l n i .  Starp 
Karpatiem un Balkāniem atrodas L e j a s d o n a v a s  z e mi e n e .  
Kā Vidusdonavas, tā arī'Lejasdonavas zemieni kādreiz klājusi jūra.

VINGRINĀJUMI.
1. Pēc Eiropas fiziskās ģeogrāfijas kartes nosakiet, kuri kalni 

ir augstāki — Pireneji, Apenīni vai Karpati!
2. Ar ko pēc ārējā izskata atšķiras senie un jaunie kalni?
3. Atzīmējiet Eiropas kontūrkartē jaunos kalnus (ar vienlaidus 

līnijām) un senos kalnus (ar nepārtrauktām līnijām)!

7. Zemes garozas lēnās svārstības. Zemestrīces.

Zemes iekšējo spēku darbības ietekmē Zemes virsmā notiek kus
tības un pārmaiņas. Zemeslodes iekšienē iežu slāņi pārvietojas: 
smagākie pamazām slīd uz leju Zemes centra virzienā, bet vieglā
kie, it kā uzpeldot, paceļas tuvāk virsmai. Šī pārvietošanās.atspo
guļojas zemeslodes ārējā ap
valkā — ta saucamajā Zemes 
garozā.

Lēnās sauszemes svārstī
bas. Zemes garozā daudzu 
gadsimtu laikā noliek lēnas 
svārstības — grimšana un
pacelšanās. Tā, piemēram, ia attēls. Kras(a tcrases.
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Skandināvijas pussalas krastos 100—200 m augstumā virs jūras j 
līmeņa atklātas skaidri saskatāmas seno krastu pēdas — iedo- ] 
bumi un terases klintīs, kuras izdobuši jūras viļņi, kā arī krastu ļ 
vaļņi un jūras gliemežnīcu nogulumi, kas viss liecina par sausze- 'ļ 
mes pacelšanos. Tā turpinās arī mūsu dienās (1 cm gadā). Citās 
piekrastes vietas Zemes garoza grimst, par ko liecina seno eku dru
pas zem ūdens, upju ielejas, ko applūdinājusi jūra, uti. Dažās vie
tās lēni grimst Ziemeļjūras krasti ( apmēram par 10 cm 100 gados).

Ar precīzu mēraparātu palīdzību ir noteikts, ka Zemes garozas 
svārstības notiek visur. Tā, piemēram, Doņecas skrausta un Vidus- 
krīevijas augstienes apgabali Austrumeiropas līdzenumā lēni pa
ceļas, turpretim apvidus ap Maskavu pamazām grimst.

Sauszemes svārstības daudzu tūkstošu gadu laikā ļoti stipri 
pārmaina kontinentu apveidu. Sauszemei paceļoties un tās platībai 
palielinoties, daudzas salas var savienoties ar kontinentu, bet, saus
zemei grimstot un tai applūstot, kontinenti var sašķelties daļās, 
veidojot jaunas salas. Dažus tūkstošus gadu atpakaļ arī Lielbritā
nija bija kontinenta daļa, bet tad tika atdalīta. Daudzās vietās, kur 
tagad atrodas sauszeme, senāk ir bijis jūras dibens (piemēram, Vi- 
dusdonavas un Lejasdonavas zemienes).

Zemestrīce. Atšķirībā no sauszemes svārstībām, kas turpinās 
gadsimtiem ilgi un ko iedzīvotāji nemana, zemestrīces ir barga da- . 
bas parādība, kas nereti rada lielus postījumus un prasa daudzu 
cilvēku upurus.

Zemestrīces notiek ātru un asu lūzumu rezultātā, pārbīdoties 
slāņiem Zemes iekšienē desmitiem un simtiem km dziļumā. Pārbī- 
dījumu vietā jeb zemestrīces centrā rodas grūdiens, kas izraisa svār
stības, un tās izplatās uz visām pusēm. Šīs svārstības jeb zemes
trīces viļņi, sasniedzot zemes virsmu, rada ātru sauszemes un jū-

26



ras dibena apvidu pacelšanos un grimšanu, veido plaisas un ielie
kumus.

Sevišķi biežas un stipras zemestrīces notiek tajās zemeslodes 
vietās, kur atrodas jauni, augsti kalni un blakus tiem dziļas jūras 
ieplakas. Eiropā zemestrīcēm 
visvairāk ir pakļauti jauno 
kalnu apgabali, kas atrodas pie 
dziļās Vidusjūras.

Ļoti stipra zemestrīce notika 
1908. gadā Apenīnu pussalas 
dienvidos un Sicīlijā; tā izrai
sīja sauszemes piekrastes daļu 
iegrimšanu jūrā. Zemestrīces dēļ 
jūrā izcēlās milzīgi viļņi, kas 
brāzās pret krastu. Zemestrīce 
nopostīja vairākas pilsētas (Me- 
sinu un citas, sk. 20. att.).
Bojā gāja vairāk par 100 000 cil
vēku.
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1. Kādas pārmaiņas notiktu Eiropas teritorijā, ja sauszeme 
iegrimtu par 200 m?

2. Apskatiet 2i. attēlu un aprēķiniet, ar kādu ātrumu Apenlnu 
pussalas krastos notikusi sauszemes iegrimšana un pacelšanās 
(metros 100 gadu laikā)!

3. Ar ko zemestrīces atšķiras no lēnām sauszemes svārstībām?
4. Apskatiet ģeogrāfijas atlantā ievietoto pusložu fiziskās ģeo

grāfijas karti un atrodiet dziļas jūras ieplakas pie sauszemes kras
tiem, kur bieži notiek zemestrīces!

VINGRINĀJUMI.

8. V u lkā n i .

Vulkānu izveidošanās. Zemes iekšējo spēku darbības izpausme 
ir arī vulkānu izvirdumi. Daudzās vietās Zemes garozā ir svel
maina masa — magma, kas satur sevī daudz gāzes. Tur, kur Ze
mes garoza ir nestabila, saplaisājusi, magma zem gāzes spiediena 
paceļas augšup un izlaužas uz Zemes virsmas. Tā rodas vulkāni — 
konusveidīgi kalni, kuru virsotnē ir piltuvveidīgs padziļinājums — 
krāteris (grieķiski — tase). Izvirdumi notiek pa spraugu vulkāna 
krāteri (22. att.).

Vulkāna izvirduma lai
kā parasti vispirms ir dzir
dama pazemes dunoņa un 
krāteri pastiprinās nokai
tētas gāzes un ūdens tvai
ku izdalīšanās. Tvaiks un 
gāze paceļas virs vulkāna 
kā milzīgs stabs, kas augš
pusē paplašinās un izveido 
tumšu mākoni. Kopā ar 
tvaiku un gāzēm izverd arī 
vulkāniskos pelnus, kas 
biezā slānī pārklāj apvidu, 
tā ka zem to svara nereti 
ielūst māju jumti. Iestājas 
tumsa. Sākas stipras lie
tusgāzes, ko pavada zibens 
un pērkona grāvieni. Ūdens 
un pelni veido spēcīgas

ļ
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dubļu straumes, kas strauji brāžas lejup, applūdinot ciemus un pil
sētas, kas atrodas vulkānā pakājē. No kratera ar speķu augšup iz
lido sakaitēti akmeņi. Beidzot tas piepildās ar šķidru, ugunīgu lavu, 
kuras temperatūra sasniedz 1000—1300 grādus. Tā lēni tek pa vul
kāna nogāzēm, sadedzinot visu sev ceļā. Virspusē lava ātri atdziest. 
Vulkāna konuss sastāv no sastingušas lavas slāņiem, kas mijas 
ar pelnu kārtām.

Vulkāni Eiropā. Eiropā darbojošies vulkāni ir Vidusjūras kras
tos, kur zemes garozā ir daudz lūzumu un plaisu. Apenīnu pussa
las rietumu krastā atrodas Ve z u v s .  Stipra Vezuva izvirduma 
laikā mūsu ēras I gadsimtā gāja bojā vairākas senās Romas pil
sētas un ciemi, ko apbēra karstie pelni un applūdināja dubļu strau
mes. Vezuvs darbojas arī mūsu laikos, izverdot gāzi un tvaikus, 
bet dažreiz ari pelnus, akmeņus un pat lavas straumes (sk. 24. un 
25. att.). Sicīlijas salā atrodas liels darbīgais vulkāns E t n a .

Otrs vulkāniskās darbības apgabals Eiropā ir Islande. Islan
des salā ir ļoti daudz gan darbīgu, gan aprimušu vulkānu, un gan
drīz visu tās virsmu klāj sastingusi lava. Sevišķi pazīstams ar sa
viem izvirdumiem ir He k l a .  Vulkānu nogāzēs un augstākajās 
vietās ir plaši šļūdoņi. Vulkānu izvirdumu laikā ledus ātri kūst un
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pil nogāzēm lejup brāžas ūdens straumes, kas nodara lielus pos
tījumus.

Geizeri. Islandē un citos vulkānisma apgabalos ir daudz karsto 
«votu. Karstos avotus, kas pēc noteikta starplaika izplūst fontāna 
veidā, sauc par geizeriem. Geizēra atverē ir ūdens. Lejasdaļā tas 
stipri sakarst un sāk vārīties. Dzirdama dobja burbuļošana, no 
plaisas izlaužas tvaika mutuļi un ar dārdoņu nereti vairāku 10 m 
augstumā izverd milzīga karsta ūdens strūkla. Pec tam geizers 
norimst līdz jaunam izvirdumam.

Karstos avotus Islandē izmanto dzīvojamo māju, kā arī lecekšu 
un siltumnīcu apsildīšanai, kur visu gadu nogatavojas svaigi 
dārzeņi.

VINGRINĀJUMI.

1. Apskatiet pemzu — porainu sastingušas lavas gabaliņu!
2. Apskatiet ģeogrāfijas atlantā ievietoto pusložu fiziskās 

ģeogrāfijas karti un atrodiet tajā vulkānu virkni, kas apjož Kluso 
okeānu! Salīdziniet vulkānu, zemestrīču un jauno kalnu apgabalu 
atrašanos!

3. Iezīmējiet kontūrkartē Vezuvu, Etnu un Ileklu!

9. Derīgie izrakteņi.

Zemes dzīlēs atrodas dažādi derīgie izrakteņi, kuriem ir liela 
nozīme saimniecībā. Pie tiem pieder kurināmais — akmeņogles, 
nafta un deggāze, dažādas metālu rūdas, dažādas sālis, kā arī būv
materiāli — māli, smiltis, kaļķakmeņi.

Izrakteņu bagātību izvietojums ir atkarīgs no virsmas uzbūves 
un iežu sastāva, kas to veido.

Nogulumieži. Zemes virsējos slāņus gandrīz visur veido nogu
lumieži. Tie radušies no nogulumiem un sanesām jūru, ezeru vai 
upju dibenā vai arī sakrājušies uz sauszemes vēja un ūdens 
straumju ietekmē. Šie ieži parasti saguļ slāņos.

Pie nogulumiežiem pieder smiltis un māli, kā arī krīts un kaļķ
akmeņi, kas izveidojušies no jūras dzīvnieku skeletiem un ļoti sī
kām gliemežnīcām.

Kopā ar nogulumiežiem ir arī dažādu sāļu iegulas, kas radušās 
bijušo jūru un izžuvušo sālsezeru vietā, kā arī naftas un akmeņ
ogļu atradnes.
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Nafta un akmeņogles. Nafta ir radusies, sadaloties jūras dzīv
nieku un augu atliekām, kas milzīgā daudzumā sakrājās tagad iz
zudušo jūru dibenā.

Eiropā galvenās naftas bagātības atrodas K a r  pa tu  dienvidu 
un austrumu p r i e k š k a l n ē s  un starp Volgas upi un Urālu 
kalniem ( U r ā l u  un V o l g a s  r a j o n s ) .

Naftu pārstrādājot, iegūst daudz vērtīgu produktu: benzīnu, 
petroleju, smērejjas, mākslīgo kaučuku gumijas izgatavošanai u. c.

Austrumeiropā līdztekus naftai ir arī daudz deggāzes atradņu.
Deggāzi izmanto gan kā ku
rināmo, gan arī minerālmēslu 
un citu ķīmisku produktu ra
žošanai.

Akmeņogles izveidojušās 
no augu atliekām. Akmeņogļu 
iegulas parasti atrodas senu 
kalnu pakājē, kur kādreiz 
bijusi bagāta augu valsts 
un atradušies sekli jūras līči, 
ezeri un purvi. Tajos miljo
niem gadu laikā uzkrājušās 
un pārogļojušās augu atlie
kas. Eiropā ir bagātīgas ak
meņogļu iegulas. Lieli ogļu 
krājumi ir P e č o r a s  b a 
s e i n ā  Ziemelurālu rietumu 
pakājē, D o ņ e c a s  ba s e i -  
n ā pie Doņecas skrausta, S i- 
l ē z i j a s  un R ū r a s  b a 
s e i n o s  seno Viduseiropas 
kalnu pakājē un L i e l b r i 
t ā n i j a s  salā, kur arī ir seni 
kalni.

Ogles izmanto kā kurinā
mo fabrikās, rūpnīcās, elek
trostacijās un kuģos. No og
lēm iegūst arī krāsas, mine
rālmēslus; spridzināmās vie
las, dažādus medikamentus.
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Sevišķi liela nozīme ir tām akmeņogļu šķirnēm, kas noder koksa 
iegūšanai (apdedzinātas ogles, kas attīrītas no piemaisījumiem). 
Koksu izmanto metālu kausēšanai, sevišķi Čuguna iegūšanā no 
dzelzs rūdas.

Izvirdumieži. No nogulumiežiem atšķiras izvirdumieži, kas 
kādreiz bijuši izkausētā stāvoklī un izplūduši no zemes dzīlēm, bet 
tad pakāpeniski sastinguši (piemēram, granīts un citi cietie ieži). 
Izvirdumieži parasti atrodas zem nogulumiežiem un virspusē vis
biežāk atsedzas senajos kalnos, kur augšējie slāņi ir nodrupināti 
un nonesti. Ar izvirdumiežiem saistās dažādu metālu rūdu at
radnes.

Zemes virspusē metālu rūdas kopā ar apkārtējiem iežiem pa
mazām sairst, ūdens un vējš tās pārnes uz jaunām vietām, kur 
tos sastop starp nogulumiežiem.

Dzelzs rūda. Eiropa ir bagāta ar dzelzs rūdu. Lielas dzelzs rū
das un arī citu metālu rūdu iegulas atrodas U r ā l u  k a l n o s .  
Milzīgi dzelzs rūdas krājumi ir Austrumeiropas jeb Krievijas lī
dzenumā, sevišķi tajās vietās, kur tuvu zemes virsmai pienāk iz
virdumieži. Te atrodas K u r s k a s  m a g n ē t i s k ā  a n o m ā l i j a  
Tās teritorijā ir lielas dzelzs rūdas iegulas, un kompasa adata no
virzās no normālā stāvokļa («anomālija» — nepareizība). Aus
trumeiropas līdzenuma dienvidos atrodas K r i v o i r o g a  — liels 
dzelzs rūdas ieguves centrs. Rietumeiropā dzelzs rūda galvenokārt 
atrodas S k a n d i n ā v i j a s  k a l n u  p r i e k š k a l n ē s  ziemeļos 
un pie senajiem kalniem Tietumos (Francijā un citās vietās).

No dzelzs rūdas metalurģiskajās rūpnīcās kausē čugunu, no 
kura pēc tam iegūst tēraudu un dzelzi. Sevišķi labvēlīgi apstākļi 
metālu kausēšanai ir tur, kur dzelzs rūda atrodas netālu no kok 
sējamām akmeņoglēm.

VINGRINĀJUMI.

1. Derīgo izrakteņu kolekcijā apskatiet akmeņogļu, naftas un 
dzelzs rūdas paraugus, pievēršot uzmanību to svaram, krāsai un 
spīdumam!

2. Iezīmējiet ar pieņemtiem apzīmējumiem Eiropas kontūrkarte 
naftas, akmeņogļu un dzelzs rūdas galvenās atradnes!

3. Kādu derīgo izrakteņu atradnes ir PSRS Eiropas daļas te
ritorijā?

4. Kādi derīgie izrakteņi ir jūsu novadā?
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KLIMATS.

10. Klimata vispārīgs raksturojums.

D a r b s  a r  k a r t i .

1. Atrodiet kartē ziemeļu polāro loku un parādiet Eiropā vie
tas, kas atrodas aiz tā!

Vai Eiropas teritoriju šķērso ziemeļu saulgriežu loks?
2. Kādu siltuma joslu robežas ir saulgriežu loki, kādu — po

lārie loki?
3. Apskatiet ģeogrāfijas atlantā ievietoto Eiropas klimata karti 

un pieņemtos apzīmējumus! Kā kartē parādītas temperatūras, 
nokrišņi, vēji?

Eiropas klimata īpatnības. Eiropa ir vienīgā pasaules daļa, kas 
gandrīz pilnīgi atrodas mērenajā klimata joslā. Tikai tās ziemeļu 
piekraste un Ziemeļu Ledus okeāna salas ietilpst aukstajā klimata 
joslā.

Eiropas klimatu stipri ietekmē Atlantijas okeāns, kura ziemeļu 
daļā plūst siltā Z i e m e ļ a t l a n t i j a s  s t r a u m e .  Sī straume no 
karstā klimata joslas pie Eiropas krastiem atnes ūdeni, ko sasildī
juši tropiskās saules stari. Eiropā valdošie rietumu vēji nes no At
lantijas okeāna.siltu un mitru okeāna gaisu. Šie rietumu vēji (pre
cīzāk — ziemeļrietumu vēji vasarā un dienvidrietumu vēji ziemā) 
pa plašiem līdzenumiem brīvi ieplūst tālu sauszemē un dara mēre
nāku kā vasaras karstumu, tā ziemas aukstumu. Vasarā tie parasti 
atnes lietu un vēsu laiku, bet ziemā — sniegu un atkusni.

Tāpēc klimats Eiropā ir maigs (bez lielām temperatūras svār
stībām) un siltāks, sevišķi ziemā, nekā citās pasaules daļās tajā 
pašā ģeogrāfiskajā platumā. Ļoti stipra sala, kāds ir parasts Āzija 
un Ziemeļamerikā, šeit gandrīz nav.

Attālinoties no Atlantijas okeāna, tā ietekme mazinās, un Ei
ropas austrumos klimats kļūst skarbāks (ar lielām temperatūras 
svārstībām). Šeit no Āzijas ieplūst sausais kontinentālais gaiss; 
ziemā, bet nereti arī pavasarī ieplūst aukstais gaiss no Ziemeļu 
Ledus okeāna, kas rada stipru temperatūras pazemināšanos. Ziema 
ir garāka un aukstāka nekā Rietumeiropā, vasara — saulaināka un 
siltāka, nokrišņu ir mazāk (27. att.).

Izotermas. Ilggadīgu novērojumu rezultātā, ko veic meteoro-
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lopiskas stacijas, aprēķina mēneša vidējo un gada vidējo tempera
tūru dažādām zemeslodes vietām. Lai uzskatāmi parādītu tempera
tūras sadalījumu uz Zemes virsmas, uz kartes uzraksta šo tempe- 
latūru skaitļus un tad visas vieta® ar vienādu temperatūru savieno 
ar līnijām. Tādas līnijas, kas kartē savieno punktus ar vienādu 
temperatūru, sauc par izotermām (t. i., vienādi silts; grieķiski 
'■izos» — vienāds, «termos» — silts).

Parasti ar izotermām kartēs parāda gada visaukstākā mē
neša — janvāra un vissiltākā mēneša — jūlija vidējo temperatūru 
ziemeļu puslodē (dienvidu puslodē ir otrādi, vissiltākais mēnesis 
ir janvāris, bet visaukstākais — jūlijs).

Ziemā sauszeme atdziest vairāk nekā ūdens virsma un okeāni 
ir ievērojami siltāki par apkārtējiem kontinentiem. Tāpēc janvāra 
Izotermas Atlantijas okeānā un Ziemeļu Ledus okeānā, sekojot 
silto straumju virzienam, izliecas tālu uz ziemeļiem un ziemeļaus
trumiem. Turpretim uz sauszemes izotermas noliecas uz dienvi
diem un dienvidaustrumiem. Kā redzams Eiropas klimata kartē, 
janvāra 0° izoterma no Islandes salas dienvidu krasta tālu uz zie
meļaustrumiem iesniedzas Ziemeļu Ledus okeānā, bet pēc tam 
strauji pagriežas uz dienvidiem gar Skandināvijas pussalas kras
tiem. Tālāk tā virzās uz Alpiem un, apliecot tos no dienvidiem, 
šķērso Balkānu pussalu un pēc tam Krimas pussalu. Visās šajās 
vietās, neskatoties uz to dažādo ģeogrāfisko platumu, janvāra vi
dējā temperatūra ir 0°. Uz dienvidiem un rietumiem no šīs izoter
mas ziema visur, izņemot kalnu apgabalus, ir silta, vidējā tempera
tūra ir augstāka par 0°, bet uz ziemeļiem un austrumiem ziemas 
ir bargas, vidējā temperatūra ir zemāka par 0°.

Vasarā sauszeme sasilst stiprāk par ūdens virsmu un uz konti
nenta ir siltāks nekā okeānos tajā pašā ģeogrāfiskajā platumā. Tā
pēc jūlija Izotermas Eiropā, attālinoties no Atlantijas okeāna, ne
daudz izliecas uz ziemeļaustrumiem. Kā redzams kartē, jūlija +20° 
izoterma iet gar Pireneju pussalas ziemeļu un rietumu krastiem, bet 
pēc tam virzās uz austrumiem, no dienvidiem apliecot Alpus, Bal
kānu pussalas kalnus un Karpatus; tālāk tā pie Dņepras šķērso 
50° Z pl., bet pie Volgas nonāk līdz 55° Z pl. Uz dienvidiem no šīs 
izotermas vasara ir karsta (izņemot kalnus), uz ziemeļiem — mē
reni silta.

Nokrišņi. Nokrišņu daudzums Eiropā ir atkarīgs no attāluma 
līdz Atlantijas okeānam un valdošo vēju virziena, kā ari no virsmas.
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Sevišķi daudz nokrišņu (lidz 2000 mm gadā un vairāk) ir kalnu 
nogāzēs, kas vērstas pret rietumiem, pret Atlantijas okeānu. Sil
tais, mitrais gaiss, paceldamies pa kalnu nogāzēm, atdziest un iz
dala mitrumu, ko tas satur. Attālinoties no Atlantijas okeāna, no
krišņu daudzums pakāpeniski samazinās. Vismazāk nokrišņu ir 
galējos dienvidaustrumos (apmēram 200 mm pie Kaspijas jūras 
ziemeļu krastiem). Tomēr Eiropā gandrīz visur, izņemot dienvid
austrumus, ir pietiekoši daudz nokrišņu, un tāpēc tajā nekur nav 
tuksnešu, kas aizņemtu kaut cik ievērojamu platibu.

VINGRINĀJUMI

1. Ģeogrāfijas atlantā ievietotajā Eiropas klimata kartē izse
kojiet janvāra —10° un +10° izotermas un paskaidrojiet to vir
zienu!

2. Pēc klimata kartes nosakiet: 1) kur Eiropā ir visaukstākā 
ziema, kur — vissiltākā; 2) kur Eiropā ir viskarstākā vasara, 
kur — visvēsākā vasara!

3. Kut Eiropā ir visvairāk nokrišņu, kur — vismazāk? Cik no
krišņu ir jūsu novadā?

11. Klimatiskie apgabali.

Pēc klimata īpatnībām Eiropu var iedalīt četrās galvenajās da
ļās: ziemeļu, dienvidu, rietumu un austrumu.

Ziemeļeiropa. Ziemeļu Ledus okeāna salas un piekraste pieder 
pie aukstā klimata joslas: ziema šeit ir gara (vairāk nekā sešus 
mēnešus) ar stipriem vējiem, bet klimatu ietekmē siltā Ziemeļat- 
lantijas straume un okeāns, tāpēc tā nav sevišķi auksta. Uz austru- 
miem ziema kļūst bargāka.

Vasara galējos ziemeļos ir ļoti īsa un vēsa (jūlija vidējā tem
peratūra zemāka par -t-l()°). Debesis parasti klāj mākoņi, bieži 
smidzina sīks lietus. Kopējais nokrišņu daudzums ir neliels (300- 
500 mm gadā), bet zemās temperatūras un vājās iztvaikošanas 
dēļ apvidus šeit ir mitrs un pārpurvots.

Austrumeiropa. Austrumeiropa (uz dienvidiem no polārā loka) 
ietilpst mērenā klimata joslā. Tās klimats ir kontinentāls ar auk 
stu, sniegiem bagātu ziemu un siltu vasaru. Tā, piemēram, Mas
kavā janvāra vidējā temperatūra ir apmēram —11°, jūlijā +19*. 
Nokrišņi galvenokārt ir vasarā. Ziemā, skaidrā laikā Zemes virsma
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ātri atdziest un dažreiz ir stiprs sals, sevišķi naktīs. No ziemeļiem 
ieplūst auksta gaisa masas, kas, nesastopot šķēršļus līdzenajā ap
vidū, izplatās tālu uz dienvidiem (līdz pat Krimas un Kaukāza kal
niem) un rada strauju temperatūras pazemināšanos.

Klimata kontinentalitāte palielinās virzienā no ziemeļrietumiem 
uz dienvidaustrumiem (no Baltijas jūras uz Kaspijas jūru) — 
vasara kļūst karstāka, bet ziema aukstāka. Janvāra —10° izoterma 
virzās pa Austrumeiropas līdzenumu no ziemeļrietumiem uz dien
vidaustrumiem gar Kaspijas jūras krastiem. Starpība starp gada 
visaukstākā un vissiltākā mēneša (janvāra un jūlija) vidējo tem
peratūru jeb gada amplitūda pie Baltijas jūras krastiem ir 20—25°, 
bet pie Kaspijas jūras 30—35°. Ari nokrišņu daudzums pama
zinās no ziemeļrietumiem uz dienvidaustrumiem Kaspijas jūras 
virzienā. Siltā vasara Austrumeiropā rada labvēlīgus apstākļus 
dažādu lauksaimniecības kultūraugu audzēšanai. Sausajos dienvid
austrumos zemkopībai nepieciešama lauku mākslīga apūdeņošana.
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Rietumeiropa. Virzienā uz rietumiem, tuvojoties Atlantijas 
okeānam, klimats kļūst maigāks, mitrāks un pakāpeniski līdzinās 
mērenās joslas jūras klimatam. Atsevišķi apgabali ar kontinentālu 
klimatu ir tikai vietās, ko ietver kalni un kur okeāna ietekme maz 
manāma (piemēram, Vidusdonavas un Lejasdonavas zemienēs). 
Salās un kontinenta piekrastē ir jūras klimats ar samērā siltu 
ziemu un vēsu vasaru. Ziemas temperatūra ir augstāka par 0°, 
tikai atsevišķās dienās tā noslīd zem 0°. Kaut arī uzsnieg sniegs, 
tas ātri nokūst. Tā, piemēram, Īrijas salā janvāra vidējā tempera
tūra ir +5°, jūlija vidējā temperatūra +15°, gada amplitūda ir 10°. 
Visu gadu ir daudz nokrišņu. Pūš stipri rietumu vēji, debesis pa
rasti klāj pelēki, zemi mākoņi, bieži smidzina sīks lietus un ir 
biezas miglas. Tā kā bieži ir apmācies laiks, daudzi lauksaimnie
cības kultūraugi (piemēram, kvieši) dažās mitrākajās vietās ne
nogatavojas, jo nepietiek saules gaismas un siltuma, toties labi 
aug lopbarības zāles.

Dienvideiropa. Dienvideiropā pie siltās Vidusjūras krastiem ir 
subtropiskais klimats. Subtropiskajā klimatā ir karsta vasara un 
silta ziema, bet gada visaukstākā mēneša vidējā temperatūra virs 0°. 
Vidusjūras krastos, ko no ziemeļiem aizsargā kalni, janvāra vi
dējā temperatūra ir +10° silts, jūlija vidējā temperatūra ir +25°. 
Nokrišņu ir pietiekami daudz (no 500—1000 mm gadā un kalnos 
vēl vairāk), bet lietus līst galvenokārt aukstajā gadalaikā, turpre
tim vasara ir svelmaina un gandrīz bez lietus. Vasarā upes un 
strauti izsīkst, daudzi augi dzeltē un nokalst. Debesis ir dzidri 
zilas. Bieži pūš stipri vēji. Saules gaisma ir ļoti spilgta, un visi 
priekšmeti skaidri izceļas pie apvāršņa. Sausas vasaras ir Vidus
jūras subtropu klimata īpatnība.

VINGRINĀJUMI.

1. Apskatiet 28. attēlu un nosakiet temperatūras gada gaitas 
atšķirību Maskavā un Londonā! Ar ko izskaidrojama šī atšķirība?

2. Izmantojot klimata kartes, salīdziniet Parīzes un Volgogra- 
das klimatu! Kāda ir janvāra un jūlija vidējā temperatūra šajās 
vietās? Kāds ir sala perioda ilgums gada laikā un nokrišņu dau
dzums? Izskaidrojiet cēloņus, kas nosaka klimata atšķirību!

3. Pēc klimata kartēm un saviem novērojumiem aprakstiet 
sava novada klimatu (aptuveni norādiet janvāra un jūlija vidējo 
temperatūru, gada amplitūdu, sala perioda ilgumu, nokrišņu dau
dzumu un citus datus)! Dodiet vispārēju jūsu apvidus klimata 
raksturojumu, izmantojot jūsu rīcībā esošās ziņas!
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IEKŠĒJIE ŪDEŅI.

12. Austrumeiropas upes un ezeri.
D a r b s  a r  ka r t i .

1. Atrodiet kartē jums zināmās lielākās Eiropas upes!
2. Kurās vietās Eiropā atrodas daudz ezeru?

Vispārīgs upju raksturojums. Liela daļa Eiropas teritorijas ir 
bagāta ar iekšējiem ūdeņiem!, jo te ir ļoti daudz nokrišņu. Te ir 
biezs upju tikls un daudz ezeru.

Eiropas upes ir labi satiksmes ceļi, daudz lētāki nekā dzelzceļi. 
Pa upēm no jūrām var nokļūt tālu sauszemē, un pie upju grīvām 
ir svarīgas tirdzniecības ostas (piemēram, Ļeņingrada Ņevas 
grīvā). Sausajos apvidos upju ūdeni ar apūdeņošanas kanālu pa
līdzību izmanto lauku apūdeņošanai (piemēram, PSRS Eiropas 
dienvidaustrumu daļā, kā arī Vidusdonavas un Lejasdonavas ze
mienēs).

Ļoti svarīga nozīme ir upēm kā ūdens enerģijas avotam. Krī
tošā ūdens spēku, kas darbina mašīnas hidroelektrostacijās (grie
ķiski «hidros» — ūdens), sauc par baltajām oglēm. Sevišķi izde
vīgi ir celt hidroelektrostacijas pie krācēm, kur ūdens plūst strauji

1 Par sauszemes iekšējiem ūdeņiem sauc upes, Ķzerus un pazemes ūdeņus 
atšķirībā no jūrām un okeāniem.
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un rada lielu spiedienu. Uz līdzenuma upēm, lai radītu ūdens kri
tumus, ceļ lielus aizsprostus un izveido plašas ūdenskrātuves. 
Hidroelektrostacijas dod vislētāko elektroenerģiju, jo tās izmanto 
ūdens spēku, kas nepārtraukti atjaunojas, un tās nepatērē kuri
nāmo. Vislielākās hidroelektrostacijas ir uzceltas Padomju Sa
vienībā.

Mūsu zemē tiek veikti pasākumi, lai aizsargātu no piesārņoša
nas tos ūdeņus, kam ir nozīme zivju bagātību saglabāšanā un pa
vairošanā.

Upju īpatnības ir atkarīgas no klimata un to Eiropas daļu 
virsmas rakstura, kur tās tek.

Austrumeiropas upes un ezeri. Austrumeiropas upes savāc 
ūdeni no plašiem baseiniem un ir garas. Tās sākas nelielās aug
stienēs Austrumeiropas līdzenumā un no šejienes plūst uz visām 
pusēm. Tuvu esošās upju augšteces un līdzenā virsma atvieglina 
upju savienošanu ar kanāliem. Apvidus slīpums ir neliels, tāpēc 
upes plūst lēni un mierīgi plašās ielejās, veidojot cilpas un līku
mus. Ziemā tās ilgi ir aizsalušas, pavasarī, kad kūst sniegs, plaši 
pārplūst, bet karstajā vasarā kļūst seklas, jo stipri iztvaiko.

Vislielākā upe ne tikai Austrumeiropā, bet visā Eiropā ir dižā 
krievu upe V o l g a  (3700 km gara). Tā sākas nelielā augstienē 
kā mazs strautiņš. Iztecējusi cauri vairākiem nelieliem ezeriem un 
nolaidusies no augstienes, Volga lēni tek pa līdzenumu. Drīz tā

ieplūst ūdenskrātuvē, no 
kuras ir izrakts kuģojams 
kanāls līdz Maskavai. Pēc 
tam upe krasi pagriežas 
uz ziemeļaustrumiem un 
tek cauri milzīgajai ūdens
krātuvei pie Ribinskas hid
roelektrostacijas. No šejie
nes Volga dodas uz dien
vidaustrumiem un plūst 
cauri Gorkijas hidroelek
trostacijas ūdenskrātuvei. 
Pēc tam tā uzņem savas 
galvenās pietekas: no labās 
puses Oku,  kas sākas Vi- 
duskrievijas augstienē, un
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no kreisās — ar ūdeni bagato Ka mu ,  kas tek noUrālukalnu puses. 
Augšpus Kuibiševas pilsētas pie Volgas ir izveidota milzīga ūdens
krātuve, uzcelts aizsprosts un milzīgā V. I. Ļeņina Volgas HES, 
lada pati hidroelektrostacija uzcelta arī pie Volgogradas — PSKP 
XXII kongresa Volgas HES. Tās abas ir lielākās pasaules hidro
elektrostacijas.

Pie Volgogradas Volga sadalās attekās un, ieplūstot Kaspijas 
jūra, veido lielu deltu, t. i., ieleju, ko veido upju sanesas, pa kuru 
plūst atsevišķas attekas. Tādām ielejām upju lejastecēs bieži ir 
trīsstūra forma, līdzīga grieķu burtam (delta), no kurienes arī ra
dies nosaukums. Ziemā Volga aizsalst 3—5 mēnešus.

Aizsprosti, hidroelektrostacijas un ūdenskrātuves pārvērš Volgu 
plaša un dzijā upē ar vienmērīgu ūdens līmeni, pa kuru tālu var 
braukt lieli tvaikoņi.

Pie Volgogradas Volga tuvojas Donai, kas sākas Viduskrievi- 
jas augstienē un tek uz Azovas jūru. Starp Volgu un Donu izbūvēts 
V. I. Ļeņina Volgas-Donas kuģojamais kanāls, bet uz Donas, lai 
apgādātu kanālu ar ūdeni, izveidota Cimļanskas ūdenskrātuve, 
ko izmanto arī apkārtējo sauso zemju apūdeņošanai.

No citām Austrumeiropas upēm svarīga nozīme ir D ņ e p r a i ,  
kas ietek Melnajā jūrā. Arī pie Dņepras ir uzceltas hidroelektro
stacijas, no kurām lielākā ir Dņepras HES.

Sausajos dienvidaustrumos uz Kaspijas jūru tek garā, bet seklā 
Ur ā l a .  Piekaspijas zemienē ir daudz beznoteces sālsezeru. Pati 
K a s p i j a s  j ū r a  ir zaudējusi sakaru ar okeānu un ir vislielākais 
sālsezers pasaulē. Tās seklo ziemeļu daju ziemā klāj ledus, bet 
vidusdaļa un dienvidu daļa ir dziļākas un neaizsalst.

Austrumeiropas līdzenuma ziemeļos tek ar ūdeni bagātā Pe- 
č o r a ,  kas sākas Urālu kalnos, un Z i e m e ļ u  Dv i n a ,  kas, ie
plūstot Baltajā jūrā, veido deltu. Šīs upes ziemā uz ilgu laiku pār
klājas ar ledu, turpretim vasarā tās atšķirībā no dienvidu upēm ir 
bagātas ar ūdeni, jo sniega kušanas ūdeņi, ko aizturējuši meži, 
ieplūst upēs pamazām, bet iztvaikošana ir vājāka nekā dienvidos.

Eiropas ziemeļu daļā atrodas ļoti daudz lielu un mazu sald
ūdens ezeru. Vislielākie no tiem ir L ā d o g a s  e z e r s  un Oņe-  
g a s  e z e r s .  Baltās jūras un Baltijas jūras kanāls savieno Oņe- 
gas ezeru ar Balto jūru. Ezerus savā starpā savieno īsas, krāčai
nas upes, kas ir bagātas ar ūdens enerģiju un izdevīgas hidro
elektrostaciju celtniecībai, šīm upēm ir vienmērīgs ūdens līmenis:
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pavasari tās maz pārplūst un vasarā nekļūst seklas, jo vienmērīgi 
saņem ūdeņus no ezeriem.

Ņeva ,  kas iztek no Lādogas ezera un ietek Somu jūras līcī, ir 
bagāta ar ūdeni visu gadu.

VINGRINĀJUMI

1. Eiropas kontūrkarle apzīmējiet Volgas, Donas un Dņepras 
baseinus!

2. Pie kādas upes atrodas jūsu pilsēta (vai ciems), un kur šī 
upe ieplūst? Vai ziemā tā aizsalst un uz cik ilgu laiku?

3. Kuros mēnešos šai upē sevišķi stipri paaugstinās ūdens lī
menis, kādos tas pazeminās? Kā līdz ar to mainās straumes 
ātrums?

4. Nosakiet pēc kartes Kaspijas jūras un Lādogas ezera ga
rumu un platumu! Kāpēc Eiropas galējos dienvidaustrumos ir sāls
ezeri, bet ziemeļos — saldūdens ezeri?

13. Rietumeiropas un Dienvideiropas upes un ezeri.

Rietumeiropas upes un ezeri. Rietumeiropas upes pa lielākai 
daļai sākas kalnos. Augštecē tās pa šaurām ielejām ātri traucas
lejup pa akmeņiem, veidojot krāces un ūdenskritumus. Kopā ar 
ūdeni tās nes daudz dūņu un smilšu un pa gultni veļ sīkus akme
ņus. Upēs ir liels ūdens spiediens, un tās ir izdevīgas hidroelek
trostaciju celtniecībai. Nonākot no kalniem līdzenumos, upju te
cēšanas ātrums samazinās, nogulsnējas dūņas un smiltis. Maigā 
klimata dēļ Rietumeiropas upes aizsalst tikai uz neilgu laiku, bet 
daudzas nemaz neaizsalst. Pavasarī ūdens līmenis upēs paaugsti
nās, jo kalnos kūst sniegs. Vasarā tās saņem daudz lietus ūdens, 
kā arī šļūdoņu kušanas ūdeni, tāpēc nekļūst tik seklas kā Austrum
eiropas upes. Niecīgās ūdens līmeņa svārstības gada laikā Rie
tumeiropas upju lielākajā daļā rada labvēlīgus apstākļus kuģo
šanai.

Vislielākā Rietumeiropas upe ir D o n a v a  (2850 km gara). 
Tā sākas ne visai augstu kalnu nogāzēs Rietumeiropas vidusdaļā 
un augštecē uzņem no Alpiem plūstošās straujās pietekas. Tālāk 
tā tek pa Vidusdonavas zemieni un uzņem vislielākās pietekas. 
Pēc tam Donava laužas pa šaurām aizām starp Karpatu un Bal- 
kānu kalniem, strauji nesdama savus ūdeņus pa šauru, klinšainu
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gultni (31. att.). Lejastecē upe mierīgi plūst pa Lejasdonavas 
zemieni, uzņemot vairākas pietekas no Karpatiem. Tā kļūst pla
tāka un straume stipri lēnāka. Parādās daudz sēkļu, bieži sasto
pamas zemas, smilšainas salas. Ziemā Donava šeit aizsalst uz 
45 dienām, pavasarī plaši pārplūst, bet vasarā kļūst seklāka, 
līdzīgi daudzām Austrumeiropas līdzenuma upēm. Upes grīvā ir 
izveidojusies purvaina delta ar salām, kas palu laikā applūst un 
pa trim attekām ietek Melnajā jūrā.

Vairums citu Rietumeiropas lielo upju plūst uz ziemeļiem, uz 
Baltijas jūru un Ziemeļjūru. Baltijas jūrā ietek V i s l a  un Od r a ,  
Ziemeļjūrā — E l b e  (jeb Labe) .  Šis upes ziemā aizsalst 2 vai 
3 mēnešus un pavasarī pārplūst. Visla veido deltu, bet Odrai un 
Elbei ir paplašinātas grīvas, kurās var iebraukt okeāna tvaikoņi.

Ziemeļjūrā ietek arī R e i n a  — otra lielākā Rietumeiropas upe 
pēc Donavas. Tā sākas Alpos un augštecē saņem ūdeni no šļūdo
ņiem un sniega, kas vasarā kūst, tāpēc Reinā pali ir vasarā. Tā
lāk tā tek pa skaistu ieleju starp zemiem kalniem, kuru nogāzēs 
ir vīna un augļu dārzi (31. att.). Šeit tā saņem daudz lietus ūdens 
un no abām pusēm uztver daudz pieteku. Izlauzusies no kalniem,
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Reina tek pa zemieni un, ieplūstot Ziemeļjūrā, sadalās attekās, 
veidojot deltu.

Reina visu gadu ir daudz ūdens. Ziemā tā aizsalst (tajās vie
tās, kur lēna straume) vairāk nekā mēnesi.

Lamanša jūras šaurumā ietek S ē n a  — ne visai gara, bet ar 
ūdeni bagāta upe. Ziemā tā neaizsalst, un ūdens līmeņa svārstī
bas gada laikā ir niecīgas, jo lietus līst daudz un vienmērīgi.

Daudzas Rietumeiropas upes ir savienotas savā starpā ar ka
nāliem.

Alpu pakājē atrodas vairāki lieli ezeri, caur kuriem tek kalnu 
upes. Zilais ūdens spogulis un kalni ar bagāto augu valsti, kas 
tos ietver, ir ļoti skaisti, un tos bieži apmeklē tūristi. Ezeru kras
tos ir ierīkoti kūrorti. Vislielākais ir Z e n ē v a s  e z e r s  (32. att.). 
Daudz lielu ezeru un krāčainu upju, kas bagātas ar ūdens ener
ģiju, ir arī Skandināvijas pussalā.

Dienvideiropas upes. īsās Dienvideiropas (Vidusjūras baseina) 
upes ir ļoti īpatnējas. Stipra lietus dēj tās ziemā strauji pārplūst, 
nereti radot postošus plūdus. Plūdu laikā, tekot no kalniem, upes 
nes daudz māla, smilšu un akmeņu un nogulsnē tos savās lejas-
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tecēs. Sausajā, karstajā vasarā upes k|ūst seklas. Bet daudzas pat 
pilnīgi izžūst, atstājot tikai sausas gultnes. Kraso ūdens līmeņa 
svārstību dē| Vidusjūras baseina upes gandrīz nemaz nav kuģo
jamas un izdevīgas hidroelektrostaciju celtniecībai.

VINGRINĀJUMI.

1. Salīdziniet Donavu ar Reinu un nosauciet to atšķirīgās 
iezīmes!

2. Kādas upes ar to pietekām redzamas 33. attēlā?
3. Apvelciet Eiropas kontūrkarte Baltijas jūras baseina robežas 

(t. i.„ visu platību, no kurienes upes nes ūdeņus uz Baltijas jūru) 
un Ziemeļjūras baseina robežas! Kuras jūras baseins ir lielāks?

4. Ierakstiet kontūrkarte nosaukumus tām Eiropas upēm un 
ezeriem, par ko esat mācījušies!

DABAS ZONAS.

14. Ledus zona un tundra.

D a r b s  a r  ka r t i .

1. Apskatiet ģeogrāfijas atlantā ievietoto Eiropas dabas zonu 
karti un tās apzīmējumus! Kura zona Eiropā aizņem sevišķi lielu 
platību?

2. Salīdziniet dabas zonu karti ar fiziskās ģeogrāfijas karfi 
un nosauciet kalnus, kurus jūs zināt, kas izcelti dabas zonu 
kartē!

Eiropa ir gandrīz visas zemeslodes dabas zonas, izņemot 
karstās joslas zonas. Atkarībā no klimata pārmaiņām šeit vir-
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zienā no ziemeļiem uz dienvidiem ir ledus zona, tundra, mežu 
zona (taiga, jauktie un lapkoku meži), meža stepe un stepe, pus- 
tuksneši un subtropu zona. Atsevišķi izdalās augsto kalnu apga
bali, kur dabas apstākļi mainās atkarībā no vietas augstuma virs 
jūras līmeņa.

Aukstajā klimata joslā atrodas ledus zona un tundra.
Ledus zona. Ledus jeb polārajā zonā Eiropā ietilpst Ziemeļu 

Ledus okeāna salas — Spicbergena, Franča Jozefa Zeme un No- 
vaja Zemļas ziemeļdaļa.

So kalnaino salu klimats ir bargs. Ziemā trīs četrus mēnešus 
saule nemaz neparādās pie apvāršņa. Ilgās polārās nakts tumsā 
tikai reizēm uzliesmo polārblāzmas; debesīs vizmo skaistas 
daudzkrāsainas ugunis — mirdzoši loki un joslas. Gada lielākajā 
daļā ir auksts laiks un pūš ass vējš. Apkārtējās jūras uz ilgu 
laiku aizsalst. Visaukstākā mēneša vidējā temperatūra ir 15—25° 
zem nulles. Vasarā saule nenoriet, bet ne visai augstu paceļas 
pie debesīm un silda maz (tā nenoriet arī naktī). Gada vissiltākā 
meneša vidējā temperatūra ir zemāka par -t-5ci.
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Uzsnigušais sniegs īsās un vēsās vasaras laikā nepaspēj 
nokust, tas sakrājas un pārvēršas ledū. Biezā slānī ledus klāj 
gandrīz visu salu virsmu un vietām ieslīd jūrā (34. att.). Tikai 
šaura piekrastes josla vasarā šur tur atbrīvojas no sniega un 
ledus, un šeit parādās kaila zeme. Augu valsts ir ļoti nabadzīga, 
un to veido galvenokārt ķērpji.

Jūrās salu tuvumā ir daudz zivju un jūras dzīvnieku (roņi, 
valzirgi), uz ledus sastopams arī baltais lācis. Vasarā piekrastes 
klintīs ligzdo milzums ūdensputnu (kaijas, kairas, alki), kas jūrā 
atrod sev daudz barības. Putnu bari sace| milzīgu troksni, tāpēc 
tos sauc par «putnu tirgiem* (35. att.).

Pastāvīgu iedzīvotāju ledus zonā ir ļoti maz. Franča Jozefa 
Zemē ir ierīkotas polārās stacijas, kur padomju polārpētnieki pēta 
tālo ziemeju dabu.

Tundra. Uz dienvidiem no ledus zonas plešas tundras zona. 
Eiropā tā aizņem nelielu platību Zieme|u Ledus okeāna piekrastē 
un salās.

Eiropas tundrā ziema ir gara, bet ne visai auksta, vasara īsa 
un vēsa; jūlija vidējā temperatūra nepārsniedz +10 — +12°. 
Ziemā nereti pūš stipri vēji un plosās sniegputeņi, vasarā bieži
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smidzina lietus, kas reizēm mijas ar sniegu. Vasarā zeme atkūst 
tikai 0,5—1,5 m dziļuma, bet tālāk desmitiem un simtiem metru 
dziļi atrodas mūžigā zemes sasaluma slānis. Ieplakās sakrājas 
ūdens, ko aiztur sasaluma slānis, izveidojot plašus purvus un ne
skaitāmus sīkus ezerus. Upes lielāko tiesu saņem kūstoša sniega 
ūdeni un stipri pārplūst pavasarī (maijā).

Tundrā aug ķērpji, sūnas un purva zāle. Ļoti daudz ogulāju: 
zilenāji, lācenāji, brūklenāji. Vietām aug pundurbērziņi un kārkli, 
kas pieplakuši pie zemes, ziemā sniega sega aizsargā tos no vēja. 
Upju krastos un pauguru dienvidu nogāzēs vietām ir sulīga, zaļa 
zāle un krāšņi ziedi.

Tundras dienvidu nomalē ir atsevišķi zemi koki, nereti ar 
līkiem stumbriem (vēja ietekmē), bet gar upēm stiepjas biezas 
krūmu un mežu joslas. Ši tundras dienvidu daļa ir pāreja uz 
meža zonu, un to sauc par mežatundru (36. att.).

Tundras zonā ietilpst lielā Islandes sala, kas atrodas tālu 
okeānā.

Islandi dienvidos apskalo siltās Ziemeļatlantijas straumes 
ūdeņi, tāpēc tur ir mitrs un maigs klimats ar siltu ziemu (dien
vidu piekrastē janvāra vidējā temperatūra ir ap 0°), bet ar ļoti 
vēsu vasaru. Daudz nokrišņu, debesis parasti klāj mākoņi, bieži 
ir miglas. Blakus tundras augu valstij salā zaļo pļavas, bet dien
viddaļā vietām ir bērzu audzes ar kārklu un pīlādžu piejaukumu.

Pie tundras zonas pieder arī Skandināvijas pussalas ziemeļ
daļa un Kolas pussalas ziemeļu un austrumu piekraste. Siltās 
straumes ietekmē arī šeit ziema nav visai auksta. Nepārtraukta 
zemes mūžīgā sasaluma slāņa nav, tas sastopams tikai atsevišķās 
platībās. Gar jūras piekrasti stiepjas tundra, bet vairāk uz dien
vidiem tā pāriet mežatundrā ar bērzu audzēm. Tundras augu 
valsts aizņem arī kalnu augšējo, līdzeno daļu.

Vairāk uz austrumiem aiz Baltās jūras tundras un mežatund- 
ras josla izplatās līdz ziemeļu polārajam lokam. Novaja Zemļas 
daļa un citas tuvumā esošās salas ari atrodas tundras zonā. Kli
mats šeit bargāks un ziema daudz aukstāka nekā rietumos. Zem 
zemes virskārtas visur atrodas nepārtraukts mūžīgā sasaluma slā
nis. Simtiem kilometru tālu izplešas purvains līdzenums bez me
žiem, kas nosēts ar kūdras pauguriņiem un ciņiem. Tikai vietām 
vienveidīgajā tundras līdzenumā paceļas nelielas augstienes.

No dzīvniekiem, sevišķi tundras austrumdaļā, daudz sīko
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grauzēju — lemingu, kas pārtiek no zāļu saknēm. Tos medī polār- 
iapsas. Visu gadu šeit dzīvo polārpūces un baltās irbes. Pavasarī 
no dienvidiem atlido gājputni — zosis, pīles, gulbji, tilbītes un 
citi, kas rudenī aizlido atpakaļ uz dienvidiem. īsajā vasarā tundrā 
sastopami veseli knišļu, odu un dunduru mākoņi.

Tundrā ir maz iedzīvotāju. Islandes iedzīvotāji nodarbojas 
galvenokārt ar zvejniecību. Padomju Savienībā ņenci nodarbojas 
ar briežkopību, medniecību un zvejniecību. Plašās ganībās ganās 
lieli ziemeļbriežu bari. Viņu galvenā barība ir briežu ķērpis, kuru 
ziemā tie izkārpa no sniega apakšas. Padomju cilvēki tundrā uz
sākuši derīgo izrakteņu iegūšanu. Rodas jaunas pilsētas un ciemi. 
Aiz polārā loka tagad audzē dārzeņus.

VINGRINĀJUMI.
1. Kādas ir atšķirīgās un kopīgās pazīmes ledus zonas un tun

dras zonas klimatiem?
2. Izmantojot klimata karti, norādiet, kādas janvāra un jūlija 

izotermas šķērso tundras zonu un cik daudz tundrā nokrišņu!
3. Iezīmējiet Eiropas kontūrkartē tundras zonas robežu!
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15. Mežu zona.

Dienvidos no tundras un mežatundras mērenā klimata joslā 
atrodas meža zona (taiga, jauktie un lapkoku meži), kas aizņem 
visu Eiropas vidusdaļu.

Taiga. Taigā (jeb skujkoku mežu joslā) ir kontinentāls kli
mats ar aukstu ziemu un diezgan siltu vasaru. Siltā vasara un 
pietiekamais nokrišņu daudzums rada labvēlīgus apstākļus koku 
augšanai. Eiropas taigā galvenie skujkoki ir egles un priedes. 
Biezie un tumšie egļu meži aizņem galvenokārt mitrās, mālainas 
vietas, bet priežu meži, kas ir retāki un gaišāki, labi aug smilšu 
augsnēs. Pēc skujkoku izciršanas vai mežu ugunsgrēkiem taigā 
parādās bērzu un apšu audzes, ko pēc tam parasti nomāc skuj
koki. Taigā ir daudz kūdras purvu.

Taiga aizņem lielu daļu Skandināvijas pussalas, izņemot ga
lējos ziemeļus un dienvidus, kā arī kalnu lēzenās virsmas. Tā 
ietver arī Kolas pussalas vidusdaļu, dienviddaļu un visu teritoriju 
starp Baltijas jūru un Balto jūru (37. att.).

Eiropas taigas rietumdaļa ir akmeņaina, un šeit ir daudz no
gludinātu klinšu. Ieplakās starp klintim ir ļoti daudz lielu un 
mazu ezeru ar fantastiski izrobotiem krastiem. Ezerus savieno 
krāčainas upes. Augstieņu nogāzēs un upju ielejās aug priežu un 
egļu meži. Sastopamas arī bērzu audzes, sevišķi taigas ziemeļu 
nomalē un Skandināvijas kalnos.

Austrumeiropas līdzenumā taigas zona paplašinās līdz 57° Z 
pl., bet pa Urālu kalniem virzās vēl tālāk uz dienvidiem. Šeit aug 
ne tikai egles un priedes, bet ari Sibīrijas dižegles un skujmetes, 
kam rudenī nobirst skujas. Dižegļu un skujmešu daudzums palie
linās Urālu kalnu virzienā.

Taigas dzīvnieku valsts ir diezgan bagāta. Mežos mīt vērtīgi 
kažokādu zvēri — vāveres, zaķi, lapsas, caunas, sermuļi, mežu 
biezokņos dzīvo brūnie lāči un lūši, bet nomalēs — vilki. No lie
lajiem zālēdājiem dzīvniekiem sastopami aļņi. Daudz meža 
putnu — medņu, irbju.

Taigā ir vairāk iedzīvotāju nekā tundrā. Lielākā daļa Eiropas 
taigas atrodas PSRS teritorijā. Iedzīvotāji nodarbojas ar mednie
cību, zvejniecību, kokmateriālu sagatavošanu un koku pludināšanu 
pa upēm. Taigā ir daudz kokzāģētavu un papīrfabriku. Applūsto
šajās pļavās gar upēm gana liellopus.
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Vietām starp mežiem ir apstrādāti lauki un lielas pilsētas, kas 
parasti atrodas jūru krastos vai pie kuģojamām upēm, kā arī de
rīgo izrakteņu iegūšanas vietā.

Jauktie un lapkoku meži. Uz dienvidiem no taigas sākas jauk
tie un lapkoku meži. Klimats šai joslā ir diezgan mitrs, vasara ir 
silta, bet ziema nav tik gara un auksta kā taigā, tāpēc šeit var 
augt platlapu koki, kas neiztur stipru salu. Jauktu koku mežos 
blakus skujkokiem, bērziem un apsēm aug ozoli, k|avas, liepas, 
oši, skābarži un dižskābarži.

Austrumeiropā jauktie un lapkoku meži aizņem lielu platību 
no Somu jūras līča un Rīgas jūras līča līdz Karpatiem. Austrumu 
virzienā šī josla pakāpeniski sašaurinās un izbeidzas Urālu dien
vidos. Tās dienviddaļā pārsvarā ir platlapu koki, sevišķi ozoli; 
dienvidrietumos aug arī skābarži. Ozoliem ir nepieciešams daudz 
gaismas un siltuma, tie neiztur stipras pavasara salnas un zie
mas salu. Ieplakās starp mežiem ir daudz zāļu purvu.

Rietumeiropā jauktos mežus nomaina platlapu koku ozolu un 
dižskābaržu meži. Tie plešas no Skandināvijas pussalas dienvidu
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daļas līdz kalniem Vidusjūras krastos. Dižskābaržiem nepiecie
šams mitrs klimats, un tiem kaitīga kā auksta ziema, tā karsta 
un sausa vasara. Ēnainie dižskābaržu meži ar augstajiem, glu
dajiem stumbriem un biezo, zaļo lapotni aug kalnu mitrajās no
gāzēs gar Atlantijas okeānu. Vismitrākajās un drēgnākajās vietās 
Ziemeļjūras krastos, Lielbritānijā un frijā mežu vietā visu gadu 
zaļo pļavas ar sulīgu zāli.

Jaukto un platlapu koku mežos mīt gandrīz tie paši savvaļas 
dzīvnieki, kas taigā. Bez tam te dzīvo lūši, meža cūkas, stirnas 
un brieži. Visus šos dzīvniekus cilvēks ir gandrīz iznīcinājis, 
piemēram, sumbri saglabājušies tikai rezervātos (Belovežas
gāršā).

Jaukto un lapkoku mežu joslā ir daudz iedzīvotāju. Meži, se
višķi Rietumeiropā, ir stipri izcirsti, un to vietā ir tīrumi, ciemi 
un lielas pilsētas ar fabrikām un rūpnīcām. Padomju Savienībā 
jaukto mežu joslā atrodas Maskava un daudz citu rūpniecības 
pilsētu. Mežus pilsētu apkārtnē aizsargā apkārt Maskavai radītā 
mežaparku aizsargjosla.

VINGRINĀJUMI

1. Nosakiet pec klimata kartēm, kādas janvāra un jūlija izo- 
termas šķērso taigu, jaukto un lapkoku mežu joslu! Cik šeit no
krišņu?

2. Kādi skujkoki un lapkoki aug jūsu novadā? Kādi savvaļas 
dzīvnieki tur sastopami?

3. Izmantojot kartes un mācību grāmatas tekstu, aprakstiet 
Skandināvijas pussalas dabu šādā secībā: ģeogrāfiskais stāvoklis, 
krastu apveids, virsmas uzbūve, klimata īpatnības, upes un ezeri, 
augu un dzīvnieku valsts!

4. Iezīmējiet Eiropas kontūrkartē taigas, jaukto un platlapu 
mežu robežas!

16. Stepju zona. Pustuksneši.

Mežastepe un stepe. Austrumeiropa uz dienvidiem no mežu 
zonas klimats kļūst sausāks. Ziema šeit ir aukstāka, bet īsāka 
nekā mežu zonā, vasara — gara un karsta. Nokrišņu ir mazāk 
par 450 mm gadā. Lietus līst galvenokārt vasaras pirmajā pusē. 
Lietusgāzes ātri pāriet, un ūdens augsnē dziļi neiesūcas. Vasaras
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otra puse ir sausa, nereti pūš sausvējl. Nepietiekamais mitruma 
daudzums traucē koku augšanu, tāpēc šeit plešas stepes.

Joslu, kas atrodas starp mežiem un stepēm sauc par meža- 
stepi. Te stepe mijas ar atsevišķām bērzu birzīm, ozolu un priežu 
puduriem. Egles mežastepē neaug.

Uz dienvidiem no mežastepes sākas bezmeža stepes josla. 
Bezgalīgos stepju līdzenumus senāk klāja bieza zāles sega. Tikai 
gar upēm un šur tur gravās bija nelielas birzis un krūmu audzes. 
Pavasarī, tikko nokusa sniegs, stepi pārklāja ziedu sega (tulpes, 
īrisi). Vasaras sākumā sakuploja kaviļa un citas graudzāles. Va
saras otrajā pusē zāle izdega un stepe ieguva dzeltenu nokrāsu.

Tagad mežastepe un stepe ir biezi apdzīvotas un gandrīz pil
nīgi uzartas. Auglīgās stepju augsnes dod augstas kviešu, kuku
rūzas un citu lauksaimniecības kultūraugu ražas.

Lielu zālēdāju dzīvnieku, kas kādreiz brīvi gānījās stepēs, 
tagad vairs nav. Saglabājušies tikai grauzēji — susliki, lauku 
peles. No plēsīgajiem zvēriem ir vilki, lapsas, stepju seski, no 
putniem — paipalas un lielās sīgas.

Mežastepes un stepes zonas aizņem Padomju Savienībā visu
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Austrumeiropas līdzenuma dienvidu daļu lidz Melnās jūras un 
Azovas jūras krastiem. Šīs zonas ziemeļu robeža rietumos (Kar- 
patu priekškalnes) iet apmēram pa 50° Z pl., bet austrumos (Urālu 
priekškalnēs) sniedzas līdz 55° Z pl.

Stepēs noris neatlaidīga ciņa ar sausumu: stāda meža joslas, 
kas aizsargā laukus no sausajiem vējiem, aiztur sniegu un sniega 
kušanas ūdeņus, ierīko dīķus un ūdenskrātuves, rok apūdeņoša
nas kanālus.
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Rietumeiropā mežastepe un stepe aizņem nelielu platību Vidus- 
donavas un Lejasdonavas zemienēs.

Pustuksneši. Eiropas galējos dienvidaustrumos, Piekaspijas 
zemienē, klimats ir sauss un krasi kontinentāls. Gadā ir tikai 
apmēram 200 mm nokrišņu. Šeit atrodas pustuksnesis.

Pustuksnesī nav vienlaidu augu segas un starp augiem re
dzama kaila zeme. Pārsvarā ir dažādas vērme|u sugas un zemi, 
dzeloņaini krūmiņi. Vietām ir plūstošas smilts laukumi. Upju ir 
maz, un tās karstajās vasarās nereti izžūst, toties šeit ir daudz 
beznoteces sālsezeru.

Cauri pustuksnesim, sadaloties daudzās attekās, uz Kaspijas 
jūru plūst ūdeņiem bagātā Volga. Tā izveido plašu palieni un 
lielu deltu ar meldru, krūmu un mežu saaudzēm. Volgas deltā 
ligzdo daudz ūdensputnu, kas atlido no citām vietām, — baklāni, 
sudrabainie gārņi, pelikāni. Upju attekas un līči ir bagāti ar 
zivīm.

Dzīvnieku valsts pustuksnesī un stepē ir līdzīga. Šeit ir ļoti 
daudz grauzēju — susliku, kāmju, lēcējpe|u. Daudz ķirzaku un 
čūsku. Sastopamas saigas antilopes, kas stepēs jau sen vairs 
nedzīvo. Vasarā gaisā neapklust sienāžu sisināšana.

Pustuksnesis ir maz apdzīvots. Tur, kur ir ūdens, nodarbojas 
ar zemkopību. Pustuksnesī galvenokārt nodarbojas ar lopkopību. 
Visvairāk audzē aitas. Pēc PSKP XXII kongresa HES uzcelšanas 
pie Volgas, lielu ūdenskrātuvju un apūdeņošanas kanālu izbūvēša- 
nas, Piekaspijas pustuksnesis tiek apūdeņots. Apūdeņojamās ze
mēs attīstās zemkopība: sēj kviešus, rīsu un citus kultūraugus. Ar 
ūdeni nodrošinātajās ganībās ganīsies lieli ganāmpulki, un šis ap
vidus pakāpeniski zaudēs tuksneša izskatu.

VINGRINĀJUMI

1. Ar ko atšķiras stepju zonas un jaukto mežu klimats?
2. Nosakiet pēc klimata kartēm, kadas janvāra un jūlija izoter- 

mas šķērso tuksnešu un pustuksnešu zonas, cik šeit ir nokrišņu!
3. Izmantojiet jūsu rīcībā esošās fiziskās ģeogrāfijas, klimata 

un dabas zonu kartes, aprakstiet Vidusdonavas zemienes dabu!
4. Iezīmējiet Eiropas kontūrkartē stepju zonas un pustuksnešu 

zonas robežas!

56



17. Subtropu zona. Alpu apgabals.

Subtropi. Subtropu zona atrodas siltās Vidusjūras krastos, 
un no aukstajiem ziemeļu vējiem to aizsargā kalni. Vidusjūras 
klimats raksturojas ar siltu, lietainu ziemu un karstu, sausu 
vasaru.

Līdzās kokiem, kam rudeni nobirst lapas, Vidusjūras subtropu 
zonā aug ari mūžzaļie augi. Tie nomaina lapas pakāpeniski visa 
gada laikā un tāpēc arī ziemā paliek zaļi. Augi ir piemērojušies 
vasaras sausumam, un daudziem no tiem ir cietas, ar blīvu miziņu 
klātas lapas, kas samazina iztvaikošanu no lapas virsmas. Šeit 
aug dažādas ozolu un lauru sugas, oleandri un mirtes, bet Vidus
jūras rietumu daļā vietām pat pundurpalmas. No skujkokiem aug 
dažādu sugu priedes, sevišķi pīnijas, bet vietām ari cipreses.

Mežu, kur aug mūžzaļie koki, saglabājies maz, tie izcirsti. To 
vietā izplatītas mūžzaļo krūmu audzes. Sie krūmi ir dzeloņaini, 
apvīti vīteņaugiem un nereti veido necaurejamu biezokni.

Subtropu mūžzaļā augu valsts atrodas tikai ieplakās Vidus
jūras piekrastē. Iekšējos kalnainajos Balkānu, Apenīnu un Pire- 
neju pussalas apgabalos un lielajās Vidusjūras salās sastopamas 
kastaņu, ozolu un dižskābaržu mežu atliekas, kur koki rudenī
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nomet lapas. Vēl augstāk kalnos aug jaukto un skujkoku meži 
(priedes, dižegles). Kalnu meži, kas aizturēja sniega kušanas un 
lietus ūdeņus, ir pārmērīgi izcirsti. Tas izraisa spēcīgu upju pār
plūšanu un gravu veidošanos, kas postoši ietekmē lauksaimniecību.

Pireneju pussalas vidusdaļā, ko no jūras atdala kalni, ir 
sausi rajoni ar retiem, zemiem krūmiem un asu zāli, kas atgādina 
pustuksnešu augu valsti.

Savvaļas dzīvnieku subtropu zonā ir maz saglabājies. Sastop 
stirnas, dambriežus, šakāļus, kas līdzīgi nelieliem vilkiem, dzeloņ
cūkas ar garām adatām uz muguras, savvaļas trušus. Daudz rā
puļu — ķirzaku, čūsku, bruņurupuču. Kalnos mājo kalnu auni un 
kalnu kazas. No mājdzīvniekiem izplatīti ēzeļi un mūļi.

Vidusjūras piekraste ir apdzīvota kopš seniem laikiem. Šeit 
saglabājies daudz seno romiešu un seno grieķu kultūras piemi
nekļu. Cilvēks stipri pārveidojis dabu. Gar jūras krastu ierīkoti 
vīnogu un apelsīnu, mandarīnu, citronu koku dārzi. Gandrīz visur 
redzamas olīvkoku birzis, kas aug mazauglīgās, akmeņainās aug
snēs un nebaidās vasaras sausuma. Olīvām un olīveļļai ir ievēro
jama nozīme iedzīvotāju pārtikā. Vistālākais subtropu austrumu 
rajons Eiropā ir Krimas dienvidu krasts, ko no ziemeļiem aizsargā 
Krimas kalni. Tas ir augļu dārzu un vīnogulāju, kā arī dienvidu 
kūrortu rajons, kur atpūšas darbaļaudis.

Alpu kalnu apgabals. Uz ziemeļiem no Vidusjūras atrodas 
Alpi — visaugstākie kalni Eiropā. Jo augstāk paceļas kalnos, jo 
klimats pakāpeniski kļūst aukstāks, mainās augu un dzīvnieku 
valsts.

Paceļoties augšup pa Alpu nogāzēm, no subtropu zonas nonāk 
mežu joslā ar sniegiem bagātu ziemu un mitru vasaru. Meži at
rodas apmēram 800—1800 m virs jūras līmeņa. Te aug ozolu, 
dižskābaržu, bet vēl augstāk skujkoku — priežu, egļu, dižegļu un 
skujmešu meži.

Augstāk par 1800 m meži pakāpeniski izzūd un sākas krūmu 
un pļavu josla. Vasara šeit ir vēsa, bet ziema gara un auksta ar 
stipriem vējiem. Bez graudzālēm pļavās aug daudz gundegu, 
pulkstenīšu, magoņu, kā arī ēdelveisi ar dzeltenīgi baltiem zie
diem un rododendroni jeb Alpu rozes. Augsto kalnu augiem ir 
biezas lapas un lieli, spilgti ziedi. Alpos kalnu pļavu josla ir ļoti 
labi izveidota, tāpēc tādas pļavas arī citos kalnos sauc par atpi
nām pļavām (sk. krāsaino attēlu «Alpos»).
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Paceļoties vel augstak, p|avas pamazam nomaina josla, kur 
uz klintīm aug tikai ķērpji un sūna. Sājā joslā saglabājušies sav
vaļas dzīvnieki — kalnu kazas, kalnu āži, Alpu murkšķi, bet no 
putniem kalnu irbes un ērg|i. Augstāk par 3000 m atrodas mūžīgo 
sniegu apgabals — tāda pati vienlaidu sniega un ledāja valstība 
kā ledus zona pie poliem. Kaut arī augsto kalnu apgabali atšķiras 
no polārajiem apgabaliem pēc dienas un nakts garuma, saules 
augstuma pie apvāršņa un nokrišņu daudzuma, tomēr šiem apga
baliem ir arī daudz kopīga.

Alpos ir diezgan daudz iedzīvotāju. Pa Alpu kalnu pārejām 
kopš seniem laikiem gājuši tirdzniecības ceļi no Vidusjūras uz 
Viduseiropu. Pie šiem ceļiem upju ielejās un pie ezeriem atrodas 
senas pilsētas. Uz kalnu upēm ceļ hidroelektrostacijas. Sulīgajās 
alpīnajās pļavās ganās liellopi. Skaistos Alpu kalnus apmeklē 
daudz tūristu.
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1. Iezīmējiet Eiropas kontūrkartē subtropu zonas robežu un 
Alpu augstkalnu apgabalu!

2. Kādās dabas zonās Eiropā aug kļavas, egles, lauri, dižskā
barži, olīvkoki, lācenes, vērmeles?

3. Kādās dabas zonās dzīvo baltie lāči, aļņi, susliki, polār- 
lapsas, šakāļi?

4. Pasakiet, kā cilvēks pārveido dabu un kā notiek dabas pār
veidošana mūsu zemē!

18. Eiropas iedzīvotāji.

Iedzīvotāju skaits un blīvums. Eiropā dzīvo apmēram 600 mil
joni cilvēku, kas ir '/s no visiem zemeslodes iedzīvotājiem. Tikai 
Āzijā ir vēl lielāks iedzīvotāju skaits. Vidējais iedzīvotāju blī
vums Eiropā ir 60 cilvēki uz 1 km2. Pēc iedzīvotāju blīvuma ta 
pārspēj pārējās pasaules daļas.

Eiropa ir apdzīvota nevienmērīgi. Ziemeļi un paši dienvidaus
trumi reti apdzīvoti, bet pārējā teritorijā iedzīvotāju blīvums ir 
lielāks. Sevišķi liels iedzīvotāju blīvums (pāri par 150—200 cil
vēku uz 1 km2) ir Reinas zemienē, Lielbritānijas salas vidusdaļā 
un galvenajos ogļu baseinos — Rūras, Silēzijas un Doņecas ba
seinā, kā arī dažu galvaspilsētu un lielo pilsētu (piemēram, Mas
kavas) tuvumā.

Eiropas tautas. Lielākā daļa Eiropas iedzīvotāju pieder pie 
baltās rases. Eiropā dzīvo daudz tautu, kas runā dažādās valodās. 
Var izdalīt trīs galvenās tautu grupas, kas radniecīgas viena ot
rai pēc valodas: slāvu, ģermāņu un romāņu tautu grupas. Vislie
lākā ir slāvu tautu grupa, kur ietilpst '/3 visu Eiropas iedzīvotāju.

Visas slāvu tautas runā radniecīgās slāvu valodās. Tās ap
dzīvo Eiropas austrumu daļu, kā ari daļu no Centrāleiropas un 
Dienvideiropas. Pie tām pieder austrumslāvi — krievi, ukraiņi un 
baltkrievi, rietumslāvi — poļi, čehi, slovaki un dienvidslāvi, kas 
dzīvo Balkānu pussalā — bulgāri, serbi, horvāti, slovēņi un citas 
tautas. No visām Eiropas tautām vislielākā ir krievu tauta.

Ģermāņu grupas tautas apdzīvo Eiropas ziemeļrietumus un 
daļu Centrāleiropas. Pie šīs grupas pieder vācieši, austrieši, liela 
daļa šveiciešu, zviedri, norvēģi, islandieši, dāņi, holandieši un pēc 
valodas tiem radniecīgie flāmi (Nīderlandē un Beļģijā), kā ari 
angļi.

VINGRINĀJUMI.
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Pie romāņu tautu gru
pas pieder tautas, kuru va
loda veidojusies latīņu — 
senās Romas valodas ietek
mē. Sīs tautas apdzīvo 
Eiropas dienvidu un dien
vidrietumu daļu. Romāņu 
tautu grupai pieder itālieši, 
spānieši, portugāļi, franči, 
valoņi (dzīvo Beļģijā un 
runā franču valodā), kā 
ari rumāņi un moldavieši, 
kuru valodas un kultūras 
veidošanos ietekmējuši 
slāvi, kas dzīvo kaimiņos.

Bez šīm lielākajām 
tautu grupām Eiropā dzīvo 
arī vairākas tautas, kas 
runā savās valodās: lietu
vieši, latvieši, igauņi, ka- 
reļi, somi, ungāri, tatāri, 
albāņi, grieķi, īri un citi. Dažādas valstis dzīvo ebreji.

Eiropas tautas ir radījušas augstu tehniku un kulturu, kas 
pēdējos gadsimtos izplatījusies ari citās pasaules daļās. Eiropā 
pirmo reizi uzcēla fabrikas un rūpnīcas, kurās sāka izmantot ma
šīnas. Šeit savus darbus radījuši ievērojami zinātnieki, rakstnieki, 
komponisti un mākslinieki.

Eiropā XIX gs. dzīvoja un strādāja zinātniskā sociālisma pa
matlicēji Kārlis Markss un Fridrihs Engelss (vārds «sociālisms» 
cēlies no latīņu vārda «socialis» — biedrisks, sabiedrotais). Dau
dzas Eiropas pilsētas ir bagātas ar vērtīgiem arhitektūras pie
minekļiem. Neskaitāmie muzeji glabā lielus mākslas dārgumus. 
Ikviena Eiropas tauta — kā liela, tā maza dod savu ieguldījumu 
kultūras attīstībā.

Lielu ieguldījumu kultūras attīstībā devuši krievu tautas pār
stāvji — valsts darbinieki, izgudrotāji, zinātnieki, rakstnieki, 
mākslinieki, komponisti. Lielā V. I. Ļeņina — pasaulē pirmās so
ciālistiskās valsts radītāja vārds zināms visai cilvēcei, viņa darbi 
tulkoti gandrīz visu tautu valodās.
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VINGRINĀJUMI.

1. Apskatiet ģeogrāfijas atlanta karti, kur redzams iedzīvotāju 
blīvums Eiropā, kā ari pieņemtos apzīmējumus tajā, un norādiet, 
kur ir vismazākais un vislielākais iedzīvotāju blīvums!

2. Izmantojot karti, pasakiet, kāds iedzīvotāju blīvums ir Skan
dināvijas pussalā, Pireneju pussalā un Lielbritānijas salā!

3. Ierakstiet kontūrkartē, kur dzīvo slāvi, ģermāņi un romāņi!

II. EIROPAS VALSTIS.

1. Sociālistiskās un kapitālistiskās valstis.

D a r b s  a r  ka r t i .

1. Apskatiet politiskā sadalījuma karti un parādiet, ar kādām 
Eiropas valstīm robežojas Padomju Savienība!

2. Salīdziniet Eiropas politiskā sadalījuma karti ar Eiropas 
tautu karti! Kādu Eiropas valstu teritorijā dzīvo slāvu tautas?

Eiropā atrodas 26 lielas un mazas valstis, ja neievēro dažas 
Joti mazas valstiņas. Visas tās var sadalīt sociālistiskās un kapi
tālistiskās nometnes valstīs.

Padomju Savienība. Padomju Sociālistisko Republiku Savie
nība ir pasaulē pirmā sociālistiskā valsts. Mūsu zemē ir gāzta 
kapitālistu un muižnieku vara un tiek realizēta darbaļaužu vara 
strādnieku šķiras vadībā.

Visa zeme un zemes dzīļu bagātības, fabrikas un rūpnīcas, 
bankas un tirdzniecības uzņēmumi, dzelzceļi un citi satiksmes ceļi 
ir valsts (visas tautas) īpašums.

Izveidotas valsts padomju saimniecības, kas apstrādā lielas 
lauksaimniecībā izmantojamo zemju platības. Darba zemnieki ap
vienojušies lielās kolektīvās saimniecībās (kolhozos), kas saņēmu
šas no valsts zemi mūžīgā lietošanā. Mūsu zemē pēc sociālisma 
uzvaras ir sācies jauns vēstures attīstības — izvērstas komunis
tiskās sabiedrības celtniecības periods.

PSRS ir uzceltas un atbilstoši tautas saimniecības attīstības 
plānam ceļ jaunas, labi iekārtotas fabrikas, rūpnīcas un lielas 
elektrostacijas. Rūpniecības produkcijas ražošanā PSRS ieņem 
otro vielu pasaulē un drīz panāks varenāko kapitālistisko valsti — 
Amerikas Savienotās Valstis. Arvien pilnīgāk tiek apgūtas mūsu
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Dzimtenes bagātības, kā ari veic dabas aizsardzības un pārveido
šanas darbus: ierīko rezervātus, kur saglabā derīgos savvaļas 
dzīvniekus, stāda mežus, nosusina purvus, uzar milzīgas neskarto 
zemju platības, ierīko milzīgas ūdenskrātuves un rok apūdeņo
šanas kanālus. Visu to dara tāpēc, lai mūsu tauta varētu labak 
dzīvot, lai būtu vairāk dažādu produktu un preču, lai darbaļau
dīm būtu lielākas iespējas izmantot kultūras vērtības. Strādājot 
mierīgās celtniecības darbā, Padomju Savienības tautas cīnās par 
mieru visā pasaulē.

Padomju Savienība aizņem visu Eiropas austrumdaļu. No vi
siem tās iedzīvotājiem (vairāk nekā 216 miljoni cilvēku 1961. g.) 
Eiropas daļā dzīvo vairāk nekā divas trešdaļas.

Padomju Savienības galvaspilsēta ir Maskava (vairāk nekā 
7 miljoni iedzīvotāju). Šeit atrodas padomju valdība un Padomju 
Savienības Komunistiskās Partijas Centrālā Komiteja. Maskavas 
vēsturiskais centrs ir Kremlis. Maskava ir Padomju Savienības 
lielākā rūpniecības pilsēta. Šeit atrodas daudz rūpnīcu un fabriku, 
kas ražo sarežģītas mašīnas, automobiļus, dažādus audumus, ap
ģērbu un apavus, kā ari pārtikas produktus. Maskavā atrodas 
PSRS Zinātņu akadēmija, vecākā universitāte mūsu valstī, kas 
nosaukta M. Lomonosova vārdā, un citas augstākās mācību iestā
des, daudz teātru, muzeju, bibliotēku un skolu.

Citas sociālistiskās valstis. Pēc otrā pasaules kara (1939.— 
1945. g.) no kapitālistiskās nometnes atdalījās vairākas Centrāl- 
eiropas un Balkānu pussalas zemes un tajās nodibinājās tautas 
demokrātiskā iekārta (sengrieķu vārds «demokratia» nozīmē — 
tautas vara). Tautas demokrātijas valstīs pie varas ir darbaļaužu 
masas, ko vada strādnieku šķira.

Lielie rūpniecības uzņēmumi un bankas ir pasludināti par 
valsts, t. i., visas tautas īpašumu. Tautas vara nodeva muižnieku 
zemi zemniekiem, kuri apvienojās lauksaimnieciskās ražošanas 
kooperatīvos, kas līdzīgi mūsu kolhoziem.

Tautas demokrātijas zemēs tautas saimniecība attīstās plān
veidīgi. Ceļ daudz rūpnīcu un fabriku, elektrostaciju, izveido 
ūdenskrātuves un rok kanālus, palielina tautai nepieciešamās pro
dukcijas ražošanu. Izmantodamas Padomju Savienības palīdzību 
un savstarpējo sadarbību, tautas demokrātijas valstis savu komu
nistisko partiju vadībā stingri iet pa sociālisma celtniecības ceļu.

Visas tautas demokrātijas valstis ir tautas republikas.

63



Augstākā vara pieder deputātu sapulcei, ko brīvi ievēlē visi iedzīvo
tāji aizklātā balsošanā. Visi šo republiku pilsoņi neatkarīgi no 
viņu piederības pie vienas vai otras tautas ir tiesībās vienlīdzīgi.

No Eiropas tautas demokrātijas valstīm pēc teritorijas un 
iedzīvotāju skaita vislielākā ir Polijas Tautas Republika. Saim
niecības ziņā sevišķi attīstītas valstis ir Vācijas Demokrātiskā 
Republika un Cehoslovakijas Sociālistiskā Republika, kas, tāpat 
kā Padomju Savienība, sniedz lielu palīdzību ne tikai citu sociā
listiskās nometnes valstu saimniecības attīstībā, bet arī daudzām 
mazattīstītām valstīm, apgādājot ar mašīnām un dažādām rūp
nieciskām iekārtām. Strauji savu sociālistisko saimniecību attīsta 
Ungārijas Tautas Republika, Rumānijas Tautas Republika un 
Bulgārijas Tautas Republika. Kopā ar PSRS visas tautas demokrā
tijas valstis veido vienotu sociālisma nometni. So zemju tautām 
ir kopējs mērķis, un tās cej sociālismu un komunismu, cej pašu 
labāko un taisnīgāko sabiedrisko iekārtu. To nesatricināmā drau
dzība balstās uz kopējo cīņu par sociālisma un miera lietu.

Kapitālistiskās valstis. Kapitālistiskās valstis aizņem nedaudz 
vairāk par l/3 no visas Eiropas teritorijas. Sajās zemēs vara at
rodas nelielas grupas lielu īpašnieku — kapitālistu un muižnieku
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rokās. Bankas, šahtas, rūpnīcas un fabrikas pieder kapitālistiem, 
kas kļūst bagātāki, ekspluatējot darbaļaudis (ekspluatācija — 
sveša darba izmantošana, piesavināšanās).

Lielākā daļa zemes pieder muižniekiem, kā arī kulakiem (t. i., 
bagātiem zemniekiem, kas izmanto kalpu darbu). Pilsētās greznie 
bagātnieku nami atrodas tīrās, platās, ar zaļumiem apstādītās 
ielās, bet trūcīgie mitinās netīrās un mazās būdiņās pilsētas no
malē. Darbaļaudis cīnās pret kapitālistu, muižnieku un kulaku 
spaidiem.

Dažas Eiropas kapitālistiskās valstis (sevišķi Lielbritānija un 
Francija) ir sagrābušas daudz atpalikušu zemju citās pasaules 
daļās un pārvērtušas tās par savām kolonijām.

Par koloniju sauc zemi, kuru sagrābusi kāda ārvalsts; tās 
iedzīvotāji ir beztiesīgi, un viņus varmācīgi apspiež. Koloniju ba
gātību izmantošana un iedzīvotāju ekspluatēšana dod kapitālistiem 
lielus ienākumus. Koloniju tautas neatlaidīgi cīnās par savu brī
vību, un lielākā daļa no-tām jau atbrīvojušās no koloniālā jūga un 
ieguvušas neatkarību (44. att.). Sociālistiskās valstis kvēli at
balsta tautu ciņu pret koloniālo verdzību. Pēdējo 15 gadu laikā 
Āzijā un Āfrikā radušās apmēram 40 jaunas patstāvīgas valstis. 
Koloniālisma pilnīga bojā eja ir neizbēgama!

VINGRINĀJUMI.

1. Iezīmējiet Eiropas kontūrkartē PSRS robežas un valstis, kas 
robežo ar PSRS! Iezīmējiet PSRS galvaspilsētu Maskavu!

2. Pastāstiet, ar ko atšķiras tautas demokrātijas valstis no ka
pitālistiskajām valstīm!

2. Polija. Ģeogrāfiskais stāvoklis un dabas apstākļi.

D a r b s  a r  ka r t i .

1. Ar kādām valstīm robežojas Polija?
2. Kādas jums zināmas upes plūst pa tās teritoriju?

Ģeogrāfiskais stāvoklis. Polijas Tautas Republika aizņem plašu 
teritoriju (312 tūkst, km2) starp Baltijas jūru ziemeļos un Karpatu 
kalniem dienvidos. Valsts rietumu robeža iet pa Odras upi, jo pēc S
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otrā pasaules kara Polija atguva senās po|u zemes, kuras jau 
viduslaikos bija sagrābuši vācu feodāļi.

Polijas Tautas Republikas izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis 
sekme tirdzniecības sakaru attīstību. Tai ir plaša izeja uz Baltijas 
jūru, kuras krastos atrodas lielas ostas. Gara robeža Polijai ir ar 
Padomju Savienību, un no visām pusēm to ietver draudzīgas so
ciālistiskas valstis. Poliju šķērso dzelzceļi no Padomju Savienības 
uz Čehoslovakiju, Vācijas Demokrātisko Republiku un tālāk uz 
Rietumeiropas kapitālistiskajām valstīm.

Dabas apstākļi. Polijas virsma lielāko tiesu ir līdzena. Tās zie
meļos atrodas plašā, vietām pārpurvotā P o l i j a s  z e mi e n e .  
Baltijas jūras tuvumā stiepjas pauguru grēdas ar neskaitāmiem 
ezeriem. Uz dienvidiem atrodas M a z p o l i j a s  a u g s t i e n e  ar 
senu kalnu paliekām. Pašos dienvidos, pie Cehoslovakijas robežas, 
Polijas teritorijā iestiepjas K a r p a t u  un S u d e t u  ka l n i .  Starp 
Karpatiem un Sudetiem gar Odras augšteci ir ērta pāreja, kas pa
ver ceļu no Polijas uz Čehoslovakiju.

Polijas zemes dzīles ir bagātas ar derīgajiem izrakteņiem. 
Lieli ir akmeņogļu (Silēzijas ogļu baseins) un brūnogļu (sadedzi
not dod mazāk siltuma nekā akmeņogles) krājumi. Karpatu pakājē 
ir naftas, dabiskās gāzes atradnes un lielas vārāmās sāls iegulas. 
Atrod cinka, svina un citu metālu1 rūdas. Ir atklātas lielas kālija 
sāls un sēra atradnes, ko izmanto minerālmēslu un citu ķīmisko 
produktu ražošanai.

Polijā ir mēreni kontinentāls klimats. Tas ir maigāks nekā 
Austrumeiropā: ziemas nav tik aukstas, un bieži iestājas atkušņi 
(janvāra vidējā temperatūra no —2° līdz —4°), bet vasara nav 
karsta (jūlija vidējā temperatūra no +17° līdz +19°). Nokrišņu 
ir diezgan daudz (līdz 600 mm, bet kalnos vēl vairāk), it sevišķi 
vasaras beigās un rudenī; tad upēs sākas pali.

Polijas upes plūst uz Baltijas jūru. Lielākās upes ir V i s 1 a, 
kas sākas Karpatos, un Odr a ,  kas sākas Sudetu atzarojumos. 
Tas savā starpā ir savienotas ar kanāliem. Upes ir kuģojamas, un 
pie tām ceļ arī hidroelektrostacijas.

Polija gandrīz pilnīgi atrodas mežu zonā. Valdošie ir jauktie

' Cinks un svins, ka ari sudrabs dažkārt dabā sastopams vienā rūdā. Tādas 
rūdas, kuru sastāvā ir vairāki metāli, sauc par polimetālu rudam (grieķiski 
«poli» — daudz)
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meži, kur aug priedes un ozoli. Baltijas juras krastos, kur ziema 
parasti ir maiga, dienvidu priekškalnēs aug platlapji — ozoli un 
dižskābarži. Daudzās vietās meži ir izcirsti un zeme uzarta.

VINGRINĀJUMI.

1. Polijas konturkartē ar pieņemtiem apzīmējumiem iezīmējiet 
derīgo izrakteņu atradnes!

2. Salīdziniet Polijas un sava novada dabas apstāk|us (vir
smu, klimatu, augu valsti), minot kopīgās un atšķirīgās pazīmes!

3. Polija. Iedzīvotāji un saimniecība.
Iedzīvotāji. Polijas Tautas Republikas iedzīvotāju (30 milj.) 

nacionālais sastāvs ir viengabalains; te dzīvo gandrīz tikai poļi.
Vidējais iedzīvotāju blīvums ir diezgan liels (96 cilvēki uz 

1 km2). It sevišķi blīvi ir apdzīvots Silēzijas og]u baseins, kā arī 
valsts centrālā da|a, retāk — austrumu un rietumu nomales.
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Poļu tauta ir devusi ievērojamu ieguldījumu pasaules kultūras 
attīstībā un izvirzījusi no sava vidus izcilus zinātniekus un māk
slas darbiniekus (piemēram, Koperniku). Tomēr līdz tautas varas 
nodibināšanai (1944. g.) iedzīvotāju vispārīgais izglītības līmenis 
bija zems, liela ietekme bija katoļu baznīcai.

Izglītība, zinātne un māksla Polijas Tautas Republikā ir kļu
vušas pieejamas visai tautai. Ieviesta vispārīgā obligātā izglītība.

Saimniecība. Polijas Tautas Republikas pastāvēšanas laikā uz
celts daudz fabriku un rūpnīcu. Rūpniecības produkcijas ražošanas 
līmenis salīdzinājumā ar pirmskara laiku palielinājies vairāk nekā 
sešas reizes. Sākts ražot tādas mašīnas, kadas pirms kara Polijā 
neražoja — automašīnas, traktorus, hidroelektrostaciju turbī
nas u. c.

Valsts dienvidrietumos atrodas S i l ē z i j a s  a k m e ņ o g ļ u  
b a s e i n s  ar lieliem koksējošo ogļu krājumiem. Te iegūst vairāk 
akmeņogļu nekā jebkurā citā Eiropas tautu demokrātijas valstī. Ar 
oglēm kurina daudz elektrostaciju. Bez tam iegūst arī cinka un 
svina rūdas, nedaudz dzelzs rūdas, kā arī kaļķakmeni, kuru iz
manto gan metāla kausēšanā, gan būvmateriālu ražošanā. Dzelzs
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rūdu ieved no Padomju Savienības un daļēji no Zviedrijas (pa 
Baltijas jūru un Odru). Tas dod iespēju ražot daudz čuguna un 
tērauda. Gāzi un citus blakusproduktus, kas rodas, koksējot ogles, 
izmanto minerālmēslu, laku, krāsu un citu ķīmisko produktu ra
žošanā. No iegūtā metāla uz vietas ražo mašīnas un iekārtas ogļu 
un citu derīgo izrakteņu iegūšanai.

Silēzijas baseinā visapkārt paceļas šahtu torņi, kūpoši rūpnīcu 
dūmeņi, veseli fabriku kvartāli. Tā centrālajā daļā pilsētas pie
kļaujas cita citai, nevar saskatīt robežas. Ogļu šahtas nereti atro
das pilsētās zem dzīvojamām mājām. Dzelzceļu stacijās blivējas 
vilcienu sastāvi ar oglēm, rūdu un metālu.
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Silezijas baseina galvenā pilsēta ir Ka t o v i c e .  Biezais dzelz
ceļu, tramvaju un autobusu līniju tikls, kas stiepjas uz visam pu
sēm, saista Katovici ar kaimiņos esošajām pilsētām.

Polijā ir daudz tekstiIfabriku, kur ražo kokvilnas, vilnas un 
citus audumus (galvenais centrs — Lodza).

Tīrumos audzē rudzus, auzas, kartupeļus; labākajās zemēs 
valsts dienvidrietumos, dienvidaustrumos un Vislas lejtecē sēj kvie
šus un cukurbietes. Audzē liellopus un cūkas. Da|a zemnieku ir 
apvienojušies lauksaimnieciskās ražošanas kooperatīvos.

Republikas galvaspilsēta V a r š a v a  (1,1 miljons iedzīvotāju) 
atrodas Vislas krastos. Otrā pasaules kara laikā vācu fašisti Var
šavu bija pārvērtuši gruvešu kaudzē. Poļu tautas varonīgā darba 
rezultātā pilsēta tagad gandrīz pilnīgi atjaunota: izveidotas jau
nas, platas ielas ar labiekārtotām mājām, neskaitāmi parki un 
bulvāri (48. att.). Padomju Savienība kā dāvanu poļu tautai uz
cēla augstceltni — Kultūras un zinātnes pili (49. att.). Pilsētā ir 
daudz fabriku un rūpnīcu. Tās ražo tēraudu, automašīnas, elektro
tehniskos izstrādājumus, audumus.

Polijas Tautas Republika izved uz citām valstīm daudz og|u, 
cinku, dažas mašīnas, vagonus un lokomotīves, jūras kuģus, audu-
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mus. No Padomju Savienības tā saņem dzelzs rūdu, naftu, dažādas 
mašīnas, kokvilnu, labību. Mūsu valsts palīdz Polijai pētīt zemes 
dzī]u bagātības, celt varenas rūpnīcas, kas apgādātas ar jaunāko 
tehniku, tai skaitā ceļ lielu naftas pārstrādāšanas rūpnīcu. Lai at
vieglotu naftas piegādi no PSRS Polijai un citām tautas demokrā
tijas valstīm, izbūvēts naftas vads.

VINGRINĀJUMI.

1. Kur ir lielāks iedzīvotāju vidējais blīvums Polijā vai visā 
Eiropā?

2. Pastāstiet par Silēzijas ogļu baseina nozīmi Polijas saim
niecībā!

3. Atzīmējiet kontūrkartē jums zināmās Polijas pilsētas!

4. Čehoslovakija. Ģeogrāfiskais stāvoklis un 
dabas apstākļi.

D a r b s  a r  k a r t i .

1. Pasakiet, ar kurām valstīm robežojas Čehoslovakija!
2. Kādi jums zināmi kalni atrodas tās teritorijā?

Ģeogrāfiskais stāvoklis. Uz dienvidiem no Polijas atrodas Če- 
hoslovakijas Sociālistiskā Republika. Tā atrodas Eiropas centrā
lajā daļā vairāk nekā 300 km attālumā no tuvākajām jūrām. Ceho- 
slovakijas teritoriju (128 000 km2) šķērso vairākas starptautiskas 
nozīmes dzelzceļa līnijas, bet dienvidos tā piekļaujas svarīgam 
ūdensceļam — Donavai. Sakari pa jūru tai iet caur draudzīgās 
Polijas Tautas Republikas ostām (50. att.).

Dabas apstākļi. Atšķirībā no Polijas Čehoslovakijas virsmu 
aizņem galvenokārt kalni un augstienes, bet zemienes — tikai ne
lielu platību.

Rietumos atrodas Č e h i j a s  m a s ī v s  (masīvs — stipri no
ārdīts kalnu apgabals ar lēzenām virsotnēm), kuru ietver ne visai 
augsti seni kalni. Pa to tek E l b e  (čehiski — Labe )  ar piete
kām, kas sākas Sudetos. Izlauzusies cauri kalniem, tā nonāk Vā
cijas Demokrātiskajā Republikā. Klimats ir mēreni kontinentāls 
(janvāra vidējā temperatūra ir apmēram —2°, jūlija — apmē-
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ram +19°). Kalnos aug 
skujkoku meži, zemāk jauk
tu koku meži, kuri lielāko 
tiesu ir stipri izcirsti, un to 
vietā ierīkoti tīrumi.

Valsts austrumu daļā,
Slovākijā, no rietumiem uz 
austrumiem stiepjas jaunie 
K ā r p ā t  u ka l n i .  Kalni 
nav visai augsti, un tos ne
klāj mūžīgs sniegs (līdz 
2663 m). To augšējā daļā 
atrodas pļavas, skujkoku 
un jauktie meži, bet nogā
zēs aug dižskābaržu meži.
Klimats ir kontinentālāks 
nekā valsts rietumu daļģ.— 
ziema nedaudz aukstāka, 
bet vasara — siltāka. Upes, kas tek no kalniem, nes savus ūdeņus 
uz Donavu; tas ir bagātas ar ūdens enerģiju. Tuvojoties Donavai, 
apvidus pazeminās un sākas auglīgā V i d u s d o n a v a s  ze
mi e ne .  Tā ir gandrīz pilnīgi uzarta, un tikai atsevišķās vietās 
saglabājušās nelielas ozolu birzis.

Cehoslovakijas rietumu daļā ir lieli akmeņogļu un brūnogļu 
krājumi un nelielas dzelzs rūdas iegulas. Republikas teritorijā at
rodas daļa no Silēzijas ogļu baseina (Odras augštecē). Ir arī lie
las grafīta, kaolīna (baltais māls, kuru izmanto porcelāna ražo
šanā) un smilts (stikla rūpniecībā) atradnes. Ziemeļrietumos kalnu 
pakājē izplūst daudz minerālavotu, kuru tuvumā izveidoti kūrorti. 
Austrumos Karpatu kalnos ir dzelzs rudas un vairāku citu metālu 
rūdu atradnes.

VINGRINĀJUMI.

1. Pasakiet, ar ko atšķiras Cehoslovakijas un Polijas ģeogrā
fiskais stāvoklis un dabas apstākļi!

2. Atzīmējiet kontūrkarte Cehoslovakijas kalnus, upes un de
rīgo izrakteņu atradnes!
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5. Čehoslovakija. Iedzīvotāji un saimniecība.

Iedzīvotāju sastāvs. Čehoslovakijas iedzīvotāji (14 milj. iedzī
votāju) sastāv no divām pēc valodas radniecīgām slāvu tautām — 
čehiem un slovakiem. Dienvidos pie Ungārijas robežas dzīvo arī 
nedaudz ungāru. Iedzīvotāju blīvums (vidēji 107 cilvēki uz 1 km2) 
ir lielāks Čehijas apgabalos, bet mazāks — Slovākijā.

Čehoslovakija ir sasniegts augsts tautas izglītības, zinātnes un 
mākslas līmenis.

Saimniecība. Čehoslovakija ir viena no visattīstītākajām rūp
niecības valstīm pasaulē. Sevišķi daudz šeit ražo mašīnas, (darb
galdus, tvaika katlus, turbīnas elektrostacijām, automašīnas, inoto-

74



ciklus), kā ari audumus, apavus, mēbeles, stikla un porcelāna iz
strādājumus. Iegūst daudz brūnogļu; tās izmanto ne tikai kā kuri
nāmo, bet ari gāzes un dažādu ķīmisku produktu ražošanai. Ogles 
un ūdens enerģija darbina elektrostacijas. Akmeņogļu ieguve, ču
guna un tērauda kausēšana attīstījusies galvenokārt čehu Silezijas 
baseinā (51. att.).

Slovākijā, kas salīdzinājumā ar Čehiju senāk bija atpalikusi 
zemes daļa, ceļ jaunas rūpnīcas un elektrostacijas, lielu metalur
ģisko rūpnīcu čuguna un tērauda kausēšanai, un republikā pirmo 
atomelektrostaciju. Salīdzinājuma ar pirmskara laiku rūpniecības 
produkcijas izlaide Slovākijā palielinājusies vairāk nekā septiņas 
reizes.

Cehoslovakijā galvenokārt audzē kviešus, augstvērtīgos mie
žus un apiņus (alus rūpniecībai) un ļoti daudz cukurbiešu. Lielā 
skaitā audzē liellopus (govis). Pārsvarā ir zemnieku ražošanas 
kooperatīvi un valsts saimniecības, zemnieku — viensētnieku pa
licis ļoti maz.

No Čehoslovakijas uz citām valstīm, galvenokārt uz sociālis
tiskās nometnes zemēm, izved sarežģītas mašīnas un citus
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rūpniecības izstrādājumus. No PSRS tā ieved dzelzs rudu un citu 
metālu rudas, fabriku un rūpnīcu iekārtas, naftu, kokvilnu, labību.

Cehoslovakijas galvaspilsēta P r a g a  (1 milj. iedzīvotāju) ir 
valsts politisks un kultūras centrs, plaši izpletusies gleznainā, pau
gurainā apvidu. Pilsētā ir daudz senu celtņu ar stāviem kārniņu 
jumtiem. Starp tām uz paugura paceļas senais Prāgas kremlis. 
Nomalēs atrodas daudz mašīnbūves rūpnīcu. Prāga ir svarīgs 
dzelzceļu un gaisa satiksmes ceļu mezgls. Pilsēta ir ļoti skaista, 
un čehi to sauc par «Zelta Prāgu» (52. att.).

Slovākijas galvenā pilsēta B r a t i s l a v a  atrodas pie Donavas.

VINGRINĀJUMI.

1. Pastāstiet, kas ir kopīgs un atšķirīgs Cehoslovakijas un Po
lijas saimniecibā!

2. Iezīmējiet kontūrkartē jums zināmās Cehoslovakijas pilsē
tas!

6. Vācijas Demokrātiskā Republika.

Pēc fašistiskās Vācijas sagrāves otrajā pasaules karā (1939.— 
1945. g.) tās teritoriju okupēja (ieņēma) Padomju Savienības, 
Amerikas Savienoto Valstu, Lielbritānijas un Francijas karaspēks. 
1949. gadā trīs pēdējās valstis kopā ar vācu kapitālistiem okupē
tajā teritorijā nodibināja Vācijas Federatīvo Republiku (VFR). 
Tajā pašā gadā Austrumvācijā pēc vācu tautas gribas nodibinājās 
Vacijas Demokrātiskā Republika (VDR), kas nostājās uz sociā
lisma ceļa.

Abās vācu valstīs dzīvo viena tauta — vācieši (vairāk nekā 
70 milj. cilvēku). Vācu tauta cīnās par abu valstu apvienošanu 
un vienotas, demokrātiskas un miermīlīgas Vācijas izveidošanu.

D a r b s  a r  ka r t i .

1. Izsekojiet karte robežu starp Vācijas Demokrātisko Repub
liku un Vācijas Federatīvo Republiku un iezīmējiet to kontūrkartē!

2. Nosauciet juras, kas apskalo VDR, un jums zināmās upes, 
kas plūst pa tās teritoriju!
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Vācijas Demokrātiskā Republika (108 tūkst, km2, 17,3 milj. 
iedzīvotāju) atrodas starp Baltijas jūru ziemeļos, Poliju — austru- 
mos, Cehoslovakiju dienvidos un VFR rietumos. Iedzīvotāju 
vidējais blīvums sasniedz 160 cilvēkus uz 1 km2.

Republikā nodibināta tautas vara strādnieku šķiras vadībā. 
Valsts rokās atrodas kapitālistiem nacionalizētās bankas un lielie 
rūpniecības uzņēmumi. Lielo muižnieku zemes atdotas zemniekiem, 
kuri apvienojušies lauksaimniecības kooperatīvos.

Republikas ziemeļos atrodas Z i e me ]  V ā c i j a s  z e mi e n e ,  
kas pie Baltijas jūras krastiem ir viegli pauguraina un kur vietām 
daudz ezeru. To šķērso kuģojami kanāli, kas savieno robežupi 
Oderu ar Elbes vidusteci un tās pietekām. Šeit ir maigs pārejas 
klimats no mēreni kontinentāla uz jūras klimatu (Berlinē janvāra 
vidējā temperatūra ir apmēram 0°, jūlijā +19°). Zemiene pilnība 
atrodas mežu zonā. Baltijas jūras krastos aug dižskābaržu meži, 
uz dienvidiem — jauktie meži. Liela daļa mežu bija izcirsti, un to 
vietā aug sētie meži. Derīgo izrakteņu maz. Iedzīvotāji audzē ru-
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dzīts, kartupeļus, lopbarības augus, mazāk kviešus un cukurbie
tes. Audzē cūkas un liellopus.

Pilsētās attīstīta kuģu būvniecība. Caur Baltijas jūras ostām 
VDR tirgojas ar citām valstīm.

Republikas dienvidu da|a paceļas V i d u s  V ā c i j a s  k a l n i  
seni, stipri noārdīti un nolīdzināti. Tie sastāv no atsevišķām grē
dām, kas mijas ar ieplakām un upju (Elbes un tās pieteku) ielejam. 
Zemākajās vietās aug ozolu, bet kalnos — jauktie un skujkoku 
meži. Dienvidu daļā ir daudz brūnogļu, kuru ieguvē VDR ieņeriT 
pirmo vietu pasaulē. Brūnogles izmanto gan kā kurināmo elektro
stacijās, fabrikās un rūpnīcās, gan ari kā izejvielu gāzes un da
žādu ķīmisko produktu ražošanā. Atrod daudz kālija sālis, no kā 
iegūst minerālmēslus. Koksējošo akmeņogļu, dzelzs rudas un citu 
metālu rūdu šeit maz. Rūdas, metālus un naftu ieved no PSRS, 
koksejošās ogles — no Polijas. Vācu zinātnieki un inženieri ir 
iemācījušies izmantot brūnogļu koksu.

Republikas dienvidu daļā ir daudz senu pilsētu ar mākslas pie
minekļiem (piemēram, Drēzdene ar slaveno gleznu galeriju) un 
daudz rūpniecības centru, kur ražo sarežģītas mašīnas, precīzus 
aparātus, krāsas un citus ķīmiskos produktus, dažādus audumus, 
apģērbu. Attīstīta grāmatu iespiešana.

No lauksaimniecības kultūraugiem audzē kviešus, kartupe
ļus, cukurbietes. Attīstīta arī cūkkopība. Lauksaimniecība plaši pie
lieto mašīnas un minerālmēslus, un vidējā raža no hektāra ir |oti 
augsta.

Vācijas Demokrātiskā Republika pieder pie saimniecības ziņā 
visattīstītākajām sociālistiskās nometnes valstīm.

Rūpniecības izstrādājumu ražošanā VDR ieņem pirmo vietu
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starp Eiropas tautas demokrātijas valstīm. Šeit ceļ jaunas, teh
niski labi iekārtotas fabrikas un rūpnīcas. Palielinās čuguna un 
tērauda kausēšana. VDR izved daudz mašīnu, ķīmisko produktu 
un citu rūpniecības izstrādājumu.

Vācijas Demokrātiskās Republikas galvaspilsēta ir B e r l ī n e  
(3,4 milj. iedzīvotāju). Tās austruinu daļa (1,1 inilj. iedzīvotāju) 
ietilpst VDR sastāvā, rietumu daļu kopš otrā pasaules kara beigām 
līdz mūsu dienām okupē ASV, Lielbritānijas un Francijas kara
spēks. Pilsēta kara laikā ir stipri cietusi. Tās austrumu rajonos 
VDR valdība veikusi lielu darbu, atjaunojot sagrautās dzīvojamās 
mājas un rūpniecības uzņēmumus (54. att.). Berlīne — liels rūp
niecības centrs, kas sevišķi izceļas ar mašīnu, elektrotehnisko iz
strādājumu un apģērbu ražošanu.

VINGRINĀJUMI.

1. Pastāstiet par VDR ziemeļu un dienvidu daļas dabu un 
saimniecību!

2. Iezīmējiet kontūrkartē VDR kalnus, zemienes, upes, derīgo 
izrakteņu atradnes un galvaspilsētu Berlīni!

7. Ungārija un Rumānija.

D a r b s  a r  k a r t i .

1. Ar kādām valstīm robežojas Ungārija un Rumānija?
2. Kāda liela upe tek pa Ungārijas un Rumānijas teritoriju?

Ungārijā. Ungārijas Tautas Republikai nav izejas uz jūru. Pa 
Ungārijas teritoriju plūst Donava, kas saista to ar kaimiņu val
stīm un Melno jūru. Arī Ungārijai, tāpat ka Cehoslovakijai, ir ne
liela kopēja robeža ar PSRS.

Iedzīvotāju (10 milj. cilvēku) nacionālais sastāvs ir viengaba
lains — gandrīz visi iedzīvotāji ir ungāri. Vairāk nekā puse iedzī
votāju nodarbojas ar lauksaimniecību.

Lielu teritorijas daļu aizņem V i d u s  d o n a  v a s  z e m i e n e  ar 
auglīgu augsni, mežastepes un stepes augu valsti. Stepi Ungārijā 
sauc par puštu. Tā tagad ir gandrīz nepārtraukti uzarta un pār
vērsta par kukurūzas, kviešu, cukurbiešu un citu lauksaimniecības
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kulturaugu laukiem. Noris cīņa ar sausumu; stāda mežus, rok lie
lus apūdeņošanas kanālus. Daudzās vietās attīstīta vīnkopība un 
vīna ražošana. Izplatīta lopkopība un putnkopība. Pēdējos gados 
stipri palielinājies lauksaimniecības kooperatīvu skaits.

Valsts ziemeļos un rietumos paceļas ne visai augsti kalni, kur 
ir derīgo izrakteņu atradnes; iegūst nedaudz ogļu, arī dzelzs rudu, 
naftu un deggāzi, kausē čugunu un tēraudu. Svarīga nozīme ir 
lielajām boksītu atradnēm] no boksīta iegūst alumīniju — vieglu 
un izturīgu, metālu

Republikā ceļ jaunas fabrikas un rūpnīcas, palielinās mašīnu 
ražošana.

Lielākais rūpniecības centrs valstī ir galvaspilsēta B u d a- 
p e š t a .  Pēc iedzīvotāju skaita tā ir otra lielākā pilsēta aiz Berlī
nes (vairāk nekā 1,8 milj. cilvēku) starp visām Eiropas tautas 
demokrātijas valstu pilsētām. Te dzīvo apmēram ‘ /5  republikas 
iedzīvotāju. Budapešta atrodas abos Donavas krastos. Paugurai
najā labajā krastā atrodas vecā pilsētas daļa ar senām pilīm — 
Būda, bet zemajā kreisajā krastā ir galvenā pilsētas daļa, kur at
rodas valdības iestādes, muzeji, teātri un lieli veikali. Kādreiz tās
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bija patstāvīgas pilsētas. Ungārijas galvaspilsētu rotā lieli, plati 
tilti pār Donavu. Kara laikā vācu fašisti tiltus uzspridzināja, bet 
tagad tie ir atjaunoti (55. att.). Pilsētas dienvidu nomalē atrodas 
mašīnbūvniecības, elektrotehniskās un citas fabrikas un rūpnīcas, 
kā arī dzirnavas. Budapeštas rūpniecības uzņēmumi dod pusi no 
visas Ungārijas rūpniecības ražojumiem.

Rumānija. Uz austrumiem no Ungārijas atrodas Rumānijas 
Tautas Republika; tā aizņem daļu no Donavas baseina un piekļau
jas Melnajai jūrai. Ar Padomju Savienību tā robežojas pa Dona
vas lejasteci un Prutu, bet austrumos robeža šķērso Karpatus.)

Iedzīvotāji (18 milj. cilvēku) galvenokārt ir rumāņi, bez tam 
dzīvo arī ungāri un nedaudz vāciešu.

Rumānijas vidusdaļā, veidojot lielu kalnu loku, stiepjas Aus-  
t r u m k a r p a t i  un D i e n v i d k a r p a t i  (līdz 2,5 km augsti). 
Karpatu kalnu loka iekšienē atrodas nelielas plakankalnes un ne 
visai augstas kalnu grēdas. Kalnu nogāzes klāj skujkoku un diž
skābaržu meži, bet zemāk aug ozolu meži. Mežos sagatavo kok
materiālus, no kuriem daļu izved uz ārzemēm. No kalniem iztek 
Donavas pietekas, kas ir straujas, bagātas ar ūdens enerģiju. Pie 
upēm ceļ hidroelektrostacijas.
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Karpatu kalnos ir dzelzs rudas un dažu citu metālu rūdu at
radnes, bet kalnu pakājē — naftas (56. att.), deggāzes, sāls, ak
meņogļu un brūnogļu iegulas. Naftas ieguvē Rumānija atrodas 
pirmajā vietā starp Eiropas valstīm (bez PSRS) { Uzceltas daudz 
naftas pārstrādāšanas rūpnīcu. Naftu un daudz naftas produktu 
izved uz ārzemēm, galvenokārt uz kaimiņos esošajām sociālistis
kajām valstīm. Ne visai daudz iegūst ogles.l Rumānijā ražo ču
gunu, tēraudu un citus_metā1us, ko izlieto mašīnbūvniecibā (ražo 
darbgaldus, iekārtas naftas ieguvei, traktorus).

Starp Karpatiem un Donavu atrodas L e j a s d o n a v a s  ze 
mi e n e  ar auglīgām augsnēm. Senāk te bijusi mežastepes un 
stepes augu valsts, bet tagad zemiene gandrīz pilnīgi uzarta. Ze
mienes klimats ir mēreni kontinentāls (janvāra vidējā tempera
tūra ir —3°, —4°, jūlija apmēram +23°). Tās austrumu daļā ne
reti ir sausums. Pavasarī Donava lejastecē stipri pārplūst, applū
dinot plašo palieni. Lejastecē upe sadalās vairākās attekās un 
veido purvainu deltu, kuru klāj meldru un niedru audzes, kā ari 
lapkoku meži. Iedzīvotāji tur nodarbojas ar zvejniecību.

Lejasdonavas zemienē audzē daudz kukurūzas (no tās izgatavo 
biezputru — mamaligu) un kviešu. Senāk zemnieki aršanā izman
toja vēršus, tagad — valsts un kooperatīvajās saimniecībās zemi 
apstrādā ar traktoriem un citām lauksaimniecības mašīnām. La
bības atlikumu izved. Ganībās redzami liellopu un aitu ganām
pulki. Pauguru nogāzēs ir daudz augļu un vīna dārzu.

f
Lejasdonavas zemiene 60 km attāluma no deltas atrodas Rumā

nijas galvaspilsēta B u k a r e s t e  — liela pilsēta (1,2 milj. iedzī
votāju) ar platām, kokiem apstādītām ielām, skaistiem parkiem 
un dārziem, ar mašīnbūves un citām rūpnīcām un fabrikām.

VINGRINĀJUMI.

1. Salīdziniet Ungārijas un Rumānijas ģeogrāfisko stāvokli,
dabas apstākļus un saimniecību, minot kopīgās un atšķirīgās pa
zīmes! ,

2. Iezīmējiet Ungārijas un Rumānijas kontūrkartē derīgo iz
rakteņu atradnes un galvenās pilsētas!
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8. Bulgārija un Albānijā.

D a r b s  ar  ka r t i .

1. Kādā pussala atrodas Bulgārijā un Albānija?
2. Kādas juras tās apskalo un ar kurām valstīm robežojas?

Bulgārija. Uz dienvidiem no Rumānijas, Donavas otrajā krastā, 
atrodas Bulgārijas Tautas Republika. Tās iedzīvotāji (apmēram 
8 milj. cilvēku) gandrīz pilnīgi pieder dienvidslāvu tautu grupai 
un runā bulgāru valodā, kas radniecīga krievu valodai. Vietām 
dzīvo nedaudz turku.



Bulgārijas vidiene no rietumiem uz austrumiem līdz pat Mel
najai jūrai stiepjas B a l k ā n u  ka l n i ,  kas nav augsti (līdz 
2,4 km), un tiem ir ērtas pārejas. Kalnu ziemeļu nogāzes klāj meži 
'(galvenokārt dižskābaržu), bet stāvajās dienvidu nogāzēs mežu 
gandrīz nav. Šeit ir daudz akmeņogļu un citu izrakteņu.

Uz ziemeļiem no Balkānu kalniem atrodas paugurains līdze
nums, kas pakāpeniski pazeminās virzienā uz Donavu. Klimats 
šeit ir mēreni kontinentāls, ziemā ir neliels salšT Līdzenums ir ap
gūts, visur redzami kviešu, kukurūzas un cukurbiešu lauki. Uz 
dienvidiem no Balkāniem apvidus^ mainās. Valsts djenvidu daļā 
paceļas augsti, mežiem apauguši kalni (līdz 2,9 km augsti), kurus 
saposmo dziļas ielejas. Gar upēm un jūras piekrastē ir nelielas 
zemienes. Tur vasara ir karsta un diezgan sausa, ziema — silta, 
ar vidējo temperatūru virs 0°, un šeit aug mūžzaļi augi. Zemienēs 
audzē augstvērtīgu tabaku, dažādus dārzeņus; daudz augļu un 
vīna dārzu. Tabaku, vīnogas, dārzeņus, augļus un augļu konservus 
izved uz citām valstīm. Bulgārija ir slavena ar_Lflžu audzēšanu; 
no rožu ziedlapiņām iegūst ļoti vērtīgo rožu eļļu (57. att.).

Pie kalnu upēm izveido ūdenskrātuves un ceļ hidroelektrosta
cijas. Republikas dienvidu daļā atrodas galvenās izrakteņu bagā-
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Iibas — brūnogles, dzelzs rūda, svina, cinka un citu metālu rūdas. 
Dažas rūdas un metālus izved ari uz ārzemēm.

Pirms tautas varas nodibināšanās Bulgārija bija atpalikusi 
lauksaimniecības zeme, lielākā daļa iedzīvotāju bija zemnieki. Ta
gad uzcelts daudz jaunu fabriku un rūpnīcu (metāla kausēšanas, 
mašīnbūves,-minerālmēslu u. c.), iekārtotas jaunas šahtas un at
radnes.

Salīdzinājumā ar pirmskara laiku rūpniecības preču ražošana 
pieaugusi 11 reizes. Laukos izveidotas valsts saimniecības, kas 
apgādātas ar jaunāko tehniku. Zemnieki apvienojušies lielās darba 
kooperatīvajās saimniecībās.

Galvaspilsēta^Sofijaā’ (0,7m ilj. iedzīvotāju) atrodas republi
kas rietumos starpfčsTnu ieplaka (58. att.). Pilsētā ir dažādi rūp
niecības uzņēmumi. Caur Sofiju iet svarīga dzelzce|a līnija no Rie
tumeiropas uz Mazāziju (uz Bosfora jūras šaurumu).

Albānija. Balkānu pussalas rietumu piekrastē pie Adrijas jūras 
atrodas nelielā Albānijas Tautas Republika (1,5 milj. iedzīvotāju.).. 
Albāņi ir seno iedzīvotāju pēcteči, kas dzīvojuši Adrijas jūras kras
tos, kur vēl ir saglabājušās grieķu un romiešu pilsētu un cietokšņu 
drupas.

Albānijas lielāko daļu aizņem grūti pieejami kalni (līdz 2,7 km 
augsti). To nogāžu lejasdaļā aug ozolu, bet augstāk jauktie un 
skujkoku meži, kur norit kokmateriālu sagatavošana. Nogāžu aug
šējā daļā atrodas pļavas, kur vasarā ganās aitu un kazu ganām
pulki. Kā nastu nesējus dzīvniekus kalnos izmanto mūļus, ēzeļus 
un zirgus.

Tuvojoties jūrai, kalni nedaudz atkāpjas valsts iekšienē, un gar 
juras piekrasti stiepjas zemiene, kas vietām ir stipri pārpurvota, 
ar Vidusjūras subtropu klimatu. Vasara šeit ir karsta un sausa, 
ziema — silta (janvāra vidējā temperatūra ap +9°), nokrišņi ir 
vēlu rudenī vai ziemā. Šeit aug ozolu meži, kas ziemā nezaudē 
lapojumu, izplatītas biezas mūžzaļu krūmu audzes, zaļo olīvkoku 
birzis, dārzos audzē abeles, bumbieres, apelsīnu un citronu kokus. 
Tīrumos sēj kukurūzu, kviešus, vietām rīsu, audzē tabaku. Apūde
ņojamās zemēs sāk audzēt arī kokvilnu.

Līdz otrajam pasaules karam Albānija bija visatpalikušāķā Ei- 
ropas valsts. Tautas varas gados rūpniecības produkcija palielinā
jusies 23 reizes salīdzinājumā ar pirmskara līmeni. Iegūst naftu, 
asfaltu, metālu rūdas (vara, hroma u. c.). Ar Padomju Savienības
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59. attēls. Tirānā. Skanderberga (albaņu tautas nacionāla varoņa) laukums.

un citu sociālistisko valstu palīdzību uzceltas vairākas fabrikas un 
rūpnīcas, bet uz kalnu upēm — hidroelektrostacijas. Izbūvēts 
daudz šoseju un pirmās dzelzceļa līnijas. Sakari ar citam valstīm 
notiek galvenokārt pa jūru. Liela daļa zemnieku apvienojušies lauk
saimnieciskās ražošanas kooperatīvos.

PSKP XXII kongress konstatējis, ka pēdēja laikā Albānijas 
valsts vadītāji ar savu darbību grauj sociālistisko valstu drau
dzību un vienību, vēršoties ar apmelojošiem uzbrukumiem pret 
PSRS.

Galvaspilsēta TirāULa (120 tūkst, iedzīvotāju) atrodas plašā 
ielejā starp gleznainiem kalniem 40 km attālumā no Adrijas juras. 
Vecajā pilsētas daļā ir šauras, līkas ieliņas ar nelielām mājiņām, 
ko ietver akmens sienas, bet jaunajā pilsētas daļā ielas ir platas, 
ar divstāvu un trīsstāvu mājām (59. att.). Tirāna ir svarīgs valsts 
rūpniecības un kultūras centrs.

VINGRINĀJUMI.

1. Nosauciet Albānijas un Bulgārijas ģeogrāfiskā stāvokļa un 
dabas apstākļu kopīgas un atšķirīgās pazīmes!80



2. Pastāstiet par šo valstu saimniecību! Atzīmējiet kontūrkartē 
derīgo izrakteņu atradnes un galvaspilsētas!

3. Sastādiet zīmējumu albumu, kur parādīta tautas demokrāti
jas valstu daba un saimniecība!

9. Dienvidslāvija.

D a r b s  ar  kar t i .

1. Nosauciet valstis, ar kurām robežojas Dienvidslāvija!

Ģeogrāfiskais stāvoklis un dabas apstākļi. Dienvidslāvijas Fe
deratīvā Tautas Republika atrodas Balkānu ņussalas ziemeļrietumu 
daļā, un to apskalo Adrijas jūra. Tās krasti ir ļoti izroboti. Zie
meļos Dienvidslāvijas terifofiju šķērso Donavas ūdensceļš, kam 
ir liela nozīme sakaru attīstībā ar kaimiņos esošajām Centrāleiro- 
pas valstīm. Dienvidslāvijas lielu daļu aizņem vidēji augsti kalnu 
Gar Adrijas jūras krastiem stiepjas D i n ā r u_ka 1 ni  _.(līdz. 2,5 km 
augsti). Kalni ir gandrīz bez augiem; kailas, neauglīgas klintis 
mijas ar līkumotām aizām,^noslēgtām ieplakām un dziļiem iebru
kumiem. Citur kalnos aug ozolu, dižskābaržu un jauktie meži, kur 
sagatavo kokmateriālus. Kalnu ganībās ganās aitas un kazas, bet 
ozolu mežos — cūkas (tās barojas ar zīlēm). Ielejās, kur atrodas 
no kalniem noskalotās, auglīgās sanesu augsnes, iedzīvotāji no
darbojas ar zemkopību. Audze daudz tabakas, augļu koku. Slave
nas ar savu augsto kvalitāti ir Dienvidslāvijas melnās plūmes.

Adriias jūras piekrastē, ko kalni aizsargā no aukstajiem vējiem, 
ir subtropu klimats ar mūžzaļu augu valsti. Šeit atrodas augļu un 
vīnogu dārzi un olīvkoku birzis.

No ziemeļiem Dienvidslāvijas teritorijā iestiepjas daļa auglīgās 
V i d u s do nav a s z e mi e n e s .  Tas ir republikā ^svarīgākais 
graudkopības rajons.) Visapkārt plešas kukurūzas, kviešu un cukur- 

* biešu lauki. Ganās liellopi,»
Kalnos iegūst dažādus izrakteņus — vara, cinka, svina, dzīv

sudraba, alumīnija un dzelzs rūdas. Nedaudz iegūst ogles un naftu. 
Dažus metālus izved uz citām valstīm.

Iedzīvotāji un saimniecības īpatnības. Dienvidslāvijā (apmē
ram 19 milj. iedzīvotāju) dzīvo dienvidu slāvi — serbi, horvāti, slo
vēņi, melnkalnieši, maķedonieši, bosnieši. Dienvidos pie Albānijas
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robežas ir daudz albāņu, bet ziemeļos — ungāru. Dienvidslāvija 
ir federatīva republika, kas sastāv no sešām tautas republikām.

Pēc otrā pasaules kara Dienvidslāvijā bija nodibināta tautas 
vara, taču pēc tam Dienvidslāvijas Federatīvā Tautas Republika 
atdalījās no sociālistiskās nometnes.

Pēc sabiedriskās iekārtas Dienvidslāvija atšķiras no citām so
ciālistiskajām valstīm. Rūpniecības uzņēmumi ir nodoti strādnieku 
un kalpotāju kolektīvu pārvaldē, katrs uzņēmums darbojas atse
višķi un neatkarīgi no citiem, ievērojot tikai savas intereses. Sa
līdzinājumā ar pirmskara laiku rūpnieciskā ražošana Dienvidslā
vijā pieaugusi mazāk nekā, piemēram, kaimiņos esošajā Bulgāri
jas Tautas Republikā. Zeme ir atņemta muižniekiem un nodota 
zemniekiem, bet lauksaimniecības kooperatīvu valstī ir ļoti maz. 
Iedzīvotāju lielākā daļa ir zemnieki — viensētnieki (katrs no vi
ņiem apstrādā savu zemes gabalti) . Laukos vēl ir kulaki. ';

Dienvidslāvijas galvaspilsēta rBe 1 g r a.da  pie Donavas — vis
lielākā pilsēta valstī (0,7 milj. iedzīvotāju)'‘'ir svarīgs kultūras un 
rūpniecības centrs (mašīnas, elektrotehniskie izstrādājumi un pār
tikas rūpniecība), tas ir dzelzceļu mezgls ceļā no Rietumeiropas 
valstīm uz Egejas jūru un Mazāziju.

VINGRINĀJUMI.

1. Ierakstiet kontūrkartē Dienvidslāvijas upju un kalnu nosau
kumus un atzīmējiet tās galvaspilsētu!

10. Lielbritānijā. Ģeogrāfiskais stāvoklis un 
dabas apstākļi.

D a r b s  a r  k a r t i .

(l Nosauciet jūras un jūras šaurumus, kas atdala Lielbritāniju 
noJEiropas kontinenta daļas!

2 ) Kādas Rietumeiropas valstis atrodas pretī Lielbritānijas 
krastiem?

Lielbritānija (jeb Anglija) ir liela kapitālistiska valsts, kas 
ekspluatē kolonijas un atkarīgās zemes.

Ģeogrāfiskais stāvoklis. Lielbritānija aizņem visu Lielbritāni
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jas salu, Īrijas salas ziemeļaustrumu daļu (salas lielāko daļu aiz
ņem Īrijas Republika) un tuvumā esošās mazās saliņas. Visas šīs 
lielās un mazās salas atrodas seklā jūrā uz kontinenta turpinā
juma, no kura tās atdalījušās sauszemes iegrimšanas rezultātā.

Lielbritānijas krasti ir stipri izroboti, tur ir daudz jūras līču un 
jomu, kur var ierīkot ērtas jūras ostas. Tas, ka Lielbritānija atro
das Atlantijas okeānā tuvu attīstītām Eiropas valstīm un jūras 
ceļu krustojumā, kas iet no Rietumeiropas uz aizokeāna valstīm, 
sekmē kuģniecības un jūras tirdzniecības attīstību. Lielbritānijas 
salu ģeogrāfiskais stāvoklis ilgu laiku pasargāja to no ienaidnieku 
iebrukumiem, tā ka pēdējos deviņos gadsimtos ienaidnieks nav spē
ris kāju uz tās teritorijas.

Dabas apstākļi. Lielbritānijas salas dienvidaustrumu daļā at
rodas zemiene, kuru vietām šķērso ne visai augstas pauguru grē
das. Pa to plūst ūdeņiem bagātā Te mz a ,  kas ir salas lielākā upe. 
Dienvidrietumos jūrā iestiepjas divas kalnainas pussalas — Kor n-  
v e l a s  un Ve l s a s .  Lielbritānijas vidusdaļā no dienvidiem uz 
ziemeļiem stiepjas senie, stipri noārdītie P e n ī n u  k a l n i .  Salas 
ziemeļos paceļas vēl senāka Z i e m e ļ s k o t i j a s  kalniene (tās 
augstākā vieta ir 1343 m).

Lielbritānijas seno kalnu pakājē atrodas vairāki akmeņogļu ba
seini, kuros ir labas koksējamās ogles. Netālu no tiem ir dzelzs 
rūdas iegulas, bet rūdai ir zema kvalitāte, un labu dzelzs rūdu nā
kas ievest no citām valstīm.

Lielbritānijā ir jūras klimats ar lielu nokrišņu daudzumu. Tas 
ļoti spilgti izpaužas rietumu piekrastē, kas vērsta pret Atlantijas 
okeānu, pa kuru plūst siltā Ziemeļatlantijas straume. Ziema ir ļoti 
maiga (ziemeļrietumos janvāra vidējā temperatūra ir ap +5°, dien
vidaustrumos — +4°); upes ziemā neaizsalst. Vasara ir vēsa un 
lietaina (ziemeļrietumos jūlijā ir ap +14°, bet dienvidaustrumos 
+  17°). No okeāna pūš stipri rietumu vēji, pa debesīm traucas zemi 
mākoņi, nepārtraukti smidzina lietus — tāds parasti ir laiks Liel
britānijas rietumos. Austrumdaļā, tālāk no okeāna, lietus līst ma
zāk, saulainu dienu ir vairāk. Ziemas šeit ir nedaudz aukstākas, 
toties vasaras siltākas nekā rietumos. Bieži ir miglas, sevišķi ru
denī un ziemā; tās tik biezas, ka traucē kustību pilsētu ielās un 
apgrūtina kuģošanu jūras krastu tuvumā.

Mitrais jūras klimats labvēlīgi ietekmē zāles augšanu, un Liel
britānija ir slavena ar sulīgām pļavām, kas zaļo gandrīz visu gadu.
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Paaugstinātās vietas aizņem virsāji, ko izmanto kā aitu ganības. 
Meži gandrīz pilnīgi izcirsti, tikai pie senām muižnieku pilīm sa
glabājušies stādīti parki.

Jūras ap Lielbritāniju ir bagātas ar zivīm (sevišķi Ziemeļjūra), 
un piekrastes iedzīvotāji nodarbojas ar zvejniecību.

VINGRINĀJUMI.

1. Raksturojiet Lielbritānijas ģeogrāfiska stāvokļa priekšrocī
bas! Vai mūsu laikos sakarā ar kara tehnikas attīstību tās palie
linās vai pamazinās? Salīdziniet Lielbritānijas klimatu ar sava novada klimatu! 

Ierakstiet kontūrkartē jums zināmo Lielbritānijas piekrastes 
juru un jūras šaurumu, kā arī salu, pussalu, kalnu un upju nosau
kumus, iezīmējiet derīgo izfaktēņu atradnes, izmantojot ģeogrā
fijas atlantā ievietoto karti (14. lpp.)!

11. Lielbritānija. Iedzīvotāji un saimniecība.

Iedzīvotāji. Iedzīvotāju lielākā daļa ir angļi. Mūsdienu angļu 
valoda izveidojusies no ģermāņu cilšu — angļu un sakšu valodām. 
Tā ietver arī daudz franču valodas vārdu. Lielbritānijas senākie 
iedzīvotāji ķelti vēl dzīvo Ziemeļīrijā, Velsas pussalā un Lielbritā
nijas salas ziemeļos (Skotijā), bet tie gandrīz visi runā angliski.

Lielbritānijas platība ir samērā neliela (244 tūkst, km2), bet 
iedzīvotāju daudz (52 milj.). Vidējais iedzīvotāju blīvums ļoti liels 
(215 cilvēki uz 1 km2). Reti apdzīvoti ir tikai kalnu apgabali, se
višķi Ziemeļskotijas kalniene (mazāk par 25 cilvēkiem uz 1 km2). 
Nevienā valstī nav tāds pilsētu iedzīvotāju pārsvars pār lauku 
iedzīvotājiem kā Lielbritānijā, kur pilsētās dzīvo 80% visu iedzī
votāju. Ļoti daudz pilsētu; dažās no tām ir vairāk par 1 miljonu 
iedzīvotāju. Lielākā daļa iedzīvotāju ir strādnieki un kalpotāji, 
tikai 4% sastāda kapitālisti, kas ekspluatē svešu darbaspēku. To
mēr valsts pārvalde atrodas nelielas baņķieru, lielo tirgotāju un 
fabrikantu saujiņas rokās. Pēdējos gadsimtos daudz angļu izceļo
juši uz Ziemeļameriku un Austrāliju, kur tagad valdošā ir angļu 
valoda.

Saimniecība. Lielbritānija — augsti attīstīta kapitālistiska 
valsts. Tā uzkrājusi lielas bagātības, aplaupot kolonijas un atkarī
gās zemes. Lielbritānijā agrāk nekā citās valstīs sāka plaši pielie-
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tot mašīnas, uzcēla lielas fabrikas un rūpnīcas. Mūsu laikos Liel
britānijā iegūst daudz akmeņogļu un kausē daudz tērauda, būvē 
kuģus, ražo dažādas mašīnas, audumus, attīstījusies ķīmiska rūp
niecība. Sevišķi daudz rūpniecības uzņēmumu ir Anglijas centrā
lajā da|ā uz dienvidiem no Pensilvānijas kalniem. Šeit iegūst ak
meņogles un to tuvumā dzelzs rūdu, vārāmo sāli un dažādas mala 
šķirnes. To sauc par «melno Angliju», kur atrodas loti daudz fab
riku un rūpnīcu. Dūmi un kvēpi aizsedz debesis un melna slānī 
nosēžas lejup. Zemi izvago šahtas, visu apklāj og|u putekļi. «Mel
nās Anglijas» lielākais centrs B i r m i h g e m &  pēc iedzīvotāju 
skaita otra lielākā pilsēta Lielbritānijā (vairāk nekā 1,1 milj. ie
dzīvotāju), izceļas ar tērauda un dažādu metāla izstrādājumu un 
mašīnu (lidmašīnu, automašīnu, elektrotehnisko aparātu) ražošanu. 
Līdzās jaunām, lielām rūpnīcām šeit saglabājies daudz sīku, vecu 
uzņēmumu ar atpalikušu tehniku.

Dienvidrietumu daļā, līdzenumu Anglijā, gandrīz nav derīgo 
izrakteņu. Šeit ir mazāk nokrišņu, vairāk saules gaismas un auglī
gākas augsnes. Tā ir Lielbritānijas senā tirdzniecības un zemko
pības daļa, kas ieguvusi «zaļās Anglijas» nosaukumu, šajā rajonā 
daudz pļavu un kviešu lauku, miežu, auzu un citu lopbarības kul
tūraugu tīrumu, sakņu un augļu dārzu. Tomēr ari «zaļajā Anglija» 
ir daudz rūpnīcu.

Temzas krastā atrodas Lielbritānijas galvaspilsēta L o n d o n a  
(60. att.) — vislielākā pilsēta Eiropā (ar piepilsētām vairāk nekā 
8,3 milj. iedzīvotāju). Galvenajās ielās ir ļoti dzīva kustība: nepār
trauktā straumē virzās 
automašīnas, autobusi un 
trolejbusi. Rajonu Londo
nas centrā, kur atrodas 
bankas un tirdzniecības 
kantori, sauc par Sitiju. Rī
tos uz šejieni no visām pil
sētas malām dodas banku 
un tirdzniecības kantoru 
kalpotāji.

Vakarā pēc darba bei
gām Sitija ātri kļūst tukša, 
un naktī šeit paliek tikai 
sargi. Londonā ir daudz
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parka, teātru, muzeju, klubu un greznu celtņu, kas pieder bagātnie
kiem, bet blakus tiem ir ne mazums kvartālu ar netīrām ielām un 
pussabrukušām mājām, kur mājo nabadzība.

Londona —- lielākā Lielbritānijas osta; lejup gar Temzu desmi
tiem kilometru tālu aizstiepjas piestātnes un preču noliktavas. Pil
sētas nomalēs daudz rūpniecības uzņēmumu.

Lielbritānija izved uz ārzemēm automobiļus, lidmašīnas un ci
tas mašīnas, elektrotehniskos izstrādājumus, ķīmiskās preces, kok
vilnas un vilnas audumus, bet ieved naftu un naftas produktus, 
metālu rūdas un metālus, koksni, kokvilnu, vilnu, kaučuku, no pār
tikas produktiem ieved daudz labības, ga|u, sviestu, tēju utt. Sa
vas pārtikas Lielbritānijai nepietiek, izņemot zivis, kuras daļēji 
izved.

Lielbritānija kā sena rūpniecības un jūras tirdzniecības liel
valsts dažādās pasaules daļās sagrābusi daudz koloniju un kara 
bažu pie jūrasceļiem. B r i t u  i m p ē r i j u  izveido kolonijas 
un atkarīgās zemes. No saviem īpašumiem Lielbritānija ieved
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daudz lētu preču. Pēc otrā pasaules kara daudzas bijušās kolonijas 
tautas masu nacionālās atbrīvošanās kustības ietekmē izkaroja 
sev neatkarību un nostājās uz patstāvīgas attīstības ce|a (piemē^ 
ram, Indija un vairākas Āfrikas valstis). Britu impērija sairst.

VINGRINĀJUMI.

Cp. Salīdziniet «zajās Anglijas» un «melnās Anglijas» dabas 
apstākļus un saimniecību! Izmantojot mācību grāmatu un karti 
(60. att.), pastāstiet par Londonu!

2. Atzīmējiet kontūrkartē jums zināmās Lielbritānijas pilsētas!
3. Atrodiet pasaules politiskā sadalījuma kartē (ģeogrāfijas 

atlantā 6. un 7. Ipp.) domīnijas /T3ritu impērijas sastāvdaļas} ku
rām ir pašpārvalde) Austrālijas Savienību, Jaunzēlandi, jKanādu 
un kolonijas Āfrikā!}

12. Francija, Ģeogrāfiskais stāvoklis un 
dabas apstākļi.

D a r b s  a r  k a r t i .

(j). Kādas jums zināmas jūras, juras līči un jūras šaurumi ir 
Francijas piekrastē? .

Nosauciet valstis, ar kurām robežojas Francija!

Francija, tāpat kā Lielbritānija, ir viena no lielākajām Eiropas 
kapitālistiskajām valstīm, kurai pieder vairākas kolonijas.

Ģeogrāfiskais stāvoklis. Francija platības ziņā ir vislielākā 
valsts Eiropā (551 tūkst, km2), neskaitot PSRS; tā ir vairāk nekā 
divas reizes lielāka par Lielbritāniju. Tāpat kā Lielbritānijai, ari 
Francijai ir tieša izeja uz Atlantijas okeāna tirdzniecības ceļiem. 
Tās dienvidu krastus apskalo Vidusjūras ūdeņi, kurai Kala-nozīm? 
sakaros ar Āfrikas un Āzijas valstīm. Francijai pieder VĶ_or.s4-k-«-s' 
sala. Atšķirībā no Lielbritānijas tai ir ari sauszemes robeža ar dau
dzām valstīm, un tās teritorijā ne vienreiz vien iebrukuši ienaid
nieki.

Dabas apstākļi. Francijas ziemeļdaļā virsma ir līdzena un tikai 
vietām paceļas zemi kalni. Šeit a t r o d a s ^ i e m e ļ f r j i n c i j a s  z e 
m i e n e /  pa kuru plūst Francijas svarīgākā kuģojamā upe S ān  a, 
l<as ietek Lamanša jūras šaurumā. Dienvidos no tās uz Biskajas
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juras lici tek L u ā r a. Francijas rietumos ir juras klimats, tuvs 
Dienvidanglijas'kīimatam, bet austrumos — pārejās klimats no 
juras uz mēreni kontinentālu (Parīzē janvara vidējā temperatūra ir 
+  2°, jūlijā +18°). Visur redzami kviešu, auzu, cukurbiešu lauki un 
pļavas, kur ganās liellopi. Vietām ir ozolu un dižskābaržu birzis. 
Augstieņu nogāzēs ir vīnogu dārzi (Sampaņas provincē uz austru- 
miem no Parīzes, kur sāka ražot augstvērtīgos šampaniešu vīnus), 
bet ziemeļrietumos augļu dārzi.

Zicmeļfrancijā ir Meļi dzelzs rudas krajumiļ (Lotringas plakan
kalnē) ,''akmeņogļu atradneŠ (pie Beļģijas robežas) un kālijā sāls 
(netālu no Vācijas "robežas).

Francijas dienvidu daļa pretstata ziemeļu daļai ir kalnaina. 
Vidusdaļā atrodas senais C e n t r ā l a i s  n t ā š ī v s  (lielākais 
augstums 1886 m) ar senā vulkānisma pēdām; šeit daudz apri
mušu vulkāna; sastingušas lavas straumju, karstu minerālavotu. 
Centrālā masīva kīimāTš'lr samērā bargs: ziemā ir sals un sniegs. 
To klāj pļavas un krūmāji, bet nogāzēs aug priežu, dižskābaržu 
un zemāk par tiem — kastaņu meži. Šeit ir lielasļtfraria rūdas ba
gātības, ko izmantoļatomenerģijas iegūšanā} —

No Centrālā masīva ūž’ dienvidrietumiem atrodas fCTaTo n a s 
z e m i e n e j  Zemieni apūdeņo Garonas upe, kas ietek BiŠkajas ju
ras līcī. Sl līča krasts ir ļoti līdzens un neizdevīgs jūras ostu ieri- 
košanai; gar jūras līci stiepjas smilšu kāpas, kas apstādītas ar 
priežu mežiem. Garonas zemienē aug ozolu meži, daudz kukurū
zas un kviešu lauku, vīnogulāju un augļu dārzu. Te atklātas naftas 
un deggāzes atradnes. Vairāk uz 'dienvidiem paceļas P i r e n e j u  
k a l n i  (līdz 3,4 km augsti), kas ir grūti pārejami. Tie atdala 
Franciju no Spānijas.

Gar Centrālā masīva austrumu malu stiepjas šaurā R o n a s  
ieleja, kas turpinās līdz Vidusjūrai. Ziemeļos tā savienojas ar Rei- 
nas ieleju. Ronas ielejā ir augļu dārzi, vīnogulāju un zīdkoku stā
dījumi (ar to lapām baro zīdtauriņus1). Francijas dienvidaustru
mos paceļas Al p i  ar Monblana virsotni.

Vidusjūras piekrastē ir Vidusjūras subtropu klimats ar karstu 
un sausu vasaru (jūlija vidējā temperatūra ir +23°) un siltu, mitru 
ziemu (janvāra vidējā temperatūra +7°). Te izcirsto mežu vietā 
aug mūžzaļie cietlapji krūmi. Audzē daudz olīvkoku, vīnogu, apel-

1 Ta parasti sauc zīdkoka kāpurus, kas veido kokonus, kurus attinot iegūst 
smalku zīda pavedienu.
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šinu, citronu, daudz puķu plantāciju. Jūras krastā atrodas kūrorti, 
kurus apmeklē bagātie ārzemnieki.

Netālu no juras atrodas lielas boksīta iegulas, no kā kausē 
alumīniju. Tam nepieciešamo elektroenerģiju dod hidroelektro
stacijas, kas uzceltas pie kalnu upēm, kas plūst no Alpiem, Pi- 
renejiem un Centrālā masīva.

VINGRINĀJUMI.

I. Salīdziniet Francijas un Lielbritānijas ģeogrāfisko stāvokli, 
dab^s apstākjus un izrakteņu bagātības!

(<p Ierakstiet kontūrkartē kalnu, zemieņu un upju nosaukumus 
un iezīmējiet derīgo izrakteņu atradnes!

13. Francija. Iedzīvotāji un saimniecība.

Iedzīvotāji. Lielākā dala iedzīvotāju ir franči. Tā ir romāņu 
grupas tauta, kas izveidojusies, sajaucoties senajiem iedzīvotājiem 
ķeltiem (gaiļiem) ar romiešu un ģermāņu ciltīm (frankiem un 
citiem).

Iedzīvotāju skaits ((vairāk nekā 45 milj.) pēdējos gadsimtos 
audzis lēni, un citas lielās Eiropas valstis aizsteigušās Francijai 
garām iedzīvotāju skaita ziņā (piemēram, Lielbritānija). Vidējais 
iedzīvotāju blīvums (82 cilvēki uz 1 km2) ir divarpus reizes ma
zāks nekā Lielbritānijā. Lielu pilsētu ir maz. Lauku iedzīvotāji sa
stāda gandrīz pusi no visiem iedzīvotajiem. Daudz sīkzemnieku, 
amatnieku un tirgotāju.

Saimniecības īpatnības. Francija, tāpat kā Lielbritānija, ir sena 
koloniju valsts. Daudzas kolonijas tautu nacionālās atbrīvošanās 
cīņās mūsu dienās ir ieguvušas neatkarību.

Taču rūpnieciskās produkcijas ražošanā Francija atpaliek no 
Lielbritānijas. Tai ir maž kurināmā — ogju un naftas, bet daudz 
dzelzs rūdas, kuras ieguvē Francija ieņemT'pirrno vietu RietumēT- 
ropā. Tā ražo čugunu un tēraudu, dažādas mašīnas un ķīmiskos 
produktus, .bet mazāk nekā Anglijā. Toties atšķirība no Anglijas 
tā nodrošinastrvr-āT'ļjarTiku. Dzelzs rūdu, boksītus, tēraudu, auto
mobiļus, minerālmēslus, dažādus audumus, modernus tērpus, ro
tas lietas, dārgus vīnus izved uz ārzemēm.
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62. attēls. Parīzes skats. Priekšplānā Eife|a tornis_(300. m augsts), aiz Senas 
upes redzama Saijo pils — dažādu sēžu un izstāžu vieta.

/

Francijas galvaspilsēta P a r ī z e  (ar priekšpilsētām vairāk nekā 
6 milj. iedzīvotāju) atrodas Sēnas upes krastos dzelzceļu un ūdens
ceļa krustojumā. Upes vidū uz salas atrodas pilsētas vissenākā 
da|a ar viduslaiku arhitektūras pieminekļiem. Pilsētas centrālo ra
jonu ielās ir dzīva kustība, tajās daudz veikalu, restorānu, piļu, 
muzeju, teātru (62. att.). Parīzes nomalēs atrodas lieli rūpniecības 
uzņēmumi (tēraudlietuves, automobiļu un aviācijas rūpnīcas, šū
šanas un citas fabrikas).

VINGRINĀJUMI.

1. Nosauciet kopīgās un atšķirīgās pazīmes Francijas un Liel
britānijas saimniecībā!

Apskatiet ģeogrāfijas atlantā Parīzes plānu un atrodiet tajā: 
a) seno pilsētas centru Sitē uz Sēnas salas; b) Luvras pili (tagad 
muzeju); c) Eifeļa torni; d) latīņu kvartālu (mācību iestāžu un
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zinātnisko institūtu rajonu); e) parkus «Buloņas mežs» un «Ven- 
sepas mežs»; f) automobiļu rūpnīca Rēno; g) dzelzceļus un galve
nos autoceļus; h) aerodromus!

Atzīmējiet kontūrkartē Parīzi!

14. Vācijas Federatīvā Republika.

D a r b s  a r  ka r t i .

1. Nosauciet valstis, ar kurām robežojas VFR!
2. Kādas jums zināmas lielas upes plūst pa tās teritoriju?

Vācijas Federatīvā Republika (248 000 km2) — attīstīta kapi
tālistiska zeme. Austrumos ta robežojas ar sociālistiskajām, bet 
rietumos un dienvidos ar kapitālistiskajām valstīm. Ziemeļos VFR 
apskalo divas jūras — Ziemeļjūra un Baltijas jūra. Pa tās terito
riju iet Ķī l ē s ,  k a n ā l s  (98 km garš), kas izrakts, lai saīsinātu 
kuģiem ceļu starp šīm jūrām. Šāds ģeogrāfiskais stāvoklis paver 
izeju uz jūras tirdzniecības ceļiem, bet garā sauszemes robeža dod 
iespēju attīstīties tirdzniecības sakariem pa dzelzceļiem, autoce
ļiem un upēm ar daudzām Eiropas valstīm.

VFR ir vairāk nekāJ30 miljonu iedzīvotāju, galvenokārt vāciešu. 
Vidējais iedzīvotāju blīvums pārsniedz 200 cilvēkus uz 1 km2.

Valsts ziemeļdaļa turpinās Z i e m e ļ v ā c i j a s  z e m i e n e  
ļoti līdzena, stipri pārpurvota un saposmota ar nosusināšanas ka
nāliem. Pie Ziemeļjūras vietām tā atrodas zemāk par jūras līmeni, 
un to no pārplūšanas aizsargā aizsprosti. No jūras atkarotā ze
miene (mārša) izceļas ar auglību un ir biezi apdzīvota. Tālāk no 
piekrastes plešas smilšu līdzenumi, kas mijas ar kūdrājiem. Te at
rodas E l b e s  un V ē z e r e s  lejteces. Šīs upes ietek līčos, kas ir 
ērti jūras ostu ierīkošanai. Pie Elbes 100 km attālumā no jūras 
atrodas H a mb u r g a. - vislielākā VFR pilsēta un osta (1,8 milj. 
iedzīvotāju), kas izceļas ar kuģu būvniecību.

Zemienē ir maigs un mitrs juras klimats.- Ozolu, dižskābaržu 
un bērzu meži ,stipri izcirsti, un'vietam tos nomaina sētie priežu 
meži.~TDaudz pļavu, kas pārsteidz ar košo z^jumu, un virsāju; ze
mienē audzē liellopus, cūkas un aitas. Ziemeļvācijas zemienē atklā- 
tas nelielasfnaftas atradnes.T>

Valsts vidusdaļā stiepjas ne visai augstie V i d u s v ā c i j a s
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kal ni ,  kas sastāv no atsevišķām grēdām, kuras citu no citas at
dala plašas ieplakas. Starp tām sev ceļu izlauž upes Vē z e r e  un 
rietumos notās — Rei na ,  kas pa šauru aizu izlaužas caur Rei- 
na s  Š ī f e r a  ka l n i e m.  Reinas ielejā ir silts klimats, ziemas 
temperatūra ir augstāka par 0° To aizņem augļu dārzi, vīnogu un 
tabakas plantācijas. Kalnu grēdu nogāzes klāj dižskābaržu, bet 
augstāk — jauktie un skujkoku meži. Kalnos ir neliete* dzelzs rū 
das, svina un cinka rūdu atradnes, bet kalnu pakājē kālija, vārā
mās sāls, akmeņogļu un brūnogļu iegulas.

Reinas Šīfera kalnu ziemeļu pakājē gar Reinas labā krasta pie
teku Rūru plešas lielais R O'r a s og ļ u  b a s e i n s ,  kur iegūst 
koksējamās akmeņogles. Ta“s IT galvenais VFR rūpniecības rajons 
(63. att.). Šeit visapkārt redzamas ogļu šahtas, bet pie tām — 
milzīgas izmantoto, tukšo iežu kaudzes. Starp šahtām paceļas kū
poši elektrostaciju un metālkausēšanas rūpnīcu dūmeņi. Debesis 
vienmēr sedz mutuļojoši dūmu mākoņi, naktī virs rūpnīcām re
dzama spilgta liesmu atblāzma. Kvēpu slāņi nosēžas uz logiem 
un māju sienām. No izkausētā metāla ražo dažādas mašīnas. Ķī-
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miskās rūpnīcas ražo krāsas, minerālmēslus, mākslīgo šķiedru un 
kaučuku (gumijas ražošanai). Nedaudz uz dienvidiem blakus ogļu 
baseiniem atrodas tekstilfabrikas, kur ražo kokvilnas un citus 
audumus.

Rūras baseins ir ļoti biezi apdzīvots, pilsētas nereti blīvi pie
kļaujas cita cit ai  Vislielākā no tām ir Esene; kas pazīstama 
ar savām kara rūpnīcām, Rūrās baseinā ir biezs dzelzceļa tīkls. 
Plaši izmanto arī Reina s  ūdensceļu un kanālus, kas savieno Rūras 
baseinu ar citām valsts dajām un Ziemeļjūru.

Valsts dienvidos atrodas B a v ā r i j a s  p l a k a n k a l n e ,  kuru 
šķērso Donavas augštece un tās pietekas. Vēl vairāk uz Dienvidiem 
sākas Al pu  kalnu grēdas, kuru nogāzēs aug jauktie un skujkoku 
meži, bet vēl augstāk — pļavas. Pie kalnu upēm, kas plūst no Al
piem, uzceltas hidroelektrostacijas. Kalnu ganībās audzē liellopus, 
bet ielejās — kviešus, miežus un apiņus, ko izlieto alus ražošanai.

Rūpniecības produkcijas kopējā apjoma ziņā VFR ir pārspējusi 
Lielbritāniju un tālu aizsteigusies priekšā Francijai- čuguna U n  

tērauda ražošanā tā ieņem trešo vietu pasaulē (aiz ASV un PSRS).
Vācijas Federatīvajā Republikā valda lielie kapitālisti — banku, 

rūpnīcu un šahtu īpašnieki, kas ekspluatē strādniekus. Par savas 
valsts galvaspilsētu tie ir pārvērtuši nelielu pilsētu pie Reinas — 
Bo n n u  (200 tūkst, iedzīvotāju). VFR valdošās aprindas ar ASV 
palīdzību pastiprināti apbruņo valsti, pārvēršot to par galveno ag
resijas perēkli pret sociālistiskās nometnes valstīm.

VINGRINĀJUMI.

1. Kurai Eiropas valstij VFR ir tuva pēc iedzīvotāju skaita un 
blīvuma un pēc saimniecības attīstības līmeņa?

2 Atzīmējiet kontūrkartē VFR kalnus, upes, izrakteņu atradnes 
un pilsētas!

15. Itālija un Dienvideiropas valstis.

Da r b s  ar  kar t i .

1. Ar kādām valstīm robežojas Itālija?
2. Kādi kalni atrodas tās teritorijā? Nosauciet jums zināmos 

vulkānus!
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3. Raksturojiet Ziemeļitālijas un Dienviditālijas dabu, izman
tojot ģeogrāfijas atlantā ievietotās (fiziskās ģeogrāfijas, klimata 
un dabas zonu) kartes, kā ari mācību gramatu!

Ģeogrāfiskais stāvoklis un dabas apstākļi. Itālijā — kapitā
listiska valsts. Tā aizņem Alpu dienvidu nogāzes un priekškaļņu 
līdzenumus, visu Apenīnu pussalu, Sicīlijas un Sardīnijas1 salas 
un vairākas sīkas Vidusjūras saliņas. Itālija atrodas šīs juras 
centrālajā daļā. Pēc Suecas  kanāla izrakšanas starp Āfriku un 
Dienvidrietumu Āziju'1 8 6 9  g a da) pa Vidusjūru iet īsākais jūras 
ceļš no Eiropas uz Indijas okeāna valstīm, un Itālija atrodas pie 
viena no svarīgākajiem tirdzniecības ce|iem pasaulē.

Itālija sastāv no divām daļām: no Ziemeļitālijas, kas ietver 
kontinenta daļu, un Dienviditālijas, kas ietver pussalu un salas.

Pēc iedzīvotāju skaita (50 mjlj.) un iedzīvotāju blivuma (16t3 
cilvēki uz 1 km2) Itālija ir^i'zšfēiģusies priekšā Francijai. Lielākā 
daļa iedzīvotāju dzīvo, nabadzīgi, sevišķi DiemTdltālIjā. Šeit gan
drīz visa zeme pieder lielajiem muižniekiem, kas stipri apspiež 
zemniekus. Daudz itāļu dodas peļņā uz citam valstīm vai atstāj 
dzimteni un apmetas uz dzīvi aiz robežām (galvenokārt Amerikā).

Ziemeļitāļijā vairak attīstīta saimniecība nekā dienvidos. Uz 
upēm ir uzceltas hidroelektrostacijas, kas dod elektroenerģiju alu
mīnija, mašīnbūves un ķīmiskajām rūpnīcām un teksti!fabrikām, 
kur ražo zīda audumus (no mākslīgā un dabiskā zīda). Piejūras 
pilsētās attīstīta kuģu būvniecība.

Skaistie kalni, subtropiskais klimats, mūžzaļā augu valsts ju
ras piekrastē un senie Romas impērijas un viduslaiku mākslas pie
minekļi saista daudz ārzemju tūristu, kas dod lielus ienākumus 
iedzīvotājiem.

Taču Itālija pēc saimniecības attīstības līmeņa atpaliek no ci
tām lielām Eiropas kapitālistiskajām valstīm, jo tai nav savu 
ogļu, nelieli ir ari dzelzs rūdas krājumi, dienvidos saglabājusies 
muižnieku — feodāļu kundzība, un liela ir katoļu baznīcas ietekme.

Itālijas galvaspilsēta Ro ma  (2,2 milj. iedzīvotāju) plešas 
-Tibras upes abos krastos 27 km attālumā no jūras. Pilsētā ir daudz 
senatnes pieminekļu, muzejos glabājas mākslas darbi, kuriem ir 
liela vērtība. Romā milzīgā, greznā pilī dzīvo pāvests, katoļu baz
nīcas galva, kas neatlaidīgi cīnās pret demokrātiju un sociālismu. 
Daži pilsētas kvartāli izdalīti kā īpaša pāvesta valsts — Vatikāns
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(ap 1000 iedzīvotāju). Pilsētas nomalēs līkumainās, šaurās un ne
tīrās ielās senu ēku gruvešos mitinās daudzi tūkstoši nabadzīgo 
iedzīvotāju.

Citas Dienvideiropas kapitālistiskās valstis. Pireneju pussalā 
atrodas S p ā n i j a  (30 milj. iedzīvotāju, galvaspilsēta Ma d r i d e )  
un nelielā P o r t u g ā l e  (galvaspilsēta L i s a b o n a ) ,  bet pašos 
Balkānu pussalas dienvidos — G r i e ķ i j a  (galvaspilsēta At ē 
nas ,  ar daudziem senatnes pieminekļiem), kas aizņem arī daudz 
Vidusjūras salu. Visas šīs valstis atrodas subtropu zonā, un tur 
audzē daudz vīnogu, apelsīnu, citronu. Kalnos gana daudz aitu. 
Kalnos iegūst dažādu metālu rūdas. Spānija un Portugāle — 
senas koloniālās lielvalstis, kas vēl līdz šim laikam saglabā
jušas kādreiz milzīgo koloniju paliekas. 5o valstu darbaļaudis 
dzīvo nabadzīgi, tos stipri apspiež kapitālisti un muižnieki. Nelielu 
Balkānu pussalas daļu pārvalda Turcija (pie Bosfora un Darda- 
neļn jūras šaurumiem).

VINGRINĀJUMI.
'-“S'N

( 1 .  Atzīmējiet kontūrkartē Itālijas un citu Dienvideiropas valstu 
rcmežas un galvaspilsētas!
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2. Ierakstiet kontūrkartē jums zināmo Itālijas kalnu, zemieņu, 
upju nosaukumus un iezīmējiet derīgo izrakteņu atradnes!

3. Izmantojot ģeogrāfijas atlantā ievietotās kartes, raksturojiet 
Spānijas ģeogrāfisko stāvokli, dabas apstākļus un izrakteņu ba
gātības!

16. Centrāleiropas un Rietumeiropas mazās valstis.

Alpu apgabalā atrodas neliela kapitālistiska valsts Š v e i c e  
(galvaspilsēta B er  ne) un A u s t r i j a  (galvaspilsēta Vī n e  
pie Donavas, sk. atlanta 19. lpp.). Sis valstis plaši izmanto elek
troenerģiju fabrikās un rūpnīcās, kur ražo dažādas mašīnas, elek
trotehniskos izstrādājumus, audumus; kalnu pļavās audzē liel
lopus.

Eiropas rietumos pie Ziemeļjūras krastiem atrodas pēc platības 
mazas, bet ļoti biezi apdzīvotas attīstītas kapitālistiskas zemes Be ļ 
ģ i j a  (galvaspilsēta Br i s e l e )  un N ī d e r l a n d e  jeb Holande 
(galvaspilsēta A m s t e r d a m a ,  sk. atfārTta 19. "Tpp.).

Beļģijā iegūst ogles un ražo daudz mašīnu. Nīderlande pazīs
tama ar jūras tirdzniecību, piena produktu ražošanu un puķkopību. 
Sīs valstis līdz šim laikam saglabā kādreiz milzīgo koloniālo īpa 
šumu atliekas.

VINGRINĀJUMI

1. Iezīmējiet kontūrkartē minētās valstis un to galvaspilsētas!
2i Nosauciet valstis, pa kurām plūst Reina, pa kurām — Do- 

nava!
3. Salīdziniet pēc teritorijas platības Beļģiju (30500 km2) ar 

mūsu republiku!

17. Ziemeļeiropas valstis.

Ziemeļeiropā ir reti apdzīvotas (izņemot Dāniju), bet saimnie
ciskā ziņā attīstītas kapitālistiskas valstis.

Baltijas jūras krastos atrodas S o m i j a  (galvaspilsēta H e l 
s i nk i )  — «klinšu, ezeru un mežu zeme», kas izved uz citām val
stīm daudz kokmateriālu un papīra. Skandināvijas pussalā atrodas 
Z v i e d r i j a  (galvaspilsēta S t o k h o l m a ) ,  kas ir bagāta ar me-
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žiem un dzelzs rudu, un N o r v ē ģ i j a  (galvaspilsēta Os l o) ,  kas 
plaši pazīstama ar «balto ogļu» izmantošanu, attīstītu kuģniecību 
un zvejniecību. Jitlandes pussalu un tai tuvuma esošās salas aiz
ņem D ā n i j a  (galvaspilsēta K o p e n h ā g e n a )  — attīstīta lop
kopības zeme. Atlantijas okeānā uz salas atrodas maz apdzīvotā 
I s l a n d e  (galvaspilsēta R e i k j a v i k a ) ,  kuras iedzīvotāji no
darbojas ar zvejniecību.

VINGRINĀJUMI.

1. Iezīmējiet kontūrkartē minētas valstis un atzīmējiet to gal
vaspilsētas!

2. Salīdziniet Zviedrijas un Norvēģijas ģeogrāfisko stāvokli, 
dabas apstākļus un saimniecību!



ĀZIJA

1. VISPĀRĪGS APSKATS.

 Āzijas ģeogrāfiskais stāvoklis. Ziemeļu Ledus 
okeāna jūras.

D a r b s  a r  ka r t i .

1. Parādiet Āziju ux globusa un pusložu kartē! Kādā puslodē 
atrodas Āzija — zieme|u vai dienvidu, rietumu vai austrumu? Kādi 
okeāni ietver Āziju?

2. Salīdziniet Āzijas kartes mērogu ar Eiropas kartes mērogu! 
Salīdziniet Kaspijas jūras un Melnās jūras attēlu abās kartēs!

Cik liela kļūtu Āzijas karte, ja tai būtu tāds pats mērogs kā 
Eiropas kartei?

Āzijas ģeogrāfiskais stāvoklis un lielums. Āzija ir vislielākā 
pasaules daļa. Tās platība ir 43,9 milj. km2, t. i., nedaudz mazāk 
par '/3 no sauszemes, un tā ir četras reizes lielāka par Eiropu.

Āziju apskalo četru okeānu ūdeņi. Rietumos un dienvidrietumos 
tā ir savienota ar citām pasaules da|ām — Eiropu un Āfriku. Eiro
pas un Āzijas robeža iet pa Urālu kalnu austrumu pakāji, Urālas 
upi, Kaspijas jūru un Kumas-Maničas ieplaku.

Robeža starp Āziju un Āfriku iet pa S u e c a s  z e m e s  š a u 
r umu,  kas savieno abas pasaules daļas. Tā ir nosprausta gar 
Suecas kanālu. Ziemeļaustrumos Āzijai tuvu atrodas Amerikas 
krasti, un tās atdala tikai seklais B e r i n g a  j ū r a s  š a u r u m s  
(85 km plats).

Tātad Āzija ir cieši saistīta ar citām pasaules daļām vai at
rodas tuvu tām. Tas sekmējis augu un dzīvnieku izplatīšanos un 
iedzīvotāju pārvietošanos starp tām.
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Okeāni, kas no dažādām pusēm apskalo Āziju, pie tās krastiem 
izveido daudz jūru, bet jūras tik tālu neiesniedzas sauszemē kā Ei
ropā.

Ziemeļu Ledus okeāna jūras. Āzijas ziemeļu krastus apskalo 
aukstie Ziemeļu Ledus okeāna udei.ū. Tā centrālā daļa — Arktiskais 
baseins — pastāvīgi ir klāts ar biezu ledus segu. Okeāna straumju 
un vēja ietekmē iedus nepārtraukti pārvietojas (dreifē) te vienā, 
te otrā virzienā. Uz okeāna ledus, salās un kontinenta krastos at
rodas padomju zinātniskās stacijas, kuru darbinieki pēta dabas 
apstākļus Ziemeļu Ledus okeānā (67. ait.).

Gar Āzijas krastiem stiepjas plata seklas jūras josla. Tā ir kon
tinenta daļa, ko applūdinājusi jūra. Šeit no okeāna paceļas salas, 
starp kurām atrodas Ziemeļu Ledus okeāna jūras.

Āzijas piekrastes rietumu daļā, uz austrumiem no Novaja Zem- 
ļas salām, atrodas K a r a s  j ū r a .  Tajā iestiepjas J a m a l a s  
p u s s a l a .  -Austrumos no Karas jūras atrodas lielā T a i m i r a s  
p u s s a l a .  Taimirā ir Eirāzijas kontinenta galējais ziemeļu 
punkts— C e ļ u s k i n a  z e m e s  r a g s .  Tas nosaukts Lielās Zie
meļu ekspedīcijas dalībnieka stūrmaņa Ceļuskina vārdā.
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Sī krievu ekspedīcija XVIII gs. pirmaja puse izpētīja un sastā
dīja karti līdz tam laikam nepazīstamajai mūsu valsts ziemeļu 
piekrastei. Ceļuskinam izdevās noteikt arī galējā ziemeļu punkta 
ģeogrāfisko stāvokli.

Taimiras pussala un ziemeļos no tās esošās S e v e r n a j a  
Z e m ļ a s  salas atdala Karas jūru no La p t ē v u  j ū r a s .

Arī brāļi Laptevi bija Lielās Ziemeļu ekspedīcijas dalībnieki. 
Viņi izpētīja Āzijas krastus šīs jūras rajonā.

J a  un S i b ī r i j a s  s a l u  grupa atdala Laptevu juru no Aus- 
t r u m S i b ī r i j a s  j ū r a s .  Vēl tālāk uz austruiniem pie Ču k č u  
p u s s a l a s  ziemeļu krastiem atrodas Č u k č u  j ū r a .

Visas šīs jūras atrodas aiz polārā loka aukstajā joslā un gada 
lielāko daļu ir aizsalušas, bet vasarā ledus kūst, upes no dienvi
diem atnes daudz samērā silta ūdens, un tad gar Āzijas ziemeļu 
krastiem jūras ir kuģojamas. Taču ziemeļu vējš var arī vasara 
no Ziemeļu Ledus okeāna pie Āzijas krastiem sadzīt lielus ledus 
laukus, kas traucē kuģošanu. Neievērojot šīs grūtības, Z i e me ļ u  
j ū r a s  c e ļ š  gar Āzijas krastiem ir apgūts, un liela daļa padomju 
kuģu ar ledlaužu palīdzību (šeit strādā arī spēcīgais atomledlau- 
zis «Ļeņin») ik gadus vasaras beigās dodas no Barenca un Baltās 
jūras līdz Beringa jūras šaurumam un tālāk uz Klusā okeāna 
jūrām.

VINGRINĀJUMI.
1. Nosakiet Āzijas kontinenta galēja ziemeļu punkta — Ceļus- 

kina zemes raga un galējā dienvidu punkta — Piaija zemes raga
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ģeogrāfisko platumu! Aprēķiniet, cik platuma grādu no ziemeļiem 
uz dienvidiem plešas Āzija!

2. Nosakiet Āzijas rietumu punkta — Babā zemes raga un ga
lējā austrumu punkta — Dežņova zemes raga ģeogrāfisko ga
rumu! Aprēķiniet, cik garuma grādu no rietumiem uz austrumiem 
stiepjas Āzija!

3. Ierakstiet kontūrkartē Ziemeļu Ledus okeāna salu, pussalu 
un jūru nosaukumus!

2. Klusā okeāna jūras.

No austrumiem Āziju apskalo Klusā okeāna ūdeņi. Āzijas aus
trumu piekrasti apjož lielu un sīku salu virknes, kas stiepjas gar 
kontinenta krastu un atdala no okeāna vairākas malējās jūras. 
Klusā okeāna jūras ir dziļākas nekā ziemeļu jūras.

Āzijas ziemeļaustrumos starp Ziemeļu Ledus okeāna un Klusā 
okeāna jūrām iestiepjas Čukču pussala. Uz dienvidiem no tās at
rodas B e r i n g a  j ū r a .  Beringa jūras šaurums to saista ar Zie
meļu Ledus okeānu.

XVI I I gs. pirmajā pusē krievu ekspedīcija Beringa vadībā veica 
divus ceļojumus pa jūru, kuru vēlāk nosauca viņa vārdā. Pirmā 
ceļojuma laikā Berings pa jūras šaurumu nonāca Ziemeļu tedus 
okeānā un atklāja, ka Āzija nav savienota ar Ameriku. Tad vēl 
nebija zināms, ka 80 gadus pirms Beringa ceļojuma pa šo jūras 
šaurumu no Ziemeļu Ledus okeāna Klusajā okeānā iebraukusi 
ekspedīcija kazaka Dežņova vadībā. Viņa vārdā vēlāk nosauca ga
lējo ziemeļaustrumu zemes ragu (68. att.).

Otrā ceļojuma laikā Berings un viņa palīgs Cirikovs sasniedza 
Amerikas ziemeļaustrumu krastus un atklāja vairākas salas. Atpa
kaļceļā Berings saslima ar cingu un nomira, pārziemojot kādā no 
salām, kas atrodas Beringa jūrā netālu no Kamčatkas.

K a m č a t k a s  p u s s a l a  un K u r i ļ u  s a l u  virkne atdala 
no Klusā okeāna O h o t s k a s  j ū r u .  Paisuma viļņi (1—2 m 
augsti) no okeāna pa jūras šaurumiem starp Kuriļu salām nonāk 
Ohotskas jūrā. Virzoties uz sašaurināto ziemeļu daļu, paisuma vil
nis ātri sasniedz milzīgu augstumu. Ieplūstot upju grīvā, tas rada 
augstu ūdens valni, kas ar troksni veļas augšup pa upi.

Kuriļu salas veido applūdinātas vulkāniskas kalnu grēdas vir
sotnes, kas paceļas no okeāna dibena. Klusajā okeānā gar Kam-
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i-atku un Kuriļu salām stiepjas šaura un dziļa ieplaka, ko izpētī
juši padomju zinātnieki (dziļums pārsniedz 10 km).

Kaut ari Beringa jūra atrodas vienā ģeogrāfiskā platuma ar 
Baltijas jūru, tomēr Beringa juras ziemeļu daļā, tāpat kā Ziemeļu 
Ledus okeāna jūrās, izveidojas bieza ledus sega, bet Ohotskas jum 
klāj peldošais ledus. Vasarā šīs jūras no ledus atbrīvojas.

S a h a l ī n a s  s a l a  atrodas starp Ohotskas un Japāņu jūrām. 
Japaņu jūru no Klusā okeāna atdala J a p ā n a s  s a l a s .  Ziemeļos 
tajā ieplūst aukstie ūdeņi no Ohotskas jūras, un Japāņu jūra zie
meļu daļā pie kontinenta krastiem ziemā aizsalst. Pārējo tās daļu 
silda siltā straume, kas ieplūst no dienvidiem, un la neaizsalst.

K o r e j a s  p u s s a l a  atrodas starp Japāņu jūru un seklo 
D z e l t e n o  j ū r u .  Ūdens šai jūrā ir dzeltenā krāsa, jo upes tajā 
sanes daudz dūņu. Dienvidos Dzeltenā jūra savienojas ar Au s 
t r u  m ķī n a s j ū r u ,  ko no Klusā okeāna atdala sīku saliņu virkne. 
Uz dienvidiem atrodas lielā F i l i p ī n u  s a l u  grupa, kas no 
austrumiem norobežo D i e n v i d ķ ī n a s  j ū r u .

Dienvidos no šīs jūras starp Kluso okeānu un Indijas okeānu 
atrodas daudz salu. Četras lielākās no tām sauc par L i e l a j ā m  
Z u n d a  s a l ā m.  Visas šīs lielās un sīkās salas ir sauszemes at
liekas, kas kādreiz kā tilts savienoja Āziju ar Austrāliju. To saskal
dījuši zemes iekšējie spēki: dažas sauszemes daļas iegrima un pār
klājās ar jūru, bet citas saglabājās salu veidā.

No Āzijas austrumu piekrastes pa Kluso okeānu iet juras ceļi 
uz Amerikas un Austrālijas krastiem. Klusā okeāna ūdeņos attīs
tīta zvejniecība un jūras zvēru medības: zvejo daudz 1 ašû  sugas 
zivju, siļķes, mencas, sardīnes, kā ari krabjus, bet Beringa jūrā 
medi vaļus.

VINGRINĀJUMI
\ ^

^  Apskatiet karti un salīdziniet Ziemeļu Ledus okeāna un 
Klusā okeāna jūru dziļumu pie Āzijas krastiem!

2. Kurās Klusā okeāna jūrās parādīta ledus robeža? Līdz kā
diem platuma grādiem tā sniedzas Japānu jūrā? Kāpēc ledus ro
beža nav parādīta Ziemeļu Ledus okeāna jūrās?

3. Turpiniet darbu ar kontūrkarti: ierakstiet Klusā okeāna 
pussalu, salu un jūru nosaukumus!
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3. Indijas okeāna un Atlantijas okeānā juras.

Indijas okeāna jūras. M a l a k a s  j ū r a s  š a u r u m s  savieno 
Dienvidķīnas jūru ar Indijas okeānu, kas apskalo Āzijas krastus 
no dienvidiem.

Āzijas dienvidos atrodas trīs lielas pussalas: dienvidrietumos — 
I n d o ķ ī n a s  p u s s a l a ,  uz austrumiem no tās liela trijstūra 
veidā Indijas okeānā iestiepjas I n d o s t ā n a s  p u s s a l a ,  bet 
dienvidrietumos atrodas vislielākā Āzijas pussala — Ar ā b i  ja. 
Tā ir trīsarpus reizes lielāka par Skandināvijas pussalu. Sīs pus
salas atdala Indijas okeāna jūras un jūras šaurumus.

Starp Indoķīnas un Indostānas pussalām atrodas pret dienvi
diem plaši atvērtais B e n g ā l i j a s  j ū r a s  l ī c i s .  Indostānas 
pussalas pašos dienvidos atrodas C e i l o n a s  s a l a .

Starp Indostānu un Arābiju atrodas A r ā b i j a s  j ū r a ,  kas 
pēc formas līdzīga Bengālijas jūras līcim. Ziemeļrietumos tā iz
veido seklo P e r s i j  as  j ū r a s  l ī ci ,  kas apskalo Arābijas aus- 
trumu piekrasti. Otrā pusē Arābiju no Āfrikas atdala garā un šaurā 
S a r k a n ā  j ū r a .  Sīs jūras ūdeņiem piekrastē ir sarkana no
krāsa, jo tur bagātīgi savairojas sīkie ūdensaugi sarkanā krāsā.

no



Pa Sarkano juru iet viens no svarīgākajiem juras ceļiem. Tas 
iet no Eiropas pa Vidusjūru, Suecas kanālu, Sarkano juru un In
dijas okeānu uz Austrāliju un Āzijas dienvidu un austrumu 
krastiem.

Atlantijas okeāna jūras pie Āzijas krastiem. Uz ziemeļaustru 
miem no Arābijas atrodas M a z ā z i j a s  p u s s a l a .  Tas dien
vidu un rietumu krastus apskalo Vidusjūra un Egejas jūra, bet 
ziemeļu krastus — Melnā jūra. Mazāzijai piekļaujas arī Bosfora 
un Dardaneļu juras šaurumi ar Marmora jūru starp tiem. Tie sa
vieno Melno jūru ar Egejas jūru. Kādreiz šo jūras šaurumu vietā 
bija sauszeme, pa kuru plūda upes. Sauszemes grimšanas dēļ upju 
ielejas applūda. Šaurie, līkumotie jūras līči arī tagad ir ļoti līdzīgi 
upēm.

VINGRINĀJUMI.

^ N o s a k ie t  pēc kartes Indijas okeāna jūru un juras līču dzi
jumu!

2. Ierakstiet kontūrkartē Indijas okeāna un Atlantijas okeāna 
pussalu, salu, jūru un jūras līču nosaukumus!

3. Parādiet jūras ceļu no Odesas (Melnās jūras ziemeļu krasta) 
līdz Vladivostokai (Japāņu jūras krastā)! Pa kādām jūrām un ju
ras šaurumiem iet šis ceļš?

VIRSMA.

4. Ziemeļāzija un Dienvidrietumu Āzija.

D a r b s  ar  ka r t i .

1. Apskatiet augstuma skalu Āzijas fiziskas ģeogrāfijas kartē 
un sameklējiet vietas, kas ir augstākas par 5000 m!

2. Parādiet kartē Āzijas zemienes, kalnus un plakankalnes (ku
ras jūs atceraties no 5. klases kursa)!

Āzijas virsmas īpatnības. Pēc virsmas augstuma Āzija pārspēj 
visas pārējās pasaules daļas. Trīs ceturtdaļas teritorijas aizņem 
augstas kalnu grēdas un plašas plakankalnes. Sevišķi augsta ir 
Āzijas vidusdaļa. Zemienes atrodas galvenokārt kontinenta noma
lēs. Dažās vietās ir ieplakas, kas atrodas zemāk par jūras līmeni.

Pāri visai Āzijai no rietumiem uz austrumiem stiepjas jauno



kroku kalnu grēdas. Tās ir Eiropas jauno kroku kalnu joslas tur
pinājums. Jaunie kalni no Mazāzijas pussalas stiepjas lidz Indo
ķīnas pussalai un tālāk pāriet Zunda salās (70. att.).

Redzami augsti kalni ar smailām virsotnēm. Kalnu nogāzēs 
aug meži, augstak izplešas kalnu pļavas, bet virsotnes klāj mūžīgs 
sniegs.

Uz ziemeļiem no šīs jauno kroku kalnu joslas Āzijā atrodas 
rsenie kalni. Tie ir stipri noārdīti, bet dažas grēdas vēlāk no jauna 
paceltas lielā augstumā.
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Kontinenta austrumu nomalē un salas paceļas ne visai augstas 
jauno kalnu grēdas.

Ziemeļāzijas (Sibīrijas) virsma. Urālu kalniem austrumos pie
kļaujas plašā R i e t um s i bī r i j a s z e m i e n e  — plakans, stipri 
pārpurvots līdzenums. Tā izveidojusies kādreizējās jūras vietā.

Rietumsibīrijas zemienei ir neliels slīpums uz ziemeļiem, un 
šajā virzienā uz Karas jūru plūst upes. Dienvidrietumos to noro
bežo Al t a  j a  k a l n i  (71. att.).

Uz austrumiem no Rietumsibīrijas zemienes starp Jeņisejas un 
Ļenas upēm atrodas V i d u s  S i b ī r i j a s  p l a k a n k a l n e .  Plai
sas un dziļas upju ielejas sadala to atsevišķās daļās, kas izskatās 
kā ne visai augsti kalni vai kalnu grēdas ar plakanu virsmu. Se
nos laikos no plaisām zemes garozā izplūdusi lava, un plakankalni 
vietām sedz lielas sastingušas lavas straumes.

Uz austrumiem no Ļenas pārsvarā ir kalnaina virsma. Kalni 
paceļas arī Čukču pussalā un Kamčatkā.

Dienvidrietumu Āzijas virsma. Uz dienvidiem no Rietumsibiri- 
jas zemienes atrodas T u r ā n a s  z e mi e n e .  Vietām tā atrodas 
zemāk par jūras līmeni. Tāpat kā Rietumsibīrija, arī šī zemiene ir 
klāta ar kādreizējās jūras nogulām. No dienvidiem uz austrumiem
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Turānas zemieni ietver kalni. Vairak uz dienvidiem atrodas plašā 
I r ā n a s  k a l n i e n e ,  kur plakankalnes mijas ar kalnu grēdām. 
Ziemeļaustrumos no Irānas kalnienes paceļas augstā Hi n d u -  
k u š a  k a l n u  g r ē d a .

Lielā Arābijas pussala ir pacelta cila, kura veido A ra  b i j ā s  
p l a k a n k a l n i ,  kas pakāpeniski pazeminās no rietumiem uz 
austrumiem.

Starp Irānas kalnieni un Arābijas plakankalni atrodas plakanā 
M e z o p o t ā m i j a s z e mi e n e ,  kas ir senāk plašā jūras līča 
da|a, ko piepildījušas upju sanesas.

Vidusjūrā ievirzīto Mazāzijas pussalu aizņem plakankalne, 
ko Melnās jūras un Vidusjūras piekrastē ietver kalni.

Starp Kaspijas jūras rietumu krastiem un Melnās jūras un 
Azovas jūras krastiem atrodas K a u k ā z s ,  kura grēdas stiepjas 
no ziemeļrietumiem uz dienvidaustrumiem. To augstākā virsotne, 
ko klāj mūžīgs sniegs, ir divgalvainais E l b r u s s .  Tas ir vairāk 
nekā 5500 m augsts (72. att.).
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Uz ziemeļiem no Kaukāza kalniem līdz Kumas-Maničas iepla
kai plešas Priekškaukaza līdzenumi, bel uz dienvidiem atrodas 
kalnainais Aizkaukāzs.

VINGRINĀJUMI.

1. Nosakiet pēc augstuma skalas kartē Vidussibīrijas plakan
kalnes vislielāko augstumu!

2. Izmēriet ar mēroga palīdzību Rietumsibīrijas zemieni vir
zienā no ziemeļiem uz dienvidiem un no rietumiem uz austrumiem!

Ierakstiet kontūrkartē Ziemeļāzijas un Dienvidrietumu Āzijas 
zemieņu, kalnieņu un kalnu grēdu nosaukumus (kalnu grēdu vir
zienu parādiet ar līnijām)!

5. Centrālāzija.

Centrālāzijas virsmu-aizņem plašas plakankalnes un kalnienes, 
ko ietver kalni.

Centrālāzijas rietumos atrodas P a mi r s .  Tā ir augsta un grūti 
pieejama kalniene (Pamirs nozīmē «Pasaules jumts»). Pamira 
austrumu daļā plakanas, plašas ielejas atrodas līdz 4000 m aug
stumam, bet virs tām vēl 1000—1500 m augstumā paceļas kalnu 
grēdas. Pamira rietumu daļā stiepjas augstas kalnu grēdas ar 
smailām virsotnēm, asam korēm, starp kurām atrodas dziļas 
aizas. Pa stāvajām nogāzēm lejup slīd lieli šļūdoņi. Vienā no Pa
mira grēdām atrodas visaugstākā virsotne Padomju Savienībā — 
K o m u n i s m a  s m a i l e  (ap 7,5 km).

No Pamira kā no milzīga kalnu mezgla dažādos virzienos noza
rojas kalnu grēdas. Ziemeļos no Pamira virzienā no rietumiem uz 
austrumiem stiepjas T j a n Š a n a  k a l n i  ar U z v a r a s  s ma i l i  
(nedaudz zemāka par 7,5 km). «Tjanšans» nozīmē — «Debesu 
kalni». Kalnu virsotnes klāj mūžīgs sniegs, bet ielejās nolaižas 
vareni šļūdoņi, kas ir daudz lielāki par Alpu šļūdoņiem.

Austrumos no Pamira kā milzīga siena paceļas K u n l u n a  
k a l n u  grēdas, kur daudzas virsotnes paceļas augstāk par 7 km. 
Gandrīz visā garumā kalnus klāj mūžīgs sniegs. Kunluna kalnu 
grēdas dala Centrālāziju divās daļās — augstajā dienvidu daļā Ti- 
betā un zemākajā ziemeļu daļā, kuras austrumos atrodas Gob i  
p l a k a n k a l n e .  Gobi plakankalne ir ļoti plaša, un tā paceļas līdz 
1,5 km virs jūras līmeņa. Vietām plakankalni šķērso kalnu grēdas.
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Te gandrīz nav upju, bet zemākajās vietās ir beznoteces sāls
ezeri. Daudzās vietās virsmu klāj smiltis un šķembas — iežu no
ārdīšanās produkti.

T i b e t a  ir lielākā un augstākā kalniene pasaulē. Tās vidējais 
augstums ir 4,5 km. Gaisa spiediens šeit ir apmēram divas reizes 
zemāks nekā jūras līmenī. Cilvēkiem, kas nav pieraduši pie tik 
retināta gaisa, ir ļoti grūti šeit dzīvot.

Kalniene izveidojusies senas, ļoti augstas kalnzemes vietā. 
Miljoniem gadu laikā kalni ir noārdīti un to augstums ir samazi
nājies, bet ieplakas starp grēdām piepildījušās ar noārdīšanās 
produktiem — akmeņiem, šķembām.

Tibetas kalnienes rietumu daļas virsma ir samērā plakana, bet 
austrumos to šķērso vairākas kalnu grēdas.

Tibetas dienvidu nomalē kā augsta siena paceļas H i m a l a j u  
ka l n i .  Uz dienvidiem izliektais kalnu grēdu loks stiepjas 2500km 
garumā. Cita pēc citas mākoņos sniedzas stāvas, robainas, mū
žīgu sniegu klātas virsotnes, apžilbinoši mirdzēdamas saulē. Pa
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kalnu nogāzēm lejup slīd milzīgi šļūdoņi, tek straujas upes. Vai
rāk nekā 500 Himalaju virsotņu pārsniedz Monblanu, kas ir vis
augstākā Alpu virsotne. Ne tikai Himalaju, bet visas zemeslodes 
augstākais kalns ir D ž o m o l u n g m a  (Everests). Tas ir apmē
ram 9 km augsts (74. att.). Daudz reižu dažādu valstu ekspedī
cijas mēģināja uzkāpt Džomolungmas virsotnē, bet mēģinājumi 
beidzās neveiksmīgi, dažreiz pat ar ceļotāju bojā eju.

Tikai pēdējos gados dažam ekspedīcijām izdevās sasniegt ze
meslodes augstākā kalna virsotni.

N. Prževaļska ceļojumi Centrālāzijā. XIX gadsimta otrajā pusē 
Centrālāziju izpētīja ievērojamais krievu ceļotājs Nikolajs Prže- 
vaļskis.

Jau jaunības gados Prževaļskim radās vēlēšanās ceļot, un viņš 
neatlaidīgi tam gatavojās, mācīdamies ģeogrāfiju, botāniku, zoo
loģiju. Pirmo ceļojumu Prževaļskis veica Krievijā pa tai laikā 
maz pazīstamo novadu Japāņu jūras krastā. Šeit viņš novēroja 
un pēc tam lieliski aprakstīja novada īpatnējo dabu un iedzīvotā
jus. Pēc tam viņam radās iespeja doties jaunā, tālā ceļojumā uz
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Centrālāziju. Prževaļskis veica četrus ceļojumus Centrālāzijā pa 
maz izpētīto Gobi tuksnesi un Tibetu (75. att.). Sājos ceļojumos 
viņš kājām vai jāšus uz zirgiem un kamieļiem veica vairāk 
nekā 30 000 km. Ceļojuma laikā viņš pastāvīgi izdarīja marš
ruta uzmērīšanu un sastādīja izpētījamo apgabalu pirmo precīzo 
karti, noteica ģeogrāfisko platumu un garumu, izmērīja kalnu un 
plakankaļņu augstumu, sistemātiski novēroja laika apstākļus, 
savāca iežu, augu un dzīvnieku kolekcijas.

Prževaļska darbi izdarīja apvērsumu zināšanās par Centrāl- 
āzijas dabu. Viņš atklāja jaunas, līdz tam laikam nezināmas 
kalnu grēdas, izpētīja daudz ezeru un lielo Āzijas tfpju Huanhe 
un Janczi augšteces. Centrālazijas stepēs un tuksnešos viņš at
rada savvaļas zirgus, kurus kopš tā laika sauc par «Prževaļska 
zirgiem», un savvaļas divkuprainos kamieļus.

Daudz grūtību pārvarēja Prževaļskis un viņa ceļabiedri — 
viņi gāja pa tuksnešiem, kur nebija ūdens, šķērsoja augstus, snie
gotus kalnus, pārcieta kā stindzinošu salu, tā svelmainu karstumu. 
Daudz reižu viņiem draudēja briesmas, un tie riskēja ar savām 
dzīvībām.
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Prževaļskis devās savā piektajā ceļojuma uz Centralaziju, bet 
ceļojuma sākumā saslima un nomira. Viņš apglabāts Tjanšana 
kalnos, Isik-Kula ezera krastā.

Visi Prževaļska ceļojumi ir varoņdarbs zinātnes vārdā par 
godu Dzimtenei. Prževaļska nopelni ir padarījuši viņa vārdu plaši 
pazīstamu ne vien mūsu zemē, bet arī tālu aiz tās robežām.

Vi n g r i n ā j u m i

1. Ierakstiet konturkartē Centrālāzijas kalnu, plakankaļņu un 
kalnieņu nosaukumus!

2. Kādus Āzijas apgabalus izpētīja Prževaļskis?

6. Austrumāzija un Dienvidazija.

Austrumāzijas virsma. Gar Klusā okeāna jūrām kontinenta 
piekrastē un salās paceļas jaunie kroku kalni. Tie šķērso Kam
čatku, tālāk uz dienvidiem turpinās Kuriļu salu virknē, Japānas, 
Filipīnu un Lielajās Zunda salās.

Dzeltenās jūras un Austrumķīnas jūras krastos atrodas Li e 
l a i s  Ķ i n a s  l ī d z e n u m s .  Senāk šeit bijuši jūras līči, kurus 
pamazām piepildījušas upju sanesas, un jūras vietā izveidojusies 
sauszeme. Upes, kas plūst pa šo līdzenumu, arī mūsu dienās jūrā 
ienes daudz dūņu, turpinot piepildīt piekrastes daļu.

Uz dienvidiem no Lielā Ķīnas līdzenuma pie Austrumķīnas un 
Dienvidķīnas jūrām pienāk ne visai augstie, stipri noārdītie 
D i e n v i d ķ ī n a s  ka l n i .

Dienvidāzijas virsma. Indoķīnas un Indostānas pussalu lielāko 
daļu aizņem plakankalnes un kalni. Indoķīnā kalni stiepjas pa 
visu pussalu no ziemeļiem līdz pat dienvidu galam.

Plašā D e k ā n ā  p l a k a n k a l n e  aizņem visu Indostānas 
pussalu. Tāpat kā Arābijas plakankalne, arī Dekānā plakankalne 
ir augsta cila, ko veido seni, horizontāli iežu slāņi.

Starp Dekānā plakankalni un Himalaju kalniem ir I n d a s- 
G a n g a s  z e mi e n e .  Tā ir izveidojusies jūras šauruma vietā, 
kas kādreiz atdalījusi Dekānu no kontinenta, bet tagad to piepil
dījušas upju sanesas.
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VINGRINĀJUMI.

1. Turpiniet darbu ar kontūrkarti: ierakstiet Austrumāzijas un 
Dienvidāzijas kalnu, plakankaļņu un zemieņu nosaukumus!

2. Ar ko pēc uzbūves atšķiras Tibetas kalniene no Arābijas 
plakankalnes?

7. Iežu dēdēšana.

Sauszemes virsmas pārvērtības. Zemes virsma ne vienmēr bi
jusi tāda kā mūsu dienās, tā pastāvīgi pārmainījusies un pārvei
dojusies.

Tūkstošiem gadu laikā mainās zemes virsmas augstums, un 
tur, kur senāk šalca jūra, tagad atrodas sauszeme. Jūras līčos 
pakāpeniski uzkrājās upju sanesas un izveidojās zemienes.

Pārveidojas arī kalni. Jaunajiem kalniem ir augstas, robai
nas kores, stāvas nogāzes, smailas virsotnes. Tie pamazām noār
dās un iegūst seno kalnu formas: samazinās to augstums, vir
sotnes kļūst noapaļotas, nogāzes lēzenas. Kalnu noārdīšanās tur
pinās, un to vietā paliek paugurots līdzenums. Arī augstiene ar 
noapaļotām kalnu virsotnēm atdala Rietumsibīrijas un Turānas 
zemienes. Sīs augstienes vietā kādreiz bija augstas kalnu grēdas.

Jēdziens par dēdēšanu. Kādi spēki tad noārda kalnus, nolīdzina 
zemes virsmu? Tie ir atkarīgi no saules enerģijas, tāpēc tos sauc 
par Zemes ārējiem spēkiem atšķirībā no iekšējiem spēkiem, kas 
rodas zemeslodes iekšienē un izpaužas lēnās zemes garozas svār
stībās, zemestrīcēs un vulkānu izvirdumos.

Dienā saules stari sasilda zemi, bet naktī zemes virsma at
dziest. Sasilstot visi ķermeņi izplešas, bet atdziestot saraujas. 
Pastāvīgi izplešoties un saraujoties, ieži sadrūp: tajos rodas plai
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sas — sākumā sīkas, tad 
arvien platākas un dziļā
kas. Sevišķi stipri sadrūp 
ieži, kas sastāv no vairā
kām sastāvdaļām, piemē
ram, granīts, jo tās sasilst 
un atdziest nevienmērīgi.

Kad plaisās iekjūst 
ūdens un tur sasalst, izple
šoties tas atvirza plaisas 
sienas un atlauž iežu gaba
liņus. Bez tam ūdens izšķī
dina iežus. Sevišķi stipri 
šķīst akmenssāls, ģipša un 
kajķakmens slāņi. Kaļķak
mens iežos ūdens izskalo 
lielas alas.

Liela loma iežu dēdē
šanā ir augiem un dzīvnie
kiem. Vispirms uz akmens 
parādās blīvi akmenim pie
augušu ķērpju laukumiņi, 
pēc tam sāk augt sūnas un 
zāle. Augu saknes izdala 
skābi, kas sadrupina 
akmeni.

Plaisās var nok]ūt koku sēklas, kas sāk augt, un saknes, pama
zām k|ūstot resnākas, ar spēku paplašina plaisu.

Tārpi, kurmji un susliki rok alas un sekmē zemes uzirdināšanu.
Iežu sadrupšanu, ko izraisa siltuma un aukstuma mijiedarbība, 

ūdens, augu un dzīvnieku darbiba, sauc par dēdēšanu. Dēdēšana 
noris ļoti lēni, bet tūkstošiem gadu laikā paši izturīgākie ieži sa
drūp, sadalās atsevišķos gabalos. Atraujoties no klintīm, šie at- 
lūžņi kalnu nogāzēs un pakājē veido lielus sablīvējumus — nobi
rumus. Šķembu masa pamazām piepilda ielejas starp kalnu 
grēdām. Tā vienlaikus pazeminās kalni un paaugstinās ieleju 
dibens. Virsma pamazām izlīdzinās. Tāda izlīdzināta virsma vie
tām ir augstajās Tibetas kalnienēs.
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Ieži ar dažādu izturību sairst nevienādi. Izturīgākie ieži bieži 
paceļas atsevišķu fantastiskas formas klinšu — stabu, torņu, sēņu 
utt. veidā.

Dēdēšana notiek uz visas Zemes virsmas, bet sevišķi stipri ta 
izteikta augstos kalnos, kur dienā silda saule, bet naktī stipri 
atdziest. Dēdēšanas rezultātā radušies atlūžņi krīt no kalniem 
lejup, un klinšu dēdēšana turpinās ar iepriekšējo spēku.

Dēdēšana stipri izpaužas arī tuksnešos. Zem skaidrām debe
sīm, kuras nesedz mākoņi, ir liela diennakts temperatūras star
pība. Dēdēšanas rezultātā tuksnesis pārklājas ar akmeņiem, šķem
bām un smiltīm.

VINGRINĀJUMI.

1. Izdariet mēģinājumu: uz uguns nokaitējiet granīta gabaliņu, 
bet pēc tam ātri to atdzesējiet, iesviežot aukstā ūdenī! Novērojiet, 
kas ar to notiek!

2. Piepildiet pudeli -ar ūdeni, cieši noslēdziet to un izlieciet 
salā! Kas notiek ar pudeli? Izskaidrojiet šo parādību!

3. Atrodiet savā apvidū dēdēšanas pēdas uz liela akmens vai 
klints!

8. Zemestrīces un vulkāni. Derīgie izrakteņi.

Zemestrīču apgabali Āzijā. Visbiežāk zemestrīces notiek Āzijas 
austrumu piekrastē gar Kluso okeānu Kuriļu, Japānas, Filipīnu 
un Zunda salās. Šeit ļoti bieži jūtami vāji pazemes grūdieni, bet 
dažreiz ir ļoti spēcīgas zemestrīces. Japānas salās 1923. gadā 
zemestrīces nopostīja vairākas pilsētas, bojā gāja daudz cilvēku.

Otra josla, kur bieži notiek zemestrīces, kaut arī tās nav tik 
stipras, stiepjas no rietumiem uz austrumiem gar jauno kroku 
kalnu grēdām un plakankalnēm — Mazāzijā, Kaukāzā, Irānas 
kalnienē un Centrālāzijā.

Āzijas vulkāniskie apgabali. Pa Zemes garozas plaisām un lū
zumiem notiek vulkānu izvirdumi. Āzijā atrodas vairāk nekā puse 
zemeslodes darbīgo un aprimušo vulkānu.

Vulkāni atrodas Klusā okeāna piekrastē un salās, kas ietver 
Āziju no austrumiem un dienvidaustrumiem. Darbīgie vulkāni ir 
Kamčatkā, kā arī Kuriļu, Japānas un Zunda salās. Sevišķi daudz 
vulkānu ir Zunda salu grupā. Šeit notiek ļoti spēcīgi izvirdumi.
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Kamčatkā atrodas viens no lielākajiem vulkāniem uz zemes
lodes — Kļ u č u  s o p k a  (4751 m). Lava, kas izplūst izvirduma 
laikā, kausē sniegu nogāzēs un rada mutuļojošas ūdens straumes.

Viena no vulkānu darbības izpausmēm ir geizeri. Kamčatkas 
vulkānu pakājē atrodas ieleja, kur ir ļoti daudz geizeru un karsto 
avotu. No vislielākā geizera apmēram pec katrām divām stundām 
izplūst 40—50 m augsts karsta ūdens stabs, bet tvaiks virs tā pa
ceļas līdz 300 m.
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Āzijas derīgie izrakteņi. Kaut ari Āzijas dzīles vēl visur nav 
pietiekoši izpētītas, tomēr daudzās vietās atrastas lielas derīgo 
izrakteņu bagātības.

Lieli naftas krājumi ir Kaukāzā (Baku rajonā un citās vietās), 
Kaspijas jūras ziemeļu un austrumu krastos, Persijas jūras līča 
piekrastē, Irānas kalnienes dienvidu nomalē un Arābijas pussalā. 
Naftas atradnes atklātas arī Centrālāzijā (Ķīnas teritorijā).

Lielas akmeņogļu atradnes ir uz ziemeļiem no Altaja kal
niem — Kuzņeckas baseinā, Vidussibīrijas plakankalnē, Ķīnas 
austrumu daļā un Indostānas pussalā. Daudzās vietās atrasta 
dzelzs rūda un citu metālu rūdas. Bieži ogles atrod netālu no 
dzelzs rūdas iegulām.

Zeltu iegūst Vidussibīrijas plakankalnē un citās Ziemcļāzijas 
vietās. Indoķīnas dienvidu daļa un tās tuvumā esošajās salās ir 
lielas alvas rūdas bagātības. Pēdējos gados Sibīrijā atrasti dārg
akmeņi — dimanti.

VINGRINĀJUMI. .
1. Kontūrkartē ar svītrojumu paradiet biežo zemestrīču apga

balus un ar sarkaniem punktiem — Āzijas darbīgos vulkānus!
2. Iezīmējiet kontūrkartē ar pieņemtiem apzīmējumiem svarī

gākās derīgo izrakteņu atradnes!

KLIMATS.

9. Ziemeļāzija.

D a r b s  a r  k a r t i .

Āzijas kartē parādiet ekvatoru, ziemeļu saulgriežu loku un 
ziemeļu polāro loku!

Āzijas klimata dažādība. Āzija plešas ļoti tālu no ziemeļiem 
uz dienvidiem, no ekvatoriālajiem apgabaliem līdz Arktikai. Tā 
atrodas visās ziemeļu puslodes siltuma joslās: ziemeļu daļa auk
stajā joslā, vidusdaļa (lielākā) mērenajā joslā, bet dienvidu pus
salas un salas karstajā joslā.

Kontinenta lielās platības dēļ klimats atšķiras arī katras joslas 
robežās. Āzijas iekšējā daļā, kas atrodas tālu no okeāniem vai
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,iri kalni atdala no tiem, pārsvara ir kontinentālais klimats, bet 
apgabalos, kas pakļauti jūras ietekmei, ir jūras klimats.

Okeāni un jūras dažādi ietekmē Āzijas klimatu. No Ziemeļu 
Ledus okeāna, ko klāj ledus, tālu kontinenta iekšienē iekļūst auk
stais gaiss. No Klusā okeāna un Indijas okeāna pūš vēji, kas at
nes daudz nokrišņu. Klusajā ņkeānā gar Āzijas austrumu krastiem 
plūst siltā straume, kas silda tās krastus.

Bez tam klimatu ietekmē arī dažādu Āzijas daļu augstums virs 
jūras līmeņa, jo vienā un tai pašā ģeogrāfiskajā platumā klimats 
augstos kalnos, plakankalnēs un zemienēs nav vienāds.

Visbeidzot, klimatiska robeža ir kalnu grēdas, kas stiepjas 
paralēļu un meridiānu virzienā. Katrā kalnu grēdas pusē klima
tiskie apstākļi ir atšķirīgi — siltāki vai aukstāki, mitrāki vai sau
sāki.

Ziemeļāzijas klimats. Ziemeļazija jeb Sibīrijā ir bargs klimats. 
Plaša ziemeļu piekrastes josla un Ziemeļu Ledus okeāna salas 
atrodas aiz polārā lokā aukstajā joslā. Ilgstošajā polārajā naktī 
saule nemaz nepaceļas virs apvāršņa, bet vasarā nenorietošās 
saules slīpie stari maz sasilda zemi. Pārējā Sibīrija atrodas mē
renās joslas ziemeļu daļā.

Aukstais gaiss no Ziemeļu Ledus okeāna brīvi izplatās uz dien
vidiem pa visu Sibīriju. No citiem okeāniem to šķir vai nu lielais 
attālums (no Atlantijas okeāna), vai ari norobežo kalni (no Klusā 
okeāna un Indijas okeāna), tāpēc ziema Sibīrijā ir daudz aukstāka 
nekā tajos pašos platuma grādos Eiropā.

Eiropā tikai visaukstāko ziemeļaustrumu daļu pie Ziemeļurā- 
liem šķērso —20° janvāra izoterma. Āzijā tā šķērso Rietumsibī- 
rijas zemieni un pēc tam virzās uz Centrālāziju. Uz austrumiem 
aiz Jeņisejas ir —30° janvāra izoterma, bet vēl tālāk uz austru
miem virzās —40° izoterma.

Stipro Sibīrijas salu parasti pavada bezvējš, kas cilvēkiem 
palīdz vieglāk paciest aukstumu.
/ Sibīrijas ziemeļaustrumos janvāra vidējā temperatūra sasniedz

— 50°. Visaukstākā vieta ziemeļu puslodē, tā saucamais «aukstuma 
pols», ir Verhojanskas-Oimjakonas rajona.

Viszemākā temperatūra, kāda šeit novērota, sasniedz gandrīz
— 70°. Tāds sals «dedzina», un nekāds apģērbs nevar pilnīgi pa
sargāt no tā.

Vasara Sibīrijā ir silta, un jūlija vidējā temperatūra nav
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zemāka, bet ir pat augstāka nekā tajā pašā ģeogrāfiskajā platumā 
Eiropā. Starpība starp ziemas un vasaras temperatūru ir vēl lie
lāka nekā Austrumeiropas kontinentālā klimata apgabalā.

Nokrišņu Ziemejāzijā nav daudz. Ziemeju Ledus okeāns, pret 
kuru vērsta šī Āzijas da|a, maz iztvaiko, bet mitrais gaiss no ci
tiem okeāniem Ziemejāzijā gandrīz neieplūst.

Kā lielās temperatūras gada svārstības, tā nelielais nokrišņu 
daudzums rāda, ka Ziemejāzijā ir krasi kontinentāls klimats.

Alpos.
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VINGRINĀJUMI.
1. Izsekojiet klimata kartē, kādas janvāra izotermas Āzijā 

šķērso 60. paralēli! Salīdziniet tās ar izotermām tajos pašos pla
tuma grādos Eiropā!

2. Nosakiet pēc kartēm, cik liela ir starpība starp janvāra un 
jūlija temperatūru «aukstuma pola» rajonā!

10. Dienvidrietumu Āzija un Centrālāzija.
Dienvidrietumu Āzijas klimats. Dienvidrietumu Āzijas klimats 

nav visur vienāds, tas ir atkarīgs no vietas ģeogrāfiskā platuma, 
attāluma no jūras un no augstuma virs jūras līmeņa.

Janvāra 0° izoterma iet pa Turānas zemienes dienvidu nomali, 
pagriežas dienvidu virzienā uz Irānas kalnieni un virzās gar Maz- 
āzijas krastiem. Tas norāda, ka daudzās Dienvidrietumu Āzijas 
vietās vērojams sals. Vasara šajos apgabalos ir ļoti karsta. Turā
nas zemienē, Irānas kalnienē un Mazāzijas vidusdaļā ir ļoti maz 
nokrišņu. Šeit ir tuksnešu klimats.

Mazāzijas piekrastē, kas vērsta pret Vidusjūru un Egejas jūru, 
tāpat kā Dienvideiropas pussalās, ir Vidusjūras subtropu klimats 
ar karstu, sausu vasaru un lietainu, siltu ziemu.

Subtropu klimats ir arī Kaukāzā Melnās jūras piekrastē. At
šķirībā no Vidusjūras apgabaliem šeit ir daudz nokrišņu visos 
gadalaikos. Valdošie rietumu vēji nes mitrumu no jūras. Šo vēju 
ceļā ir augstie Kaukāza kalni. Pret jūru vērstajās kalnu nogāzēs 
ir daudz nokrišņu.

Centrālāzijas klimats. Centrālāzijā ziemas temperatūra ir gan
drīz tikpat zema kā dažās vietās Sibīrijā. Vasarā pazeminātās 
ieplakās ir augsta temperatūra, bet augstu kalnos tā stipri svār
stās diennakts laikā — dienā ir karsts, bet naktī — vēss.

Kontinenta iekšējos apgabalos, ko kalni norobežo no jūrām, 
nokrišņu daudzums nesasniedz pat 200 mm gadā. Tikai kalnu no
gāzes saņem vairāk mitruma. Ziemā nav daudz sniega, un sau
sajā, aukstajā gaisā tas iztvaiko neizkusis.

Centrālāzijā ir krasi kontinentāls, sauss mērenās joslas tuk
snešu klimats.

Tibetas kalnienes milzīgais augstums un Himalaju kalnu siena, 
kas aiztur mitros vējus, kuri pūš no Indijas okeāna, uz ziemeļiem



no Himalajiem rada bargu un sausu klimatu, kaut ari Tibeta 
atrodas tajos pašos platuma grādos kā Vidusjūra un Eiropas vistā
lākie dienvidu rajoni, kur ir silts subtropu klimats. Ziemas sals 
šeit nereti sasniedz no —30° līdz —35°. Vasarā saule stipri de
dzina, bet tajā pašā laikā ēnā ir auksts. Nakts salnas ir parastas 
pat jūlijā, un vasarā atgadās ari sniega vētras.

Prževaļskis vasaras dienu Tibetā apraksta šādi: «Ja dienā ir 
skaidrs un kluss, tad ir silts, pat karsts, saule dedzina, bet, tikko 
uzvirzās mākoņi, sevišķi ar lietu, vai arī sāk pūst stiprs vējš, 
tūlīt kļūst auksts. Šādas pārmaiņas notiek vairākas reizes dienā. 
Skaidrās bezvēja naktīs neliels sals gadās visu vasaru. Vienā un 
tajā pašā jūnija dienā no rīta var vērot ziemas ainavu, bet pus
dienā — īstu vasaras ainavu.»

Bieži ir stipras vētras, kas pilda gaisu ar putekļu un smilšu 
mākoņiem, dažreiz paceļ pat sīkus akmeņus.

VINGRINĀJUMI.
1. Āzijas klimata kartē izsekojiet janvāra 0° izotermu! Salīdzi

niet to ar janvāra 0° izotermu Eiropā!
2. Pēc laika vērojumiem, kurus jūs veicat, vai ari pēc klimata 

kartes nosakiet jūsu apvidus janvāra un jūlija vidējo temperatūru! 
Aprēķiniet temperatūras gada amplitūdu un gada vidējo nokrišņu 
daudzumu!

11. Austrumāzijā un Dienvidāzija.
Austrumāzijas klimats. Austrumāzija ir pavērsta pret Kluso 

okeānu, un tās klimats veidojas musonu vēju ietekmē.
Par musoniem sauc vējus, kas periodiski maina virzienu. Va

sarā saules stari sasilda sauszemes virsmu stiprāk nekā okeāna 
virsmu. Sasilušais gaiss paceļas augšup, un virs zemes izveido
jas zems gaisa spiediens. No okeāna, virs kura gaisa spiediens ir 
lielāks, musons pūš uz sauszemi. Tas atnes sev līdz daudz mit
ruma.

Ziemā sauszeme stipri atdziest, un tajā pašā ģeogrāfiskajā 
platumā ūdens jūrās un okeānos ir siltāks nekā sauszeme. Ziemā 
musons pūš no sauszemes uz jūru. Tas ir auksts un sauss vējš.

Tā veidojas pretēja virziena vēji — vasaras musons un ziemas 
musons. Musoni tālu ievirzās kontinenta iekšienē. So vēju ietekmē
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Austrumāzijā ir lietus pārpilnība, bet ziema ir auksta, sniega maz. 
Janvāra 0° izoterma šeit virzās dienvidos no 40. paralēles.

Austrumāzijas ziemeļu daļā ir mērenās joslas musonu klimats 
ar aukstu ziemu, bet dienvidos, tuvāk tropu lokam, kur ziema kļūst 
arvien siltāka un sala gandrīz nav, ir musonu subtropu klimats 
ar lielu nokrišņu daudzumu, galvenokārt vasaras mēnešos.

Klusajā okeānā nereti izveidojas spēcīgas vētras — taifūni, 
kas no okeāna virzās uz kontinentu. Tie ir bīstami kuģiem un 
nereti nodara postījumus salās un kontinenta piekrastē.

Dienvidāzijas klimats. Āzijas dienvidos nav ziemas, visu gadu 
saule katru dienu paceļas augstu virs apvāršņa un tās stari stipri 
silda. Ziemas mēnešos šeit ir augstāka temperatūra nekā Maskavā 
vasarā.

Indostānas un Indoķīnas pussalās, tāpat kā Austrumāzijā, pūš 
musoni. Ziemas mēnešos musons pūš no kontinenta un rada sausu 
laiku. Vasarā turpretim pūš dienvidrietumu musons no Indijas 
okeāna. Tas nes daudz'mitruma, tāpēc vasara ir ļoti lietaina. Šeit 
ir karstās joslas musonu klimats.

Himalaju kalni aiztur mitrumu, ko nes dienvidrietumu musons. 
Kalnu dienvidu pakājē atrodas viena no vismitrākajām vietām uz 
zemeslodes, kur gadā nolīst 12 000 mm nokrišņu (20 reižu vairāk 
nekā Maskavā).

Zunda salās, kas atrodas pie ekvatora un ko ietver jūras, ir 
ekvatoriāls klimats — karsts un mitrs; šeit ir mūžīga vasara; nav 
gandrīz nekādas starpības starp dažādu mēnešu temperatūru, visu 
gadu ir daudz nokrišņu.

VINGRINĀJUMI.
1. Parādiet kartē ziemas un vasaras musonu virzienu Āzijā!
2. Nosakiet temperatūras gada amplitūdu Javas salā (Lielo 

Zunda salu grupā)! Ar ko izskaidrojams, ka janvāra temperatūra 
tur ir augstāka nekā jūlija temperatūra?

IEKŠĒJIE CDEŅ1I.

12. Ziemeļāzijas upes un ezeri. Beznoteces apgabali.

Upju tīkla biezums dažādās Āzijas daļās ir nevienāds. Mitra
jos apgabalos tek lielas, ar ūdeni bagātas upes, bet sausajos 
Centrālāzijas un Dienvidrietumu Āzijas apgabalos upju ir maz, un
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tās ir nabadzīgas ar ūdeni. Lielākā daļa lielo upju sākas augstu 
kalnos un tek dažādos virzienos uz jūrām, kas apskalo Āzijas, 
krastus. Āzijas vidusdaļā atrodas plaši beznoteces apgabali, kur 
upes nesasniedz jūras, bet izbeidzas sālsezeros vai izsīkst smiltīs.

Ziemeļāzijas upes un ezeri. Ziemeļāzijā plūst daudz lielu upju. 
Vislielākās no tām ir Oba, Jeņiseja un Ļena. Katra no šīm upēm 
ir garāka un nes vairāk ūdens nekā Eiropas lielākā upe Volga.

Sibīrijas upes ziemā uz ilgu laiku aizsalst. Pavasaris agrāk 
iestājas dienvidos, upju augštecēs sākas ledus iešana un pavasara 
pali, bet ziemeļos šajā laikā vēl ir ziema. Ledus gabalus, kas nāk 
no augšteces, aiztur izturīgā ledus sega upju lejastecē. Izveidojas 
ledus sastrēgumi, kas kā aizsprosti izraisa augstu ūdens līmeņa 
pacelšanos un plašu upju pārplūšanu.

(  O b a s  izteka atrodas Altaja kalnos. Izejot no kalniem, varenā 
upe lēni plūst pa plakano Rietumsibīrijas zemieni, te sazarodamās 
attekās, te plaši pārplūzdama. Tā ietek plašajā Karas jūras grīv- 
līcī. Lielākā Obas pieteka ir I r t i š a .

Arī J e ņ i s e j a  sākas kalnos Sibīrijas dienvidu nomalē, un 
augštecē tā ir krāčaina kalnu upe. Pēc tam Jeņiseja tek pa Rie
tumsibīrijas zemienes nomali un kļūst par līdzenuma upi. Tā uz
ņem daudz pieteku un kā plata, ar ūdeni bagāta upe ietek Karas 
jūrā uz austrumiem no Obas. Pats nosaukums «Jeņiseja» no
zīmē — «Lielais ūdens».

Jeņisejas galvenā pieteka ir A n g ā r a ,  kas iztek no B a i k ā l a  
e z e r a .

B a i k ā l s  ir liels ezers, kas atrodas starp augstiem, kalnai
niem krastiem. Tas izveidojies, iegrimstot Zemes garozai. Pēc pla
tības Baikāls ir gandrīz 2 reizes lielāks par Lādogas ezeru. Tas 
ir visdziļākais ezers uz zemeslodes — tā dziļums sasniedz 
1620 metrus. Pēc ūdens daudzuma Baikāls ieņem otro vietu aiz 
Kaspijas jūras. Baikālā ietek vairāk nekā 300 upju un strautu, bet 
iztek tikai Angāra.

Baikāls ir ļoti skaists. Skaidrā, saulainā dienā ezeram ir 
spilgta, zaļganzila krāsa. Dzidrajā ūdenī atspoguļojas krastu klin
tis. Vējainā laikā ezers kļūst tumšs un bargs — tas trako, augsti 
viļņi ar troksni sašķīst pret klinšainajiem krastiem.

Ļ e n a  sākas kalnu grēdas nogāzē, kas stiepjas gar Baikāla 
ezera rietumu krastu. Tā plūst pa Vidussibīrijas plakankalni un 
ietek Laptevu jūrā, izveidojot plašu deltu.
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84. attēls. Baikāla ezers.

Milzīgā ezera gleznainie, kalnainie krasti apauguši mežiem.

Ziemeļsibīrijas plašumos, kur nav dzelzceļu, upes ir galvenie 
un ērtākie satiksmes ceļi. Sibīrijas upju nozīme sevišķi pieaugusi 
pēc Ziemeļu jūras ceļa apgūšanas. Kravu pa jūru piegādā līdz 
upju grīvām, bet tālāk pa upēm ved uz Sibīrijas vidieni. Jeņiseja 
lejastecē ir tik bagāta ar ūdeni, ka pa to tālu dodas lieli jūras 
tvaikoņi.

Sibīrijas upes bagātas ar hidroenerģiju. Sājā ziņā sevišķi izce
ļas Angāra. Pie Jeņisejas un Angāras ceļ pasaulē lielākās hidro
elektrostacijas.

Āzijas beznoteces apgabalu upes un ezeri. Nevienā pasaules 
daļā nav tik lielas platības bez noteces uz jūrām un okeāniem kā 
Āzijā. Tās aizņem gandrīz '/3 Āzijas. Tādi ir Irānas kalnienes 
iekšējie rajoni, Turānas zemiene un Centrālāzijas lielākā daļa. 
Šeit atrodas beznoteces sālsezeri, un upes vai nu ietek ezeros, vai 
arī izzūd tuksnešu smiltīs.

Pa Turānas zemieni plūst S i r d a r j a un ar ūdeni bagātā 
Am.Ujda.rja. Abas šīs upes sākas kalnos: Sirdarja iztek no Tjan- 
šana, bet Amudarja — no Pamira un Hindukuša. Augštecē šīs
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upes strauji brāžas pa kalnu aizām, bet, nonākot līdzenumā, tās 
plūst mierīgāk.

Abas upes ietek lielajā, bet ne visai dzi|ajā sālsezerā, ko sauc 
par A r ā 1 a j ū r u .

Turānas zemiene rietumos piekļaujas K a s p i j a s  j ū r a i .  
Tāpat kā Arāla jūra, ari Kaspijas jūra nav saistīta ar citām jūrām. 
Tas ir vislielākais ezers uz zemeslodes, kas kādreiz pa Kumas- 
Maničas ieplaku bija savienots ar Azovas jūru. Pēc lieluma un 
dziļuma (līdz 1000 m), pēc ūdens sāļuma (kaut arī tas ir trīs rei
zes mazāks nekā okeānā) šis ezers pelna jūras nosaukumu.

Kaspijas jūrā zvejo daudz zivju. Te dzīvo vērtīgas zivju sugas 
un roņi. Ne tikai Kaspijas jūras krastos, bet arī no jūras dibena 
iegūst naftu.

Uz ziemeļiem no Tjanšana atrodas lielais, bet seklais Bal -  
h a š a  eze r s .  Tas ir beznoteces ezers. Ūdens, sevišķi ezera aus- 
trumu daļā, ir sāļš un nav derīgs dzeršanai. No kalniem uz ezeru 
tek nelielas upītes, bet no ezera iztek tikai viena upe.

Starp augstajām Tjanšana kalnu grēdām atrodas lielais un 
dziļais (vairāk nekā 700 m dziļš) I s i k - Ku l a  ezers. No kalniem 
uz ezeru plūst nelielas upes, bet no tā neiztek neviena upe.

Sauso tuksnešu apgabalu upēm, ne tikai lielajām, bet arī ma-
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zajām, ir liela nozīme apūdeņošanā — gar tām atrodas oāzes — 
apvidi ar bagātu augu valsti, auglīgiem laukiem, lielu iedzīvotāju 
skaitu. Ūdeni no upēm pa kanāliem novada uz laukiem un apūdeņo 
sējumus. Bez mākslīgās apūdeņošanas zemkopība šajos sausajos 
apgabalos nav iespējama.

Padomju Savienībā Turānas zemienes tuksnešos veic milzīgus 
mākslīgās apūdeņošanas darbus: ierīko lielas ūdenskrātuves un 
rok apūdeņošanas kanālus, pa kuriem Sirdarjas, Amudarjas un 
citu upju ūdeņus novada uz tīrumiem. Tādējādi tiek palielināta 
apūdeņojamo zemju platība. ^

'A. °
VINGRINĀJUMI.

1. Ierakstiet kontūrkartē Ziemeļāzijas upju, ezeru, kā ari bez- 
noteces apgabalu nosaukumus!

2. Iezīmējiet burtnīcās Baikāla ezeru (2 reizes palielinot tā 
mērogu salīdzinājumā ar Āzijas karti)! Pēc tam salīdziniet Lādo- 
gas ezera platību Eiropas kartē un Baikāla ezera platību jūsu 
zīmējumā!

13. Austrumāzijas un Dienvidāzijas upes.

Austrumāzijas upes. Austrumāzijas upes nes savus.ūdeņus uz 
Klusā okeāna jūrām.

Ar ūdeni bagātā A m ū r a  sākas austrumos no Baikāla ezera 
un ietek jūras šaurumā, kas atdala Sahalīnas salu no kontinenta. 
Lielais nokrišņu daudzums, ko vasarā atnes musons, izraisa 
Amūrā vasaras palus. Dažus gadus ūdens līmenis tā paceļas, ka 
upe iziet no krastiem.

H u a n h e  («Dzeltenā upe») sākas kalnos Tibetas austrumu 
nomalē. Pēc tam plūst pa līdzenumu, ko veido less — irdens pu- 
tekļveida iezis dzeltenā krāsā. Less viegli izskalojas, un upe nes 
ūdeni, kas ir duļķains no dzelteno dūņu lielā daudzuma. Pasaulē 
nav otras upes ar tik duļķainu ūdeni. Daudz dūņu tā ienes jūrā, 
un ūdens arī tur kļūst dzeltens. Ik gadus upes delta par vairākiem 
100 m ievirzās jūrā. Daudz duļķu nogulsnējas upes gultnē, ūdens 
līmenis pamazām paaugstinās, kļūst augstāks par apkārtējo līdze
numu, un upe iziet no krastiem. Postoši plūdi ir arī citās Lielā 
Ķīnas līdzenuma upēs.
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r.

J a n c z i  upe ari sākas Tibetas kalnienē nedaudz uz dienvid
rietumiem no Huanhes. Janczi — viena no lielākajām upēm pa
saulē, kas gan garuma, gan ūdens daudzuma ziņā daudzkārt pār
sniedz Volgu. Augštecē Janczi tek pa kalniem, laužoties pa 
šaurām aizām cauri kalnu grēdām vai ar lieliem likumiem apejot 
apkārt kalniem. Upe šeit tek strauji, tajā daudz krāču. Lejastecē 
Janczi mierīgi plūst pa līdzenumu un ietek Austrumķīnas jūrā. 
Upes sanesas, nogulsnējoties grīvā, veido sēkļus un salas. Pilsētas, 
kas kādreiz bija pie jūras, tagad atrodas desmitiem kilometru tālu 
no tas. Lieli jūras kuģi var doties simtiem kilometru tālu augšup 
pa ūdeņiem bagāto upi.

Dienvidāzijas upes. Lielās Dienvidāzijas upes Inda un Ganga, 
kā ari lielākā daļa šo upju daudzo pieteku sākas no Himalaju 
kalnu šļūdoņiem. Augštecē tās ir kalnu upes. Izejot no kalniem, 
tās lēni plūst pa Indas-Gangas zemieni, ko veido upju sanesas.

I n d a  sākas Himalaju kalnu ziemeļu nogāzē, laužas dziļās 
aizās, apliec kalnus no rietumiem un, pagriežoties uz dienvidrie
tumiem, ietek Arābijas jūrā.

G a n g a  sākas Himalaju dienvidu nogāzē, plūst uz dienvid-
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auslrumiem un ietek Bengālijas jūras līci. Tās lejastecē atrodas 
plaša delta, kas vairākas reizes lielāka par Volgas deltu.

Vasara Indas un Gangas augštecēs kūst šļūdoņi, bet no Indijas 
okeāna musons atnes daudz nokrišņu. Tāpēc vasarā Inda un 
Ganga ir visbagātākās ar ūdeni. Odens līmenis tad strauji pace
ļas, un tās pārplūst. Upes applūdina lielas platības un nogulsnē 
daudz auglīgu dūņu, bet taja pašā laikā plūdi nereti iznīcina sē
jumus un nodara lielu postu. Ziemas mēnešos, kad ir sausuma 
periods, ūdens līmenis upēs stipri pazeminās.

Dienvidrietumos pa Mezopotāmijas zemieni tek divas lielas 
upes — T i g r a  un  E i f r a t a  («Mezopotāmija» nozīmē — 
«starpupe»). Šīs upes augštecē strauji brāžas lejup no kalniem, 
bet, nonākot līdzenumā, tek lēni. Saplūstot kopā, tās kopējā gultnē 
ietek Persijas jūras līcī.

Dienvidāzijas upēm ir liela nozīme lauku mākslīgajā apūde
ņošanā.
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VINGRINĀJUMI.

1. Ierakstiet kontūrkartē Austrumāzijas un Dienvidāzijas upju 
un ezeru nosaukumus!

2. Kas izraisa plūdus Zieme|āzijas, Austrumāzijas un Dienvid
āzijas upēs, un kurā gada laikā šīs upes pārplūst?

DABAS ZONAS.

14. Tundra, meži un stepes.

D a r b s  a r  k a r t i .

Parādiet kartē Āzijas dabas zonas! Kuras no tām sastopamas 
Eiropā, kuru tur nav?

Milzīgajā Āzijas teritorijā atbilstoši klimatisko apstākļu un 
Zemes virsmas formu daudzveidībai ir dažādas dabas zonas: auk
stā ziemeļu tundra un taiga, ar biezu zāles segu klātās stepes un 
sausie tuksneši, savannas un krāšņie tropu meži.

Prževaļskis par Āzijas dabu rakstīja: «Varena ir Āzijas daba, 
kas izpaužas te bezgalīgos Sibīrijas mežu un tundru plašumos, te 
sauso Gobi tuksnešu, te grandiozo kalnu grēdu veidā kontinenta 
iekšienē, te kā tūkstošiem verstu garās upes, kas no šejienes plūst 
uz visām pusēm.»

Tundra. Gar visu Āzijas ziemeļu piekrasti no Urālu kalniem 
līdz Beringa jūrai stiepjas tundras zona. Tundra aizņem arī polāro 
jūru salas. Tikai Severnaja Zemļas salas, kas atrodas vienā ģeo
grāfiskajā platumā ar Franča Jozefa Zemi, pieder pie ledus zonas.

Tundras dienvidu robeža apmēram sakrīt ar ziemeļu polāro 
loku. Austrumsibīrijā siltākas vasaras dēļ tā pavirzās uz zieme
ļiem, bet galējos ziemeļaustrumos, kur tuvumā atrodas aukstās 
jūras, novirzās uz dienvidiem līdz Kamčatkas pussalai.

Tāpat kā Eiropā, ari Āzijā tundra lielāko tiesu ir pārpurvots 
līdzenums ar zaļganbrūnu sūnas segu, bet sausākajās vietās ar 
lieliem, gaišiem ķērpju laukumiem. Tundrā neredz neviena koka, 
tikai starp sūnām un ķērpjiem sastopamas zemas pundurbērzu 
un polāro kārklu audzes.

Sibīrijas tundrā mīt tie paši dzīvnieki, kas Eiropas tundrā. 
Visur dzīvo lemingi, var sastapt lielus savvaļās ziemeļbriežu ba-
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rus, biežāk nekā Eiropas tundrā medniekiem pagadās polārlapsas, 
kuru baltā ādiņa ziemā ir ļoti vērtīga. Pavasarī atlido lieli putnu 
bari — zosis, pīles un citi ūdensputni, kas ligzdo purvos un 
ezeros.

Tāpat kā Eiropas tundrā, arī Sibīrijas tundrā ir maz iedzī
votāju. Attīstīta briežkopība, medniecība; padomju varas gados 
arī šeit radušās jaunas pilsētas un ciemi, izpētītas un sāktas ap
gūt derīgo izrakteņu atradnes, iedzīvotāju skaits pakāpeniski pa
lielinās.

Tundras dienvidu nomalē parādās koki. Sākumā tie ir tundrā 
izkaisīti zemi kociņi. Vistālāk uz ziemeļiem aug Sibīrijas skuj- 
mete. Pakāpeniski koku kļūst arvien vairāk, un mežu salas mijas 
ar tundru. Sākas mežatundras josla. Vēl tālāk uz dienvidiem tā 
pakāpeniski pāriet taigā.

Mežu zona. Taiga Ziemeļāzijā aizņem milzīgu platību; nekur 
citās pasaules daļās nav tik lielas, mežiem klātas platības. Daudz
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stundu lido lidmašīna no Urāliem pāri Sibīrijai, un visu laiku zem 
tās plešas zaļā mežu jūra, ko pārtrauc tikai upju» ielejas un pār
purvojušies apvidi.

Pēc koku sastāva Sibīrijas taiga atšķiras no Eiropas taigas — 
blakus Eiropa parastajām eglēm un priedēm šeit aug dižegles, 
ciedru priedes, skujmetes. Skujkokiem piejaucas lapkoki: bērzi, 
apses. Rietumsibīrijas zemienē lielas platības aizņem purvi.

Ciedru priede ir Sibīrijas taigas vislielākais koks. Taigas iedzī
votāji nodarbojas ar sīko, bet garšīgo ciedru riekstu vākšanu.

Austrumsibirijā visvairāk izplatīta skujmete. Skujmetes skujas 
ir mīkstas, koši zaļā krāsā, un rudenī tās nobirst. Skujmetes kok
sne ir ļoti vērtīga, jo ir izturīga pret trūdēšanu.
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Sibīrijas taigā ir daudz dzīvnieku, kas Eiropā reti sastopami. 
Šeit dzīvo lāči, lapsas, aļņi, no putniem — irbes, medņi. Mednieki 
dodas taigā uz visu ziemu un medī daudz vērtīgu kažokādu 
zvēru — vāveru, lapsu, sabuļu. Nesaudzīgie medīšanas paņēmieni 
cariskajā Krievijā noveda pie visvērtīgāko kažokādu dzīvnieku 
skaita samazināšanās. Gandrīz pilnīgi bija iznīcināti bebri, reti 
bija sastopami sabuļi. Pēc padomju valdības lēmuma ierīkoti re
zervāti, kuros aizliegts medīt. Vairākus gadus taigā aizliedz medīt 
vērtīgos dzīvniekus, kas reti sastopami.

Sibīrijā attīstās mežsaimniecība. Vēl nesen Sibīrijas mežus 
gandrīz neizmantoja. Vecie koki sapuva un nogāzās, pielūžņojot 
mežu un traucējot jauno koku augšanu. Tagad taigā cērt kokus 
un baļķus pa upēm pludina uz kokzāģētavām. Sagatavotos kok
materiālus nosūta uz dažādām celtniecības vietām Padomju Sa
vienībā un pa Ziemeļu jūras ceļu izved uz ārzemēm.

Tur, kur meži ir izcirsti, iedzīvotāji nodarbojas ar zemkopību 
un lopkopību.

Ļoti savdabīgi ir jaukto un platlapu koku meži Ziemeļāzijas 
dienvidaustrumu daļā, kas atrodas gar Amūru tās vidustecē un 
gar Japāņu jūru. Šeit skujkoki mijas ar dienvidu lapkoku sugām.

Prževaļskis par šiem mežiem rakstīja: «Dīvaini novērot zie
meļu un dienvidu formu sajaukumu gan augu, gan dzīvnieku val
stī. Sevišķi pārsteidz egles izskats, ko apvij vīnogulāji, vai korķa 
koks un grieķu rieksta koks, kas aug blakus ar ciedru priedi un 
dižegli. Medibu suns uzmeklēs jums lāci vai sabuli, bet turpat 
blakus var sastapt tīģeri...»

Dažādu platlapu koku meži senāk auga arī Lielā Ķīnas līdze
numa ziemeļu daļā. Tagad mežu vietā plešas tīrumi.

Stepes. Rietumsibīrijas zemienes dienvidu daļā taiga atdod 
savu vietu mežastepēm un stepēm. Auglīgās melnzemes augsnes 
bagātīgi atalgo zemkopju darbu, bet plašajās stepju ganībās ga
nās lieli liellopu un aitu ganāmpulki.

Rietumsibīrijas zemienes dienvidu daļā bija lielas neskarto, vēl 
nekad nearto zemju platības. Pēc partijas un valdības aicinājuma 
uz šīm zemēm pārcēlušies daudz padomju cilvēku. Noorganizētas 
jaunas padomju saimniecības. Padomju valdība uz jaunajam 
zemēm sūta dažādas lauksaimniecības mašīnas. Neskarto stepi 
arvien vairāk uzar, un jaunie lauki dod augstas kviešu, kukurū
zas un citu lauksaimniecības kultūraugu ražas.
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Austrumsibīrijā stepe neveido vienlaidus joslu. Atsevišķas ste
pes salas atrodas taigas dienvidu daļā, kur aizņem plašas upju 
ielejas un kalnu nogāžu lejasdaļu, bet augstāk pa nogāzēm to 
nomaina meži.

Sausās stepes aizņem lielas platības Centrālāzijā. Te ir naba
dzīga, sausuma izturīga augu valsts (vērmeles, sālsaugi, dzelo
ņaina zāle un krūmi).

142



VINGRINĀJUMI.

1. Iezīmējiet kontūrkartē Āzijas tundras, meža zonas un stepju 
robežas (augsto kalnu apgabalus var arī neizcelt)!

2. Salīdziniet Sibīrijas taigu ar Eiropas taigu! Kas tām ir lī
dzīgs, un ar ko tās atšķiras?

3. Pēc jūsu rīcībā esošajām kartēm aprakstiet Kamčatkas dabu!

15. Tuksneši un pustuksneši.

Tuksneši un pustuksneši aizņem Centrālāziju, Turānas zemieni, 
Mazāzijas un Irānas kalnienes vidusdaļu un Arābijas pussalu. 
Lielākā daļa Āzijas tuksnešu atrodas mērenajā joslā, tikai Arābi
jas tuksnešu dienvidu daļa ir uz dienvidiem no ziemeļu saulgriežu 
loka, karstajā joslā.

Sausā klimata dēļ augu un dzīvnieku valsts ir nabadzīga. Tuk
snesī augi neizveido ciešu augu segu, bet aug atsevišķos ceros 
diezgan tālu cits no cita. Galvenokārt ir sastopama sausa, asa 
zāle un nelieli krūmiņi. Tiem ir savdabīga īpašība — augu lapas 
ir ļoti sīkas un iztvaiko maz mitruma. Dažiem augiem tās ir pār
vērtušās par ērkšķiem, bet citiem nemaz nav lapu. Augiem ir ga
ras saknes. Tās vai nu tālu izplešas uz sāniem, izmantojot zemes 
virskārtas mitrumu, vai sniedzas dziļi zemē līdz mitrajam slānim, 
no kura gūst nepieciešamo valgmi.

Savdabīgais Centrālāzijas un Turānas zemienes tuksnešu koks 
sSgķsaiits2“vietām veido audzes, kuras sauc pat par saksaula me
žiem, kaut arī tās nekad nav tik biezas kā īsts mežs. Saksaula 
zari, kam ir ļoti sīkas lapas vai arī lapu nemaz nav, gandrīz ne
maz nedod ēnu. Tā koksne ir tik cieta, ka to nevar griezt ar nazi, 
un tik smaga, ka grimst ūdenī.

Smilšu tuksneša daba ir nabadzīga, bet šeit tomēr sastop sīkus, 
sausuma izturīgus augus, kas ar savām saknēm nostiprina smiltis. 
Ja dzīvnieki šos augus iznīcina un ar nagiem uzirdina sablīvējušās 
smiltis, tad vējš tās viegli pārnes uz citu vietu. Tas paceļ smilšu 
graudiņus un nes tos, kamēr sasniedz kādu šķērsli, kas smiltis 
aiztur. Tā izveidojas barhani — pakavveidīgi smilšu pauguri. Vējš 
pārpūš smilšu graudiņus no vienas barhana nogāzes uz otru, un 
barhans pakāpeniski virzās uz to pusi, kur pūš vējš. Smiltis var 
apbērt apstrādātos laukus, atsevišķas ēkas un pat veselus
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ciematus. Lai apturētu smilšu kustību, Vidusāzijas tuksnešos bar- 
hanus apstāda ar augiem.

Vēl nabadzīgāka ir mālaino un akmeņaino tuksnešu augu 
valsts. To klāj akmens šķembas. Saplaisājušajā, izkaltušajā, kā 
akmens cietajā mālā gandrīz nekas neaug.

Taču tur, kur tuksnesī ir ūdens, daba pārveidojas. Upju kras
tos, kas plūst cauri tuksnešiem, aug biezas meldru, krūmu un koku 
audzes, izveidojušās oāzes. Apūdeņotajos laukos iedzīvotāji no
darbojas ar zemkopību.

Mērenās joslas tuksnešos apūdeņotajās zemēs aug papeles, 
vīnogas, augļu koki, kokvilna, bet Arābijas karsto tuksnešu oāzēs 
aug arī dateļpalmas.

Tuksnešu nabadzīgā augu valsts tomēr dod pietiekami daudz 
barības lielajiem zālēdājiem dzīvniekiem. Tuksnešos sastop dažādu 
sugu antilopes, savvaļas ēzeļus.

Centrālāzijas tuksnešos dzīvo savvaļas kamieļi un savvaļas 
zirgi, kas nekur citur nav sastopami. Meklējot barību un ūdeni, 
savvaļas zirgi noskrien lielus attālumus. Kamieļi ir labi pielāgo
jušies dzīvei tukšnesī — tie ēd cietus, dzeloņainus augus, vairākas 
dienas iztiek bez ūdens.

Tuksnešos ir sevišķi daudz grauzēju, kā arī rāpuļu — ķirzaku
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un čūsku. Daži sīki dzīvnieki nemaz nedzer, apmierinoties ar to 
mitrumu, ko uzņem ar barību. Dzīvnieki ir dzelteni pelekā, tuksne
sim līdzīgā krāsā.

Karstā vasaras dienā liekas, ka tuksnesī nav dzīvības, jo visas 
dzīvās būtnes slēpjas no svelmainajiem saules stariem kāda krūma 
ēnā vai ierokas zemē. Daudzi dzīvnieki tikai naktī izlien no alām 
meklēt barību, bet daži visus vasaras mēnešus pavada miegā.

Milzīgi smilšu tuksneši atrodas Turānas zemienē (Karakums 
un Kizilkums), kā arī uz austrumiem no Pamira starp Kunluna un 
Tjanšana kalnu grēdām.

Gobi plakankalnē pārsvarā ir pustuksneši, mālainie un akme
ņainie tuksneši. Lielas platības klāj sadēdējušu iežu šķembas — 
atlūžņi. Daudzās vietās zeme ir pilnīgi neauglīga un desmitiem 
kilometru tālu nav neviena auga.

Irānas kalnienē un Mazāzijas vidusda|ā pārsvarā ir pustuk
sneši.

Tuksneši ir maz apdzīvoti. Iedzīvotāji nodarbojas ar lopko
pību — audzē aitas un kamie|us. Tikai oāzes ir blīvi apdzīvotas, 
un tur nodarbojas ar zemkopību. Padomju Savienības tuksnešos 
rok lielus apūdeņošanas kanālus un apūdeņotajās zemēs audzē 
augļu kokus, kokvilnu, rīsu un citus vērtīgus lauksaimniecības 
kultūraugus.





Ļoti īpatnēja ir augstās Tibetas kalnienes daba. Bargais kli
mats, akmeņainā un daudzās vietās stipri sāļā augsne nav lab
vēlīga augu dzīvei.

Tibetas zieme|u daļā aug nelieli, dažus centimetrus gari zāles 
ceri. Koku nemaz nav, un tikai upju krastos sastopamas krūmu 
audzes.

Tibetas dienvidu daļā augu valsts bagātāka, jo klimats ir mai
gāks. Šeit ir sausās stepes ar zāļu segu, kas dod barību daudziem 
zālēdājiem dzīvniekiem. Austrumu daļā upju ielejās aug koki.

Tibetas stepēs dzīvo gavimļng vSr ĵ —7fakykas ir ļoti spēcīgi 
un izturīgi dzīvnieki. To biezā, rupjā, melna vilna nokarājas uz 
leju kā platas bārkstis. Guļot tā noder dzīvniekiem par paklāju uz 
aukstās zemes.

Pēc Prževaļska apraksta tikai retās zemeslodes vietās var re
dzēt tik daudz dzīvnieku: stepju ganībās, kur ziemā sniega gandrīz 
nav, ganās lieli jaku, savvaļas ēzeļu kulanu bari un daudz anti
lopju. Šeit ir arī daudz-sīko grauzēju, kas dzīvo dziļās alās. Kalnu 
nogāzēs ganās kalnu auni.

Tibetas iedzīvotāji nodarbojas ar lopkopību. Vietām ir apstrā
dāti lauki. Līdz 4500 m augstumam sēj miežus. Nekur citur ar zem
kopību nenodarbojas tik augstu kalnos.

VINGRINĀJUMI.

,/C Iezīmējiet kontūrkartē Āzijas tuksnešu zonas robežas!
"2. Kādas ir Āzijas tuksnešu augu valsts īpatnības?
3. Kāda nozīme tuksnešos ir upēm?
4. Noskaidrojiet, kādi dzīvnieki dzīvo tuksnešos un pustuksne: 

šos!

16. Subtropi. Mitrie ekvatoriālie un tropu meži. Savannas.

Subtropu apgabali. Pret jūru vērstajās Mazāzijas piekrastes 
daļās ir Vidusjūras klimats ar subtropu augu valsti, kas ir līdzīgs 
Dienvideiropas augu valstij; šeit aug mūžzaļi krūmi un koki — 
mirtes, oleandri, lauri, mūžzaļie ozoli.

Melnās jūras piekrastē, Kaukāzā, kur klimats mitrs un daudz 
nokrišņu visos gadalaikos, attīstījusies vēl krāšņāka mitro sub
tropu augu valsts. Šeit aug biezi kļavu, dižskābaržu, kastaņu un
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grieķu riekstu meži. Ir arī mūžzaļie koki un krūmi — lauri, lauru 
ķirši, buksuss, kura koksne cieta kā kauls. Koku stumbrus apvij 
efejas, savvaļas vīnogulāju stīgas un citi tīteņaugi. Šeit audzē 
tējas krūmus, mandarīnus, apelsīnus un citronus. Skaistākajās vie
tās ierīkoti kūrorti, kur atpūšas Padomju Savienības darbaļaudīs.

Vēl daudzveidīgāka ir mitro subtropu augu valsts Lielā Ķīnas 
līdzenuma dienvidu daļā (Janczi upes baseinā) un kalnos, kas pie
kļaujas tam no dienvidiem, kā arī Japānas salu dienvidu daļā. Te 
blakus mūžzaļajiem ozoliem un lauru kokiem aug kampara koki 
un lakas koki, bambusi, magnolijas ar lieliem, baltiem ziediem un 
kamēlijas krūmi, sastopamas arī palmas.

Dabiskā augu valsts saglabājusies tikai retās vietās. Iedzīvo
tāji stipri pārveidojuši apvidus izskatu: visapkārt plešas rīsa un 
kokvilnas lauki. Audzē arī tējas krūmu (tā dzimtene ir Dienvid
austrumu Āzija) un zīdkoku. Liela nozīme saimniecībā ir bambu
sam. Bambusu resnie stiebri ar tukšu vidu ir viegli un ļoti izturīgi. 
Tos izmanto celtniecībā, no tiem izgatavo mēbeles, ūdensvada 
caurules utt.

Mitrie ekvatoriālie un tropu meži. Savannas. Indostānas pus
salā, Indoķīnas pussalā un Zunda salās ir bagāta karstās joslas 
augu valsts. Visu gadu augstā gaisa temperatūra un lielais no
krišņu daudzums labvēlīgi ietekmē augu augšanu. Taču nokrišņu 
daudzums visur nav vienāds. Vietās, kur to ir ļoti daudz (vairāk 
nekā 1000 mm gadā), aug mitrie tropu un ekvatoriālie meži. Tie 
klāj Zunda salas, daļu Ceilonas salas, Indostānas un Indoķīnas 
pussalas. Himalaju dienvidu pakājē ir necaurejami tropu augu bie
zokņi, tā saucamie džungļi (95. att.).

Ekvatoriālais mežs ir dažādu mūžzaļu augu biezoknis. Tur reti 
blakus var ieraudzīt divus vienādus kokus. Te aug dažādas pal
mas, kokveidīgās papardes, bambusi, maizes koki. Izplatīti augi, 
kas dod garšvielas: krustnagliņas, piparus, kanēli. Daudzi koki dod 
vērtīgu koksni, ko lieto mēbeļu izgatavošanā (dzelzs koks, mel
nais koks, sarkankoks).

Ekvatoriālais mežs aug vairākos stāvos. Daži koki sasniedz 
60—80 m augstumu, un to stumbri paceļas kā kolonas. Tikai augšā 
plešas biezais zaru un lapu vainags. Zem šiem milzeņiem vairākos 
stāvos aug mazāki koki. Mežā valda krēsla, jo saules stari tik 
tikko izkļūst cauri biezajai lapotnei.

So meža biezokni vēl biezāku padara daudzie tīteņaugi — liā-
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nas, kas kā virves apvij koku stumbrus, pārsviežas no viena koka 
uz otru un padara meža biezokni vietām pilnīgi necaurejamu (sk. 
krāsaino tropiskā meža attēlu). Uz koku stumbriem, zariem un 
lapām aug sīki augi. Dažiem no tiem nav zaļu lapu, un tie barojas 
ar tā koka sulām, uz kura aug. Tādus augus sauc par parazīt- 
augiem.

Sevišķi bagāta un daudzveidīga augu valsts ir ekvatoriālajos 
mežos Lielajās Zunda salās (96. att.).

Indoķīnas un Indostānas piekrastē, kur pūš musoni, meži sa
stāva ziņā ir nabadzīgāki, daudziem kokiem sausajā gada laikā 

‘nobirst lapas.
Tur, kur ir mazāk nokrišņu, piemēram, Dekānā plakankalnē un 

Indoķīnas ielejās, kuras kalni aizsargā no jūras vējiem, tropu meža 
nav, šeit plešas savannas jeb tropiskā mežastepe. To klāj gara, 
cieta zāle, nelielās grupās vai pa vienam aug ne visai augsti 
koki — akācijas, mimozas.

Kalnu nogāzēs augu valsts mainās līdz ar augstumu. Himalaju
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kalnu dienvidu pakājē ir tropu džungļi, kas pa nogāzēm paceļas 
līdz 1000 m augstumam. Augstāk virs tiem atrodas subtropiskie 
meži, bet tos nomaina mēreno platuma grādu lapkoku un skujkoku 
meži. Vēl augstāk plešas zemu koku un krūmu audzes un augst
kalnu jeb alpīnās pļavas. Virs tām sākas mūžīgā sniega un šļū
doņu apgabals.

Dienvidāzijas mežos un savannās ļoti daudz dzīvnieku. Kokos 
dzīvo dažādu sugu pērtiķi. Lielajās Zunda salās ir arī lielie cilvēk
veidīgie pērtiķj orangutāni, ari giboni. Meža biezokņu nomalēs 
mīt vislielākais mūsdienu sauszemes dzīvnieks zilonis. No plēsīga
jiem zvēriem sastopami tīģeri un leopardi. Ir arī degunradži, sav-

150



va|as vērši (bife|i), brieži, meža cūkas. Daudz ķirzaku un čūsku 
(līdz 7 m gara milzu čūska un indīgā briļļu čūska, kuras dzēliens 
ir nāvējošs).

Dienvidāzijas dabu stipri pārveidojis cilvēks. Tā ir biezi ap
dzīvota, tāpēc lielas platības, kuras agrāk klāja mežs vai savannas, 
tagad pārvērstas apstrādātos laukos, kur audzē rīsu, tējas krūmu, 
kokvilnu un cukurniedres. Visu laiku ir vienmērīgi karsts, tāpēc no 
viena lauka gada laikā var novākt vairākas ražas. Audzē arī hinīna 
koku, no kura mizas iegūst ārstniecības līdzekli pret malāriju, un 
kokospalmas, no kuru riekstiem iegūst eļļu. Liela nozīme ir kau- 
čukkoku plantācijām (no kaučukkoka sastingušās sulas — kau
čuka izgatavo gumiju).

VINGRINĀJUMI.

1. Iezīmējiet kontūrkartē subtropu apgabalu, tropu mežu un 
savannu robežas!

2. Apskatiet kartē, kādas dabas zonas Āzijas teritorijā nomaina 
cita citu no ziemeļiem uz dienvidiem gar 80. meridiānu!

3. Izmantojot visas jūsu rīcībā esošās kartes, raksturojiet Ja
vas salas (Lielo Zunda salu grupā) dabu!

17. Āzijas iedzīvotāji.
D a r b s  ar  ka r t i .  Apskatiet Āzijas iedzīvotāju karti un pie

ņemtos apzīmējumus!

Iedzīvotāju daudzums un blīvums. Āzijā — vislielākajā pasau
les daļā — ir arī visvairāk iedzīvotāju. Te dzīvo apmēram 
1650 milj. cilvēku, t. i., vairāk nekā puse visas zemeslodes iedzīvo
tāju. Āzijas iedzīvotāju skaits vairāk nekā divarpus reizes lielāks 
par Eiropas iedzīvotāju skaitu.

Vidējais iedzīvotāju blīvums Āzijā ir 38 cilvēki uz 1 km2; tas 
ir gandrīz divas reizes mazāks nekā Eiropā. Šeit ir plaši apgabali, 
kas apdzīvoti ļoti reti, kā arī lielas platības, kas iedzīvotāju blī
vuma ziņā neatpaliek no biezi apdzīvotām Rietumeiropas zemēm. 
Reti ir apdzīvota maz apgūtā Sibīrijas tundra un taiga, Arābljas 
pussala, Turānas zemiene un Centrālāzijas tuksneši. Tikai pa
domju varas laikā tālu Sibīrijas ziemeļos sāka attīstīties 
zemkopība, sāka izmantot milzīgās mežu bagātības un derīgos iz-
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rakteņus. Turānas zemienē padomju cilvēki ierīko lielus apūdeņo
šanas kanālus un ūdenskrātuves, palielina apūdeņojamo zemju 
platību. Agrāk neapdzīvotajā tundrā un taigā radušies jauni ciemi 
un pilsētas. Padomju Savienības tuksnešos izveidojušās jaunas 
oāzes.

Biezi apdzīvots ir Lielais Ķīnas līdzenums un Ķīnas jūru pie
kraste, Japānas salas, Indostānas pussala ar Indas-Gangas ze
mieni un Javas sala (Lielo Zunda salu grupā).

Āzijas tautas. Āzijas iedzīvotāju nacionālais sastāvs |oti daudz
veidīgs. Dažādas tautas, kas dzīvo Āzijā, atšķiras viena no otras 
pēc valodas, parašām, saimniecības un kultūras attīstības līmeņa.

Centrālāzijas un Austrumāzijas iedzīvotāji galvenokārt pieder 
pie dzeltenās rases, kuras pazīmes spilgti izteiktas mongoļiem, kas 
dzīvo Gobi plakankalnē, tāpēc to sauc par mongoloīdu rasi. Pie 
mongoļu tautu grupas pieder arī pēc valodas radniecīgie burjati, 
kas dzīvo pie Baikāla.

Austrumāziju apdzīvo vislielākā Āzijas tauta — ķīnieši. Tibetas 
kalnienē dzīvo tibetieši, bet Indoķīnā — birmieši, tai, vjetnamieši 
un citi.

Indoķīnas dienvidu daļu apdzīvo malajieši, bet Indonēzijas sa
las — indonēzieši.

Āzijā ir plaši izplatīti tjurku 
valodas grupas iedzīvotāji. Pie 
tiem pieder turki (Mazāzijā), 
turkmēņi, uzbeki, kirgīzi un ka- 
zahi (Turānas zemienē un kai
miņu apgabalos), kā arī jakuti 
(Sibīrijas ziemeļaustrumos).

Sibīrijas iedzīvotāju lielākā 
daļa ir krievi un ukraiņi, kas 
ieceļojuši no Eiropas daļas un 
apmetušies uz dzīvi Sibīrijas zie
meļos.

Krievi ir devuši lielu iegul
dījumu milzīgās Sibīrijas izpētī
šanā. Krievu kazaki XVI un 
XVII gadsimtā 60 gadu laikā 
šķērsoja visu Sibīriju no Urālu 
kalniem līdz Klusā okeāna
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jūrām, atklāja tālo Kamčatku 
un Kuri|u salas. Daudzi pa
matiedzīvotāji līdz krievu 
ieceļošanai nepazina zemko
pību un dažādus amatniecības 
veidus.

Indostānā un Indas-Gan- 
gas zemienē dzīvo daudz in
diešu tautību. Tie runā dažā
dās, bet galvenokārt līdzīgās 
valodās. Indostānas dienvidu 
da]ā dzīvo dravīdi, kuru va
loda stipri atšķiras no Indijas 
pamatiedzīvotāju valodas. 
Daudzi dravīdi izceļas ar 
tumšu ādas krāsu un-citām 
melnās rases ārējām pazī
mēm.

Indiešiem radniecīgi ir 
irāņi un afgāņi, kas apdzīvo
Irānas kalnieni, tadžiki (pie Pamira) un dažas Kaukāza tautas.

Arābijas pamatiedzīvotāji ir arābi, kas no šejienes izceļojuši ari 
uz Ziemelāfriku.

VINGRINĀJUMI.

1. Nosakiet pēc iedzīvotāju kartes, kuras Āzijas daļas apdzīvo
tas visblīvāk, kuras visretāk!

2. Ierakstiet kontūrkartē tautu nosaukumus, kuras apdzīvo 
Āziju!

3. Salīdziniet Āzijas politiskā sadalījuma karti ar iedzīvotāju 
karti un nosakiet, kādas tautas dzīvo PSRS Āzijas daļā un kādas 
Ķīnas Tautas Republikā?

II. ĀZIJAS VALSTIS.

Azij'ā, tāpat kā Eiropā, ir daudz valstu; bez tam nelielas teri
torijas aizņem Eiropas kapitālistisko valstu — Lielbritānijas un 
Portugāles kolonijas. Pavisam nesen vairākas lielas Āzijas valstis
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bija atkarīgas no kapitālistiskajām valstīm vai arī bija to koloni
jas. Tagad šo apspiesto zemju tautas neatlaidīgā cīņā atbrīvojušās 
no jūga un ieguvušas neatkarību.

Āzijas valstis, tāpat kā Eiropas valstis, pieder pie divām da
žādām pasaules sistēmām — sociālistiskās un kapitālistiskās. So
ciālistiskās sistēmas valstis aizņem gandrīz 2/3 no Āzijas terito
rijas, bet šo valstu iedzīvotāji sastāda apmēram pusi no visiem 
Āzijas iedzīvotājiem.

Vairāk nekā '/3 no Āzijas aizņem Padomju Sociālistisko Repub
liku Savienība. Padomju Savienības Āzijas daļu sastāda visa Zie- 
meļāzija no Urālu kalniem līdz Klusajam okeānam, Turānas ze
miene ar augstienēm, kas tai piekļaujas, un Kaukāzs, kas atrodas 
starp Melno jūru un Kaspijas jūru.

Pēc otrā pasaules kara Ķīnas Tautas Republikā, Korejas Tau
tas Demokrātiskajā Republikā un Vjetnamas Demokrātiskajā Re
publikā nodibinājās tautas demokrātiskā vara. Mongolijas Tautas 
Republika nodibinājās jau agrāk. Visas šīs valstis ietilpst sociā
lisma nometnē.

1. Ķīnas Tautas Republika.
Ģeogrāfiskais stāvoklis un dabas apstākļi.

D a r b s  a r  ka r t i .

1. Parādiet Ķīnas Tautas Republiku (ĶTR) Āzijas fiziskās 
ģeogrāfijas un politiskā sadalījuma kartē!

2. Ar kādām valstīm robežojas ĶTR? Kuras no robežvalstīm 
ietilpst sociālistisko valstu nometnē?

3. Kādi jums pazīstami kalni un upes atrodas ĶTR teritorijā?

Ģeogrāfiskais stāvoklis. Ķīnas Tautas Republika ir viena no 
vislielākajām valstīm pasaulē. Ķīnas Tautas Republikas platība 
(apmēram 10 milj. km2) ir nedaudz mazāka par Eiropu. Tā aizņem 
gandrīz vienu ceturto daļu no Āzijas.
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Ķīnas teritorija izplešas no Pamira kalniem rietumos līdz Klusā 
okeāna jūrām austrumos vairāk kā 5000 km garumā. Gandrīz tik
pat liels attālums ir no ziemeļiem uz dienvidiem.

Liela da|a sauszemes robežas Ķīnai ir ar PSRS un citām so
ciālistiskajām zemēm.

Ķīniešu tauta ilgus gadus cīnījās par savu brīvību un neatka
rību. Komunistiskās partijas vadītās tautas cīņas uzvaras rezul
tātā 1949. gadā nodibinājās Ķīnas Tautas Republika. Sim notiku
mam bija pasaulvēsturiska nozīme. Tautas revolūcijas uzvara 
darīja galu ķīniešu tautas apspiestībai un verdzībai un deva iespēju 
sākt sociālisma celtniecību. Daudzmiljonu ķīniešu tauta iegāja 
brālīgajā sociālistisko zemju tautu saimē.

Ķīnas Tautas Republikas neatņemama sastāvdaļa ir Ta i v a -  
n a s  sala Austrumķīnas jūrā, bet to ieņēmis Amerikas Savienoto 
Valstu karaspēks, un tā aizsardzībā Taivanā pajumti atraduši no 
Ķīnas galvenās teritorijas padzītie ķīniešu kontrrevolucionāri.

Austrumķīnas daba. Austrumķīna ziemeļos robežojas ar Pa
domju Savienību un Korejas Tautas Demokrātisko Republiku. Rie
tumos tai piekjaujas Tibetas kalnienes un Gobi plakankalnes no
males kalni. Dienvidos Ķīnai ir robeža ar Vjetnamas Demokrātisko 
Republiku, bet austrumos to apskalo Dzeltenā jūra, Austrumķīnas 
jūra un Dienvidķīnas jūra.

Austrumķīnas centrālajā da|ā atrodas plaša zemiene — Li e 
l a i s  Ķ ī n a s  l ī d z e n u m s ,  ko apūdeņo Ķīnas lielākās upes 
Janczi un Huanhe. Uz dienvidiem no Janczi Austrumķīnā paceļas 
ne visai augstie Dienvidķīnas kalni.

Austrumķīnas klimats sakarā ar teritorijas izstiepumu ziemeļu- 
dienvidu virzienā mainās no mērenā klimata ziemeļos līdz sub
tropu un tropu klimatam dienvidos.

Klimatu stipri ietekmē musonu vēji, kas gadā divreiz maina 
virzienu. Spēcīgais musons, kas ziemā pūš no stipri atdzisušajiem 
Āzijas iekšējiem rajoniem, rada Austrumķīnas ģeogrāfisko platumu 
grādiem neatbilstoši aukstu laiku. Ziemeļaustrumos ziema ir ar 
bargu salu, kā Sibīrijā. Ķīnas līdzenuma ziemeļu daļā upes pārklā
jas ar ledus kārtu. Dažkārt pat Austrumķīnas dienvidu da|ā ir sal
nas un sniegs.

Vasaras musons atnes nokrišņus no Klusā okeāna. Bagātīgās 
vasaras lietusgāzes rada ūdens pārpilnību upēs, un nereti sākas 
lieli plūdi. Sevišķi bīstami ir plūdi Huanhē upē. Kaut arī iedzīvo-
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tāji kopš seniem laikiem nostiprina šīs upes krastus, ce|ot augstus 
aizsargvaļņus, tomēr vasaras daudzūdens perioda laikā upe tos 
bieži pārrāvusi un applūdinājusi laukus, ciemus un pilsētas, 
radot tautai neskaitāmus zaudējumus. Pašreiz uz Huanhes upes 
veic lielus darbus: ceļ aizsprostus un izveido lielas ūdenskrātuves. 
Tādā veidā tiek likvidētas plūdu briesmas, un tajā pašā laikā 
paplašinās apūdeņojamo zemju platības.

Daudzveidīgie klimatiskie apstākli nosaka lielu dažādību arī 
augu valstī. Ziemeļaustrumos aug jauktie meži. Tajos dzīvo taigas 
dzīvnieki: lāči, vilki, vērtīgi kažokādu dzīvnieki, bet blakus tiem 
sastopami arī tīģeri, mežacūkas, brieži, izjubri.

Cilvēka ilggadīgais darbs Lielā Ķīnas līdzenuma augu segu 
stipri pārveidojis. Dabīgā veģetācija gandrīz nemaz nav saglabā
jusies, jo zeme ir uzarta un izveidoti tīrumi.

Austrumķīnas dienviddaļā, kur ir siltāks, aug subtropiskie augi: 
mūžzaļie kampara un lauru koki, bambuss un pašos dienvidos pal
mas. No dzīvniekiem šeit sastopami pērtiķi, tīģeri un citi tropisko 
zemju dzīvnieki.
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Rietumķīnas daba. Rietumķīnā ietilpst Iekšējā Mongolija, 
Sinczjana un Tibeta.

I e k š ē j ā  M o n g o l i j a  aizņem da|u no Gobi plakankalnes. 
Tā ir pustuksnešu un māla, akmeņu vai smilšu tuksnešu teritorija 
ar nabadzīgu augu valsti, ko veido zāle un krūmi. Tomēr no šīs 
nabadzīgās augu segas pārtiek savva|as un mājas dzīvnieki.

S i n c z j a n a  — Ķīnas ziemeļrietumu da]a, ko ietver kalni. 
Tās ziemejos stiepjas Altaja kalnu grēdas, rietumos tā piekļaujas 
Pamiram, bet dienvidos Ķunluna kalnu grēdas to atdala no Tibe- 
tas. No rietumiem Sinczjanā iespiežas Tjanšana kalnu grēdas un 
sadala to divās lielās ieplakās, kas austrumos saplūst kopā ar Gobi 
plakankalni. Sinczjanas klimats ir krasi kontinentāls, nokrišņu 
loti maz.

Ķīnā sastopamas arī dažādu metālu rūdas — dzelzs, vara un 
alvas rūdas, — kā arī zelts. Ķīna ir vienā no pirmajām vietām pa
saulē volframa ieguves ziņā. Volframu izmanto kā piekausējumu 
augstas kvalitātes tērauda izgatavošanai. Arī antimonu, kuru lieto 
sakausējumos ar svinu, alvu un varu, Ķīnā iegūst ievērojamos 
daudzumos.
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VINGRINĀJUMI.

1. Iezīmējiet kontūrkartē ar sarkanu zīmuli ĶTR robežas, pie
rakstiet kaimiņvalstu nosaukumus, atzīmējiet galvenās izrakteņu 
atradnes!

2. Nosakiet pēc klimata kartēm Rietumķīnas un Austrumķīnas; 
janvāra un jūlija temperatūras un nokrišņu daudzumu!

3. Nosakiet pēc dabas zonu kartes, kādās dabas zonās atrodas 
Ķīnas teritorija!

Iedzīvotāju skaits. Iedzīvotāju skaita ziņā Ķīnas Tautas Repub
lika ir pirmā vietā pasaulē. Ķīnā dzīvo vairāk nekā 650 miljoni 
iedzīvotāju, kas sastāda apmēram 1/4 daļu no visas pasaules iedzī
votājiem. 

Ļoti liela apdzīvotība ir^AustrumķīnāJ kur dzīvo 800 cilvēku 
uz 1 km2.(flRietumķīnayapdzīvota reti — 1 vai 2 cilvēk?*uz 1 km2.

Nacionālais sastāvs. Lielāko daļu no iedzīvotājiem sastāda ķī
nieši. Pārējās tautas, kas apdzīvo Ķīnas teritoriju, izvietojušās tās 
nomalēs. Austrumķīnas dienvidu daļu apdzīvo samērā liela 
tauta — čžuani, kas valodas ziņā radniecīga Indoķīnas tautām. 
Tibetieši dzīvo augstajā Tibetas kalnienē. Uiguri (radniecīgi uz
bekiem) — ziemeļrietumu Ķīnas tuksnešos, bet mongoļi — Gobi 
plakankalnē.

Visas šīs Ķīnas Tautas Republikā dzīvojošās tautas ir tiesībās 
vienlīdzīgas, un tām ir pašpārvalde (autonomija).

Kultūra. Ķīnieši ir sena kultūras tauta. Viņi izgudroja kompasu, 
grāmatu iespiešanu, pirmie sāka lietot pulveri, iemācījās izgatavot 
papīru un porcelānu. Bija laiks, kad Eiropā augsti vērtēja Ķīnā 
izgatavotos porcelāna kausus, lietoja tos pat kā greznuma priekš
metus.

Sirmā senatnē ķīnieši uzcēla tādu grandiozu celtni kā Lielo 
Ķīnas mūri, lai pasargātos no svešzemju iebrucējiem. Cita gran
dioza celtne — 1700 km garais Lielais kanāls tika uzbūvēts no 
Lielā Ķīnas līdzenuma ziemeļiem līdz tā dienvidiem.

Ķīna ne vienu reizi vien krita par upuri iekarotājiem. No zie
meļiem Ķīnā vairākkārt ielauzās dažādas klejotāju tautas.

XIX gadsimtā Ķīna pakāpeniski nonāca lielo kapitālistisko 
valstu — Anglijas, Vācijas, Amerikas Savienoto Valstu un Japā-1

2. Ķīnas Tautas Republika. Iedzīvotāji.
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nas atkarībā. Ārzemju kapitālisti nežēlīgi ekspluatēja dabas bagā
tības un izveda no Ķīnas vērtīgas izejvielas. Kapitālisti, izmanto
jot lēto darbaspēku, cēla Ķīnā savas fabrikas, iegūstot milzīgu 
pe]ņu. Ārzemnieki, kas dzīvoja Ķīnā, nepakļāvās vietējiem liku
miem. Daudzās pilsētās veselus kvartālus aizņem tikai ārzemnieki. 
Sos kvartālus no ķīniešiem apsargāja ārzemju karaspēks un poli
cija. Ārzemnieki ķīniešus uzskatīja par zemākas rases pārstāvjiem. 
Ilgstošajā ārzemju kapitālistu valdīšanas laikā ķīniešu tauta — 
senās kultūras radītāja — atpalika no citām tautām savā attīstībā. 
Tikai neliela da]a turīgāko ķīniešu prata lasīt un rakstīt. Tautas 
varas laikā panākts straujš kultūras kāpinājums. Katram strādnie
kam un zemniekam ir iespēja iegūt izglītību.

Iemācīties lasīt un rakstīt ķīniešu valodā ir ļoti grūti. Lai va- 
rētu' izlasīt ķīniešu grāmatu vai laikrakstu, nepietiek zināt tikai 
33 burtus, bet ir jāpazīst 1500—2000 hieroglifu (pavisam to ir 
desmitiem tūkstošu). Hieroglifu mācīšanās ir sarežģīta, jo 
hieroglifi neapzīmē atsevišķu burtu, bet veselu vārdu. Tautas vara



cenšas atvieglināt mācīšanos, samazinot hieroglifu skaitu, vien
kāršojot tos. Jaunais vienkāršotais ķīniešu alfabēts jau ir izstrā
dāts. Tas pakāpeniski aizstās sarežģītos hieroglifus.

Tautas vara uzcēlusi simtiem tūkstošu skolu bērniem un pie
augušajiem. Ķīnā tagad mācās visi: bērni, jaunieši un cilvēki pus
mūža gados.

Grūta bija Ķīnas darba tautas dzīve ārzemnieku un feodāļu 
jūgā. Par smago darbu strādnieki saņēma ļoti niecīgu atalgojumu. 
Lielākā daļa zemes piederēja muižniekiem, bet zemnieki saimnie
koja uz maziem zemes gabaliņiem (zemes platības mērs Ķīnā ir 
mu, kas ir viena piecpadsmitā daļa no hektāra). Zemnieki savu 
zemi apstrādāja ar rokām, jo viņiem nebija ne darba lopu, ne ma
šīnu, tāpēc vienmēr dzīvoja trūkumā.

Tautas revolūcijas uzvara līdz pašiem pamatiem pārvērta dar
baļaužu dzīvi. Kapitālistiem atņemtās fabrikas un rūpnīcas kļuva 
par visas tautas īpašumu. Zemnieki ir apvienojušies lauksaimnie
cības kooperatīvos un sākuši kopīgi apstrādāt muižniekiem atņem
tās zemes, izmantojot mašīnas. Lielās zemnieku apvienībās lielās 
platībās nodarbojas ar lauksaimniecību, kā arī organizē vietējo 
izejvielu pārstrādāšanu, ceļ skolas, iegādājas mašīnas.

VINGRINĀJUMI.
r\r I ļ  % \ *v

1. Nosakiet pēc Āzijas iedzīvotāju kartes, kuras ĶTR daļas ap
dzīvotas visbiezāk, kuras visretāk!

2. Ierakstiet kontūrkartēs ĶTR dzīvojošo tautu nosaukumus!
3. Pastāstiet par seno un mūsdienu ķīniešu kultūru!

Afrikas savanna.

160







3. Ķīnas Tautas Republika. Saimniecība un pilsētas.
•

Lielākā da]a ķīniešu dzīvo laukos un nodarbojas ar zemkopību. 
Ķīnieši ir pieredzējuši un prasmīgi zemkopji. Zeme tiek izmantota 
pilnīgi: ne gabaliņš neapstrādātas, kailas zemes nav sastopams. 
Tikko kā tīrumos novāc vienu ražu, tā tūliņ iesēj citus augus. Dau
dzās vietās zemes dienvidu daļā novāc divas ražas, pat trīs ražas 
gadā. Lauku rūpīgā apstrādāšana ar rokām, sējumu kopšana, lais
tīšana — tas viss vairāk atgādina darbu sakņu dārzā, nevis tīrumā.

Jau sirmā senatnē ķīnieši nodarbojās ar rīsa audzēšanu, ūdeni 
saviem laukiem pievadīdami pa kanāliem no upēm. Rīss pēc savas 
izcelšanās ir purva augs un prasa daudz ūdens. Jaunos rīsa dēs
tus ķīnieši izstāda laukos, kas applūdināti ar ūdeni. Ūdens klāj 
lauku visā rīsa augšanas laikā, līdz tas nogatavojas. Rīss ir ķī
niešu galvenais pārtikas augs. Rīsam Ķīnā tikpat liela nozīme kā 
mums maizei. Rīsa audzēšanā Ķīna ieņem pirmo vietu pasaulē.

Sahāras tuksnesī.



Rīsu audzē Austrumķīnas dienvidu da|ā. Ziemeļu daļā, kur 
mazāk mitruma un īsāka vasara, sēj kviešus. Kviešu ieguves ziņā 
Ķīna pašreiz ieņem otro vietu pasaulē (pēc PSRS).

Ķīnā audzē arī kokvilnu un sojas pupas. Tā kā Ķīnā maz piena 
lopu, tad sojas eļļai liela nozīme iedzīvotāju uzturā.

Austrumķīnas dienvidos pauguru un kalnu nogāzēs taisnās 
rindās iedēstīti tējas krūmi. Tējas gatavošanai derīgas tikai jau
nās lapiņas. Agrāk Ķīna bija vienīgā tējas ražotāja, un tās pro
dukciju lietoja visā pasaulē. Tikai vēlāk tējas krūmi izplatījās arī 
citās zemēs.

Ailstrumķīnas dienviddaļā audzē cukurniedres, citronu un apel
sīnu kokus. Plaši izplatīti bambusu stādījumi.

Lauku apstrādāšanai vairākās vietās izmanto bifeļus, govis, 
ēzeļus un mūļus. Ķīniešu ciematos ļoti daudz cūku un mājputnu — 
vistu, pīļu, zosu.

Rietumķīnā, kur ir daudz stepju un kalnu ganību, iedzīvotāju 
galvenā nodarbošanās ir lopkopība. Aramzeme te aizņem ļoti ma
zas platības.
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Iekšējā Mongolijā un Sinczjanā ganās aitu, zirgu un kamieļu 
ganāmpulki. Tibetā audzē jakus. Jaks tibetiešiem ir neaizstājams 
dzīvnieks. Viņu izmanto, lai pārvadātu kravas pa kalnu takām, no 
viņa iegūst pienu un gaļu pārtikai, bet vilnu un ādas — apģērbam.

Zemkopība Ķīnas Tautas Republikā ir guvusi lielus panākumus. 
Ūdenskrātuves uz upēm un apūdeņošanas kanāli aizsargā laukus 
no plūdiem un dod iespēju paplašināt apūdeņojamo zemju platību. 
Lauksaimniecības mašīnu izmantošana un minerālā mēslojuma pie
lietošana kooperatīvu laukos ievērojami ceļ ražību un palielina 
graudaugu, kokvilnas un tējas ražas. Pieaudzis arī lopu skaits.

Ķīnas fabrikas un rūpnīcas ražo dažādas mašīnas, apģērbu, 
apavus un citas rūpniecības preces. Radušās daudzas jaunas ogļu 
raktuves un naftas atradnes. Darba ierindā stājušās' daudzas ču
guna un tērauda kausēšanas rūpnīcas. Strauji aug sociālistiskā 
saimniecība Ķīnā. Ogļu ieguves ziņā Ķīna ieņem otro vietu pasaulē 
(pēc PSRS). Vēl nesen Ķīnā neizgatavoja nekādas mašīnas, bet
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tagad ražo automobiļus, traktorus un dažādas lauksaimniecības 
mašīnas.

ĶTR valdība izvirzījusi uzdevumu attīstīt zinātni un kultūru, 
radīt pirmklasīgu rūpniecību un modernu lauksaimniecību, lai tu
vākajos gados produkcijas izlaidē panāktu visvecāko kapitālistisko 
valsti — Lielbritāniju.

Pildot šos uzdevumus, Ķīna saņem lielu palīdzību no PSRS 
un citām sociālistiskajām valstīm. Padomju un ķīniešu zinātnieki 
dalās pieredzē par saviem sasniegumiem. Padomju ģeologi piedalās 
derīgo izrakteņu meklēšanā Ķīnā, padomju speciālisti izstrādā 
jaunceļamo elektrostaciju un rūpnīcu projektus. Ķīnas jaunatne 
mācās padomju skolās un augstskolās, Ķīnas strādnieki padomju
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rūpnīcas un fabrikās apmaiņas darba pieredzē ar mūsu labākajiem
strādniekiem.

Ķīnu un Padomju Savienību saista dzelzceļi. Caur Rietumķī- 
nas kalniem un tuksnešiem izbūvēta jauna dzelzceļa līnija uz PSRS.

ĶTR pilsētas. Ķīnas galvaspilsēta — Pekina ir viena no vecā
kajām pilsētām pasaulē. Tajā ir vairāk nekā 5 miljoni iedzīvo
tāju. Pekinā atrodas Republikas valdības iestādes, universitāte 
un desmitiem citas augstākās mācību iestādes, Zinātņu akadēmija 
un daudzas citas zinātniskās iestādes. Daudzās rūpnīcās un fab
rikās ražo mašīnas un aparātus, audumus, iespiež grāmatas.

P e k i n a  bija Ķīnas galvaspilsēta jau tad, kad Ķīnā vēl valdīja 
imperiālisti. Tā pilsētas daļa, kurā dzīvoja imperators, bija noro
bežota ar augstu sienu un saucās «Aizliegtā pilsēta». Vienkārša
jiem cilvēkiem tā bija nepieejama. Tagad imperatoru pilis ir mu
zeji, kas nodoti tautai, bet imperatoru dārzi kļuvuši par tautas
parkiem.
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S a n h a j a  — pati lielākā pilsēta Ķīnā (vairāk nekā 7 milj. 
iedzīvotāju) — atrodas nedaudz uz dienvidiem no Janczi grīvas. 
Sanhaja ir lielākā Ķīnas jūras osta. Sanhajā ir attīstījusies kuģu 
būve un audumu ražošana. Pilsētā ir daudz augstskolu.

U h a ņ a  — liela pilsēta pie Janczi upes. Pilsēta sastāv no trim 
daļām, kas novietojušās ūdeņiem bagātās upes un tajā ietekošās 
pietekas krastos. Milzīgā divstāvu tilta uzcelšana pār Janczi upi 
(augšējā stāvā norit autosatiksme, apakšējā — vilcienu kustība) 
atviegloja satiksmi starp pilsētas daļām.

Kaut gan Uhaņa atrodas 1200 km no Janczi grīvas, lielie jūras 
tvaikoņi pa ūdeņiem bagāto upi var nokļūt tajā. Pilsētā ir daudz 
lielu rūpnīcu un fabriku. Ir universitāte un vairākas citas mācību 
iestādes.

G u a n č ž o v a  ir lielākā pilsēta Dienvidķīnā. Tā ir ievērojams 
rūpniecības centrs un jūras osta.

VINGRINĀJUMI.

1. Nosauciet galvenās lauksaimniecības kultūras, ko audzē Ķīnā!
2. Parādiet kartē lielākās Ķīnas pilsētas, kuras ir pieminētas 

tekstā! Ierakstiet tās kontūrkartē!
3. Izpētiet Pekinas plānu (106. att.) un atrodiet tajā: a) «Iek

šējo pilsētu», kur atrodas senās arhitektūras pieminekļi un valdī
bas iestādes, un «Ārējo pilsētu»; b) senās sienas, kas to ietver; 
c) Guguna muzeju — bijušo imperatora pili «Aizliegtajā pilsētā», 
ko arī ietver sienas; d) Tjaņaņmiņa laukumu, kur tika pasludināta 
ĶTR nodibināšanās, kur svētku dienās soļo darbaļaužu kolonas; 
e) dzelzceļus, šosejas, lielceļus.

4. Mongolijas Tautas Republika.

 D a r b s  a r  ka r t i .
/1  Parādiet kartē Mongolijas Tautas Republiku!
[ 2]  Pastāstiet par MTR dabu!

Mongolijas Tautas Republika nodibinājās 1924. gadā pēc tautas 
revolūcijas uzvaras.

Mongolijas Tautas Republika atrodas starp divām sociālistis
kām valstīm — Padomju Savienību un Ķīnas Tautas Republiku. 
MTR dzīvo apmēram 1 miljons iedzīvotāju. Gandrīz visi iedzīvo
tāji ir mongoļi.
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Mongolija bija atpalikusi klejotāju — lopkopju zeme. Zemko
pība Mongolijas Tautas Republikā attīstās tikai pēdējā laikā. Plaši 
tiek apgūtas jaunas zemes, kurās sēj miežus, prosu un kviešus.

Liela nozīme Mongolijā paliek vēl arvien lopkopībai. Mon
goļi audzē aitas, kazas, liellopus (tai skaitā jakus), zirgus un div- 
kuprainos kamieļus. Lopi dod mongoļiem pārtiku, apģērbu, mate
riālu ēku būvei un kalpo kā pārvietošanās līdzeklis.

Agrāk katra mongoļu ģimene savu ganāmpulku ganīja atse
višķi, klejojot ar to no vienām ganībām uz citām. Klejotāju mājok
lis bija pārvadājamā jurta. Tās pamatā viegls koka režģis, kas ap
vilkts ar voiloku un sasiets ar vilnas virvēm. Blakus jurtai parasti 
piesieti sedloti zirgi. Mongoļi ļoti maz staigā kājām. Pat nelielus 
attālumus viņi veic jāšus. Jāt mongoļi iemācās jau bērnībā.

Mongoļi pārtiek no lopkopības produktiem: svaiga vai skāba 
piena, siera, sviesta, gaļas. Ļoti iecienīta ir tēja. Tēju mongoļi ga
tavo kopā ar miltiem, speķi vai sviestu, sāli un pienu.

Tautas varas gados lopkopības attīstība vēršas plašumā, pa
lielinās lopu skaits, lopu pārziemošanai būvē aplokus, sagatavo 
barību ziemai. Valstī nodibināti lauksaimniecības kooperatīvi, kas 
apvieno aratus (zemniekus) — lopkopjus un zemkopjus, kā arī 
valsts saimniecības. Mongoļi pāriet uz pastāvīgu dzīvi apdzīvo
tās vietās, kuru skaits palielinās.
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Mongolijā vairākās vietās iegūst akmeņogles, sākusies ari naf
tas ieguve. Pārtikas rūpniecības uzņēmumi pārstrādā lopkopības 
produktus. Ir ādas fabrikas, ga|as un sviesta kombināti.

Mongolijas Tautas Republika sekmīgi attīsta sociālistisko saim
niecību.

Republikā maz pilsētu. Lielu pilsētu nav nemaz, bet līdz ar 
saimniecības attīstību ceļas jaunas pilsētas un paplašinās vecās.

U l a n b a t o r a  ir MTR galvaspilsēta (tulkojumā «Ulanbatora» 
nozīmē «sarkanais varonis»). Pilsēta ir vairākus gadsimtus veca, 
bet agrāk tā bija neliela, neievērojama pilsētiņa ar mazām māji
ņām, nebruģētām ielām, bez apgaismojuma, tajā bija daudz jurtu. 
Pēc revolūcijas pilsēta strauji aug: radušās lielas fabriku, rūpnīcu 
un valdības iestāžu celtnes, universitāte un citas mācību iestādes, 
teātris, lielas dzīvojamās mājas.

Ielās deg elektriskās spuldzes. Vairākas ielas ir asfaltētas.

VINGRINĀJUMS.

'  Kontūrkartē iezīmējiet Mongolijas Tautas Republikas robežas, 
ierakstiet galvaspilsētas nosaukumu!
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5. Korejas Tautas Demokrātiskā Republika. 
Vjetnamas Demokrātiskā Republika.

D a r b s  a r  ka r t i .

1. Parādiet kartē Koreju un Vjetnamu! Ar kādām valstīm tās ro
bežojas? Kādas jūras tās apskalo?

2. Pēc atlantā ievietotajām kartēm pastāstiet par Korejas un 
Vjetnamas dabu!

Korejas sašķelšana. Koreja vairākus gadu desmitus bija Japā
nas kolonija. Tikai japāņu militārās kliķes sagraušana otrā pasau
les karā deva iespēju korejiešiem atbrīvoties no koloniālā jūga. Bet 
Korejas ziemeļu un dienvidu daļas tālākais liktenis izrādījās 
dažāds.

Korejas ziemeļu daļu atbrīvoja Padomju Armija, un tās iedzī
votāji varēja nodibināt savu tautas varu un izveidot Korejas Tau
tas Demokrātisko Republiku (KTDR).

Korejas dienvidu daļu ieņēma Amerikas Savienoto Valstu kara
spēks. Tur pretēji tautas gribai amerikāņi nodeva varu tautai nai
dīgai, no ASV atkarīgai valdībai. Dienvidkorejas karaspēks kopā 
ar amerikāņu karaspēku karoja pret demokrātisko Koreju, bet ko
rejiešu tautas armija kopā ar ķīniešu brīvprātīgajiem aizstāvēja 
savas zemes neatkarību.

Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas un Dienvidkorejas 
robeža iet pa 38. paralēli.

Korejas Tautas Demokrātiskā Republika. KTDR iedzīvotāji 
(vairāk nekā 9 milj. cilvēku) ir korejieši. Lielākā daļa no viņiem 
nodarbojas ar zemkopību.

Zeme, kas agrāk piederēja japāņu un korejiešu muižniekiem, 
tagad atdota zemniekiem. Viņi audzē galvenokārt rīsu. Plaši iz
platītas ir prosas, sojas pupu, dažādu sakņu kultūras. Rīss, prosa 
un saknes ir galvenais korejiešu ēdiens.

Audzē arī kokvilnu. Visur attīstīta zīdkopība.
Lopkopībai ir maza nozīme. Korejieši audzē darba lopus, bet 

ar piensaimniecību nenodarbojas.
Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā iegūst ogles, dzelzs 

rūdu, zeltu, kausē metālus. Fabrikas un rūpnīcas pieder valstij. 
Valstī attīstās sociālistiskā saimniecība. Lielu palīdzību KTDR 
sniedz PSRS un citas sociālistiskās nometnes valstis.



Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas galvaspilsēta ir 
P h e n j a n a  — viena no vecākām Āzijas pilsētām. Kara laikā šo 
pilsētu daudzkārt bombardēja amerikāņu bumbvedēji. Neskarta 
tajā nepalika neviena celtne. Pēc kara pilsētu ātri atjaunoja: uz
cēla jaunas mājas, atvēra mācību iestādes, uzcēla jaunas fabrikas.

Vjetnamas sašķelšana. Vjetnama līdz ar citām Indoķīnas pus
salas valstīm ilgu laiku bija Francijas kolonija. Pēc otrā pasaules 
kara Vjetnamas tauta pasludināja savas valsts neatkarību un no
dibināja tautas varu. Bet Francija, lai atjaunotu savu kundzību, 
sāka karu. Vjetnamas tauta aizstāvēja savu brīvību. Tomēr Vjet
nama, tāpat kā Koreja, tika sadalīta divās daļās:

Vjetnamas ziemeļu daļa — Vjetnamas Demokrātiskā Republika, 
kuras valdība par savu mērķi uzskata sociālisma uzcelšanu, un 
Dienvidvjetnama, kur ir tautai naidīga valdība, ko atbalsta ASV. 
Pagaidu robeža starp abām Vjetnamas daļām ir nedaudz uz dien
vidiem no 17. paralēles.

Vjetnamas Demokrātiskā Republika. Iedzīvotāji (16 milj.) gal
venokārt sakoncentrējušies zemajos līdzenumu apgabalos. Pārējās 
nelielās tautības apdzīvo kalnu rajonus.

Darba lopi un lauksaimniecības inventārs Vjetnamas Demokrā
tiskajā Republikā ir atņemti muižniekiem un sadalīti zemniekiem. 
Labvēlīgie klimatiskie apstākļi atļauj gadā iegūt divas līdz trīs 
ražas. Tāpat kā citās Dienvidaustrumāzijas zemēs, arī te galvenā 
lauksaimniecības kultūra ir rīss. Liela vieta ierādīta arī kaučukkoka 
plantācijām.

Tautas valdība veic pasākumus rīsa sējumu platības palielinā
šanai un apūdeņošanas sistēmu celtniecībai rīsa audzēšanas vaja
dzībām. Vjetnamā iegūst derīgos izrakteņus, ceļ fabrikas un rūp
nīcas. Padomju Savienība un Ķīnas Tautas Republika palīdz Vjet
namas Demokrātiskās Republikas tautai celt jaunu dzīvi.

Vjetnamas Demokrātiskās Republikas galvaspilsēta ir Hanoja. 
Tā atrodas līdzenumā VDR ziemeļos. Pilsētā ir saglabājušies dau
dzi vjetnamiešu tautas senās kultūras pieminekļi (senie tempļi, 
statujas). Pilsētā darbojas dažādas fabrikas.

VINGRINĀJUMI.

1. Iezīmējiet kontūrkartē KTDR un Vjetnamas DR robežas, 
pierakstiet galvaspilsētu nosaukumus!

2. Salīdziniet KTDR un Vjetnamas DR dabu un saimniecību!
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6. Indija. Dabas apstākļi.

D a r b s  a r  ka r t i .
1. Parādiet Āzijas kartē valstis, kas izveidojušās bijušo Liel

britānijas koloniju vietā — Indijas, Pakistānas un Ceilonas re
publikas!

2. Nosakiet, ar kādām valstīm robežojas Indijas Republika, 
kādi kalni atdala Indiju no Tibetas, kādas Klusā okeāna daļas ap
skalo tās krastus!

Indija aizņem Indostānas pussalu, Indas-Gangas zemieni, kas 
pussalai piekļaujas no ziemeļiem, un Himalaju kalnu dienvidu no
gāzes.

Divus gadsimtus Indija bija lielākā Lielbritānijas kolonija. Ko
loniālā apspiestība traucēja Indijas saimnieciskās un kulturālās 
dzīves attīstību.

Indijas sašķelšana. Tikai pēc otrā pasaules kara indiešu na
cionālā atbrīvošanās kustība piespieda angļus piešķirt Indijai ne
atkarību. Angļiem tomēr izdevās, balstoties uz reliģiskām atšķirībām
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indiešu vidū, panākt Indijas sadalīšanu divās daļās. Reliģiskie 
ticējumi radīja nesaskaņas un naidu starp indiešiem.

Indieši musulmaņi izveidoja Pakistānas Republiku (vairāk 
nekā 90 milj. iedzīvotāju). Tā sastāv no divām daļām: Rietumu 
un Austrumu Pakistānas. Rietumu Pakistāna atrodas Indas ba
seinā, sausa klimata apgabalā ar tuksnešu un pustuksnešu augu 
valsti. Austrumpakistānā ir tropiskais klimats ar ievērojamu no
krišņu daudzumu. Austrumpakistānā atrodas Gangas lejtecē 
1500 km uz austrumiem no Gangas. Pakistānā audzē daudz kok
vilnas un džutas. No džutas izgatavo maisa audumus un virves.

Lielākā daļa Indijas, ko apdzīvo indieši (galvenā ir hindu re
liģija), ir Indijas Republika — viena no lielākām valstīm pasaulē 
(platība 3V4 miljoni km2).

Par patstāvīgu republiku kļuvusi arī bijusī Lielbritānijas ko
lonija Ceilona, kas atrodas tāda'paša nosaukuma salā uz dien
vidiem no Indostānas pussalas.

Indijas Republikas daba. Gar Indijas Republikas ziemeļu ro
bežu triju paralēlu grēdu veidā paceļas H i m a l a j i .  Kalni, kas 
paceļas zemienē, nav visai augsti. Tie apauguši ar mežu. Uz zie
meļiem no tiem stiepjas augstāka grēda (līdz 6000 m). Indijas
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robeža iet pa Himalaju galveno grēdu, kas, sasniedzot 7000— 
8000 metru augstumu, ir klāta ar mūžīgo sniegu un ledu. Himala- 
jos maz pāreju — tās ir augstu un grūti pieejamas. Upes, kas sā
kas mūžīgā sniega un ledus apgabalā, tecēdamas lejup, izgrauž 
klintīs šauras un dziļas aizas.

Himalaju dienvidu pakājē izplešas līdzenums, ko izveidojušas 
upju sanesas, — I n d a s - G a n g a s  z e mi e n e .  Neskatoties uz 
to, ka Indas-Gangas, zemiene atrodas uz ziemeļiem no saulgriežu 
loka, tajā ir karsts klimats, jo no ziemeļiem to norobežo augstie 
Himalaju kalni.

Nokrišņu daudzuma ziņā ir krasas atšķirības starp zemienes 
rietumu un austrumu daļām. Austrumu daļā dienvidrietumu mu
sons atnes daudz nokrišņu no Indijas okeāna. Te priekškalnēs ir 
viena no mitrākajām vietām uz zemeslodes (līdz 12 000 mm no
krišņu gadā). Karstajā un mitrajā klimatā bagātīgi attīstās tropu 
augu valsts.

Rietumdaļā Indas baseinā ir sauss klimats (nokrišņu mazāk par 
250 mm) un nabadzīga augu valsts.

Lielāko daļu no pussalas aizņem Dekanas plakankalne. Tās 
virsmu šķērso dziļas upju ielejas. Vietām lielas platības klātas ar 
izvirduma iežiem. Rietumos un austrumos plakankalnei ir stāvas
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nogāzes pret šauro piekrastes zemieni Bengālijas jūras līča un 
Arābijas jūras piekrastēs.

Indostāna atrodas vasaras dienvidrietumu musona joslā. Mu
sona nesto mitrumu aiztur plakankalnes rietumu stāvā nogāze, un 
lietus nolīst piekrastē, kur labi aug tropiskie palmu, melnkoku un 
sarkankoku meži. Plakankalnē nokrišņu daudzums ir mazāks. Tur 
izveidojusies savanna. Savannā aug cieta zāle un krūmāju audzes; 
nelielām grupām vai pa vienai aug akācijas un mimozas. Indijas 
savannā sastopams liels, kupls koks — vīģe (115. att.).

VINGRINĀJUMI.

1. Iezīmējiet kontūrkartē Indijas Republikas un Pakistānas 
Republikas robežas, ar pieņemtajām zīmēm atzīmējiet derīgo iz
rakteņu atradnes!

2. Nosakiet augu valsts atšķirības dažādās Indijas daļās, iz
mantojot dabas zonu karti! Paskaidrojiet šo atšķirību iemeslus!

7. Indija. Iedzīvotāji un saimniecība.

Iedzīvotāju skaits un nacionālais sastāvs. Iedzīyotāju skaita 
ziņā (415 milj. cilvēku) Indijas Republika atrodas otrā vietā pa
saulē aiz Ķīnas Tautas Republikas.

Indijā ir ļoti liela vidējā apdzīvotība (vairāk nekā 130 cilvēki 
uz 1 km2). Ļoti biezi apdzīvotas ir Indas-Gangas zemiene un In- 
dostānas piekraste. Retāk apdzīvoti ir sausie rajoni ziemeļrietumos 
un atsevišķas vietas Dekanas plakankalnē.

Indijas iedzīvotāju nacionālais sastāvs ir ļoti daudzveidīgs. 
Tautas, kas apdzīvo Indiju, runā dažādās valodās. Valsts valoda 
Indijā, kamēr tā bija Anglijas kolonija, bija angļu valoda. Pašreiz 
līdz ar angļu valodu par valsts valodu kļuvusi arī Indijā visvairāk 
izplatītā hindu valoda.

Indija ir viena no senākajām valstīm pasaulē*. Jau tūkstoš gadu 
pirms mūsu ēras Indijā bija lielas pilsētas, attīstījās amatniecība 
un lauksaimniecība. Indijā bija arī sava rakstība. Ir saglabājušās 
grāmatas, kas uzrakstītas tūkstošiem gadu atpakaļ,.-kā arī daudz 
senu tempļu.

Tos ciparus, kurus mēs pašreiz lietojam, pirmo reizi pielietoja
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Indija. Mēs šos ciparus saucam par arābu cipariem, taču arābi tos 
pārņēma no indiešiem un nodeva tālāk Eiropas tautām.

XV gadsimtā krievu tirgonis Afanasijs Ņikitins veica ceļojumu 
uz Indiju. Viņš nodz\ m m  Indijā četrus gadus, uzrakstīja sava ce
ļojuma aprakstu.

Iedzīvotāju nodarbošanās. Lielākā daļa Indijas iedzīvotāju no
darbojas ar zemkopību. Zeme galvenokārt pieder muižniekiem. 
Zemnieki spiesti apsaimniekot mazus zemes gabaliņus (mazākus 
par 1 ha), bet daudziem vispār nav savas zemes. Bezzemniekiem, 
kā arī mazo zemju īpašniekiem nākas nomāt zemi no muižniekiem 
par augstu maksu. Tādēļ, neskatoties uz labvēlīgajiem klimatiska
jiem apstākļiem, auglīgām augsnēm un neatlaidīgo darbu, zemnieki 
netiek vaļā no trūkuma. Ir bijuši gadi, kad vasaras musons, kas 
atnes lietu, nokavējas. Tas rada sausumu, no kā iet bojā sējumi. 
Tādos gados daļa iedzīvotāju nomira aiz bada.

Indijas Republikas valdība ir paredzējusi zināmus pasākumus 
strādnieku stāvokļa uzlabošanai, bet tomēr muižnieku zemes sagla
bājas un zemnieki vēl nav apgādāti ar zemi. Zemes apstrādāšanai 
izlieto veco, smago koka arklu, kuru ar milzīgu piepūli velk vērši. 
Ļoti maz vēl ir modernās lauksaimniecības mašīnas.



Indijā ir daudz lopu, bet tos izmanto gan lauku darbos, gan 
kravu pārvadāšanai.

Indiešu reliģija (induisms) aizliedz nogalināt dzīvniekus, un 
lielākā daļa iedzīvotāju gaļu nemaz neēd. Govi uzskata par svētu 
dzīvnieku. Bieži var redzēt govi, kas guļ ceļa vai pat ielas vidū, 
bet neviens viņu nemēģina dzīt projām.

Ari pērtiķus, kuri Indijā ir ļoti daudz, uzskata par svētiem. Bieži 
tie izposta zemnieku laukus, nodarot lielus zaudējumus.

Vismitrākajos rajonos Indas-Gangas zemienē un Indostānas 
pussalas piekrastē audzē rīsu, bet sausākās vietās Dekanas plakan
kalnē — kviešus un prosu. Siltais klimats dod iespēju novākt di
vas, bet dienvidos pat trīs ražas gadā.

Ziemeļaustrumos Himalaju paugurainajās priekškalnēs audzē 
tējas krūmus. Indija ir lielākā tējas piegādātāja citām pasaules 
valstīm.

Indija ražo daudz kokvilnas un džutas. Senāk angļu kapitā
listi izveda no Indijas kokvilnu un džutu pārstrādāšanai Anglijas 
fabrikās. Vēlākā laikā viņi atrada par izdevīgu veikt kokvilnas 
un džutas pārstrādāšanu uz vietas un sāka celt Indijā fabrikas. 
Te viņi izmantoja lētu darbaspēku un guva lielu peļņu.
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Indijas Republikā ir saglabājusies kapitālistiskā iekārta un fab
rikas pieder ang|u un indiešu kapitālistiem.

Tajā pašā laikā Indijas valdība izstrādā saimniecības attīstības 
plānus, ceļ lielas elektrostacijas, metāla kausēšanas rūpnīcas, ma
šīnbūves uzņēmumus, kas pieder valstij. Padomju Savienība palīdz 
Indijai, izstrādājot elektrostaciju un rūpnīcu projektus, piegā
dājot tām iekārtu, nosūtot uz celtniecības objektiem savus inže
nierus un speciālistus.

Indijas valdība uztur draudzīgas attiecības ar Padomju Sa
vienību, cīnās par miera un draudzības nostiprināšanu starp 
tautām.

Pilsētas. Indijas Republikas galvaspilsēta De l i  atrodas In
dijas ziemeļdaļā pie Gangas pietekas. Deli ir liela pilsēta (apmē
ram 2 milj. iedzīvotāju) ar daudzām fabrikām un rūpnīcām. Tā 
sastāv no divām daļām. Vecajā Deli ir šauras, līkumotas ielas ar 
slikti iekārtotām mājām, kur agrāk dzīvoja indieši. Angļi sev
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uzcēla Jauno Deli ar skaistām savrupmājām, slīgstošām tropu koku 
zaļumā. Jaunajā Deli tika ielaisti tikai angļu kalpotāji. Te bija 
vicekaraļa — kolonijas pārvaldnieka pils. Tagad tajā dzīvo Re
publikas prezidents. Pilsēta ir strauji augusi, no jauna radušies 
daudzi kvartāli.

Pati lielākā Indijas pilsēta ir K a l k ū t a  (ar piepilsētām vai
rāk nekā 5 milj. iedzīvotāju). Tā atrodas Gangas deltā. Kalkuta 
ir liels rūpniecības centrs un osta.

B o m b e j a  ir osta Arābu jūras krastā. So pilsētu sauc par In
dijas «rietumu vārtiem», jo caur to iet jūras ceļš uz Eiropas ze
mēm. Pilsētā daudz fabriku.

VINGRINĀJUMI.

1. Nosauciet lauksaimniecības augus, kurus audzē Indijas Re
publikā!

2. Norādiet Indijas un Ķīnas zemnieku stāvokļa atšķirības!
3. Ierakstiet kontūrkartē Indijas pilsētu nosaukumus!

180



8. Iss Indoķīnas valstu apskats.

Indoķīnas pussalā bez Vjetnamas atrodas vairākas kapitālis
tiskas valstis.

Vislielākā notām platības ziņā ir B i r m a  (vairāk nekā 20milj. 
iedzīvotāju). Tā aizņem pussalas ziemeļrietumu daļu. Ilgu laiku 
šī zeme bija Lielbritānijas kolonija, bet nacionālo atbrīvošanās cīņu 
rezultātā tā ieguva neatkarību.

Birma ir lauksaimniecības zeme. Galvenais tās saimniecības 
produkts ir rīss. Tas ir galvenais pārtikas un eksporta produkts. 
Birmā vēl daudzi uzņēmumi un plantācijas pieder ārzemju kapitā
listiem.

T a i z e m e  (vairāk nekā 25 milj. iedzīvotāju) aizņem plašu 
zemieni un tai pieguļošos ne visai augstos kalnus Indostānas pus
salas vidusdaļā.

Taizeme ir kaučuka un rīsa ražotāja. Tur iegūst arī daudz al
vas, bet raktuves pieder ārzemju kapitālistiem.

Starp Taizemi un Vjetnamu atrodas divas valstis — La o sa
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un K a m b o d ž a .  Agrāk šo zemju teritorijas ietilpa franču kolo
niju sastāvā.

Pussalas dienviddaļā no bijušās Lielbritānijas kolonijas izvei
dojusies M a l a j a s  F e d e r ā c i j a .  Tās iedzīvotāji ir galvenokārt 
malajieši. Sī nelielā valsts bagāta ar alvu un ražo daudz kaučuka. 
Mālājā savas raktuves un plantācijas ir saglabājuši angju ka
pitālisti.

Liela loma Lielbritānijas dzīvē ir tās jūras kara bāzei S i n g a -  
p ū r a i ,  kas atrodas nelielā salā pie Indoķīnas pussalas dienvidu 
robežas. Tā atrodas Malakas jūras šauruma krastā pie svarīga 
jūras ceļa no Indijas uz Kluso okeānu.

Uz austrumiem no Indoķīnas uz salām izvietojusies F i l i p ī n u  
republika (vairāk nekā 27 milj. iedzīvotāju), kura ir atkarīga no 
Amerikas Savienotajām Valstīm.

VINGRINĀJUMI.

1. Parādiet kartē Indoķīnas valstis!
2. Pastāstiet par dabas apstākļiem vienā no šīm valstīm (pēc 

skolotāja norādījuma), izmantojot karti!

9. Indonēzijas Republika.

1. Parādiet kartē salas, uz kurām atrodas Indonēzijas Re
publika!

2. Kādu okeānu ūdeņi apskalo šīs salas?
3. Raksturojiet Indonēzijas dabu, izmantojot atlantā ievietotās 

kartes!

Ģeogrāfiskais stāvoklis. Indonēzija (tulkojumā «salu Indija») 
ir viena no lielākām Āzijas valstīm. Tā aizņem salas starp Āziju 
un Austrāliju. Indonēzijas sastāvā ietilpst lielākās salas no Lie
lajām Zunda salām — Kalimantāna (Borneo), Sumatra, Java, Su- 
lavesi (Celebesa) un daudz (līdz 3000) vidēju un sīku salu. Indo
nēzijas Republikai pieder arī Jaungvinejas rietumu daļa (tā sau
camā Rietumiriāna), bet Rietumiriānas teritoriju vēl līdz šim 
laikam okupējusi Nīderlande. Daļa Kalimantānas salas pieder 
Lielbritānijai.
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Indonēzijas Republikas platība (kopā ar Rietumiriānu ir 2 milj. 
km2) ir 60 reizes lielāka par Nīderlandes teritoriju, kuras kolonija 
tā bija ilgu laiku. Otrā pasaules kara laikā Indonēziju sagrāba 
Japāna. Tikai pēc japāņu imperiālisma sagrāves indonēziešu 
tauta, pārvarot Nīderlandes valdības pretošanos, nodibināja ne
atkarīgu valsti.

Indonēzijas pamatiedzīvotājus sastāda tautas, kas pieder ma
lajiešu grupai. Iedzīvotāju skaita ziņā (90 milj. cilvēku) Indonē
zija pieder pie lielākām valstīm ne tikai Āzijā, bet visā pasaulē. 
Ļoti liels iedzīvotāju blīvums ir Javas salā (apmēram 400 cilvēku 
uz 1 km2), citas salas apdzīvotas retāk — sevišķi šo salu iekšējie, 
kalnainie apgabali.

Indonēzieši ir prasmīgi zemkopji. Indonēzijas laukos izaudzē 
daudz rīsa, kas ir indonēziešu galvenā pārtika. Gadā novāc līdz 
trim ražām. Vienā un tai pašā laikā notiek gan lauku aršana, gan 
rīsa stādīšana, gan ražas novākšana.

Lielas platības aizņem kaučukkoka hevejas plantācijas. Heveja 
ievesta Indonēzijā no Dienvidamerikas tropu mežiem, kur tā vēl 
tagad aug savva|ā. Indonēzijā heveju audzē lielās plantācijās. In
donēzija tāpēc kļuvusi par galveno kaučuka piegādātāju citām 
valstīm. Tikai pēdējā laikā augu kaučuka nozīme samazinājusies, 
jo daudzas valstis sākušas ražot mākslīgo kaučuku no spirta vai 
naftas gāzēm.

Hinīna koka dzimtene ari ir Dienvidamerika, bet to lielos dau
dzumos audzē arī Indonēzijas salās. No šā koka mizas izgatavo 
zāles pret malāriju.

Kad tika gāzta Nīderlandes kundzība un nodibināta neatka
rīgā Indonēzijas Republika, tās valdība izvirzīja uzdevumu at
tīstīt saimniecību, paredzēja celt lielas rūpnīcas, elektrostacijas, 
attīstīt jūras kuģniecību.

Padomju Savienībai draudzīgā Indonēzija cīnās par mieru 
visā pasaulē, par atbruņošanos, par koloniālo zemju atbrīvošanos.

Lielākā pilsēta ir galvaspilsēta D ž a k a r t a  (apmēram 3 milj. 
iedzīvotāju). Tā atrodas Javas salas ziemeļrietumu piekrastē.

VINGRINĀJUMI.
1. Ierakstiet kontūrkartē Indonēzijas lielāko salu nosaukumus, 

kā arī iezīmējiet izrakteņu atradnes un pierakstiet galvaspilsētas 
nosaukumu!

2. Salīdziniet Indonēzijas un Indijas Republiku dabu!
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10. Japāna.

D a r b s  a r  ka r t i .

1. Parādiet kartē Japānu! Kādu jūru un okeānu ūdeņi apskalo 
tās krastus? Kādas jūras straumes plūst gar tās krastiem? Nosa
kiet Japānas salu ziemeļu un dienvidu galējo punktu ģeogrāfisko 
platumu!

2. Pēc atlantā ievietotajām kartēm pastāstiet par Japānas dabu! 
Kādi derīgie izrakteņi sastopami Japānā?

Japāna ir Āzijas valsts. Tā aizņem Japānas salas, no kurām 
četras ir lielākas, bet citas mazākas.

Japānā ļoti liela nozīme ir jūras satiksmei. Pa jūras ceļiem tiek 
uzturēti sakari starp Japānas atsevišķām salām un citām valstīm. 
Salu krasti ir stipri izroboti, un līči noder ostu ierīkošanai.

Atšķirībā no citām Āzijas zemēm, kas agrāk bija atkarīgas 
zemes vai kapitālistisko valstu kolonijas, Japāna bija attīstīta
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kapitālistiska valsts, kurai pašai piederēja kolonijas (Koreja, 
Dienvidsahalīna, Kuriju salas u. c.).

Otrā pasaules kara laikā Japānu sakāva, un tā zaudēja visas 
savas kolonijas.

Iedzīvotāju skaita (93 milj. cilvēku), kā ari apdzīvotības ziņā 
(vidēji 250 cilvēki uz 1 km2) Japāna pārspēj lielās Rietumeiropas 
valstis. Visbiezāk apdzīvota ir valsts dienvidu dala. Tā kā japāņi 
dzīvo siltos klimatiskos apstākļos, tad viņi būvē vieglas mājas, 
kuru sienas bieži vien sastāv no pārvietojamiem rāmjiem, kas 
aplīmēti ar biezu papīru. Pārvietojamas sienas sadala dzīvokli 
nelielās istabiņās. Krāsnis japāņu mājās nav, tās aizstāj og|u plī
tiņa. Istabās loti maz mēbeļu, grīda noklāta ar tīru masu. Japāņi 
mājā neieiet ielas apavos, bet ieejot tos novelk. Japāņi parasti sēž 
tieši uz masas vai nelieliem spilventiņiem pie zema galda. Šādas 
vieglas celtnes nesagrūst pie spēcīgiem zemestrīču grūdieniem. 
Pilsētās cel lielas ēkas ar pastiprinātu izturību.

Japānā kausē daudz-čuguna un tērauda, vara, cinka, alumīnija, 
ražo dažādas mašīnas un lokomotīves, vagonus, lidmašīnas, auto
mobiļus, jūras kuģus. Ķīmiskās rūpniecības uzņēmumi dod laukiem 
daudz mēslojuma, izlaiž augstvērtīgu papīru, krāsas, kā arī audu
mus no mākslīgās šķiedras. Lielās kokvilnas fabrikas ne tikai ap
gādā ar audumiem Japānas iedzīvotājus, bet arī lielu daļu saražoto 
audumu var eksportēt uz citām zemēm.

Japānas fabriku un rūpnīcu strādnieki dzīvo sliktos apstākļos, 
saņem zemu atalgojumu. Fabrikās plaši izmanto bērnu darbu.

Japānas galvenā lauksaimniecības nozare ir zemkopība. Zem
nieki apstrādā mazus zemes gabaliņus, patērējot daudz darba. 
Zemnieka saimniecībā mašīnas tikpat kā nelieto.

Apūdeņojamās zemēs galvenokārt audzē rīsu. Japāņu tautas 
uzturā tam ir milzīga nozīme. No rīsa japāņi gatavo daudz un 
dažādus ēdienus. Nabadzīgajiem iedzīvotāju slāņiem rīss ir par 
dārgu, un viņi pārtiek no miežiem, kas ir lētāki.

Liela nozīme ir zvejniecībai. Japānas tuvumā esošie ūdeņi ir 
bagāti ar zivīm, un japāņu zvejnieki zvejo daudz siļķu, lašu un 
citu sugu zivis ne tikai pie saviem krastiem, bet arī tālu Klusajā 
okeānā.

Japānas galvaspilsēta ir T o k i j a  — liela pilsēta (ar 10 milj. 
iedzīvotājiem). Tā atrodas ITonsju salas austrumu daļā. Tokija ir 
liela osta un liels rūpniecības centrs.
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VINGRINĀJUMI.

1. Norādiet četras līdzīgas un četras atšķirīgas pazīmes Japā
nas un Lielbritānijas ģeogrāfiskajā stāvoklī!

2. Iezīmējiet kontūrkartē Japānas salas un tas galvaspilsētu!
3. Pastāstiet par japāņu iedzīvotāju dzīvi un nodarbošanos!

11. Dienvidrietumu Āzijas valstu īss apskats.

Mazāzijas pussalā atrodas T u r c i j a  (vairāk nekā 27 milj. 
iedzīvotāju). Tās galvaspilsēta — A n k ā r a .  Turcijai pieder arī 
neliela teritorija Eiropā pie Marmora jūras, Bosfora un Dardaneļu
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jūras šaurumiem. Bosfora Eiropas krastā atrodas liela pilsēta 
S t a m b u l a  (agrāk to sauca par Konstantinopoli).

Uz austrumiem no Turcijas Irānas kalnienē atrodas I r ā n a  
(vairāk nekā 20 milj. iedzīvotāju) ar galvaspilsētu T e h e r ā n u .  
Turcija un Irāna robežojas ar Padomju Aizkaukāzu (starp Melno 
jūru un Kaspijas jūru), bet uz austrumiem no Kaspijas jūras Irāna 
robežojas ar Padomju Vidusāziju.

Irānas zemes dzīles bagātas ar naftu, bet naftas ieguve at
rodas ārzemju kapitālistu rokās.

Vēl tālāk uz austrumiem atrodas A f g a n i s t ā n a  ar galvas
pilsētu Ka bul u.

Uz dienvidiem no Turcijas un Irānas ir vairākas valstis, kuras 
apdzīvo galvenokārt arābi.

Vidusjūras austrumu piekrastē atrodas Sī r i j a s  Arābu Re
publika ar galvaspilsētu D a m a s k u .

Uz austrumiem no Sīrijas atrodas I r a k a s  republika. Tās 
galvaspilsēta B a g d ā d e .

Irākā ir ļoti lielas naftas atradnes.
Lielāko da|u no Arābijas pussalas aizņem Š a u d a  Ar ā b i j a .  

Arābijas pussalas dienvidrietumos atrodas neliela valstiņa J e- 
me na .  Šauda Arābija, tāpat kā citas dienvidrietumu Āzijas val
stis, ir ļoti bagāta ar naftu.
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Arābijas sausajos apgabalos — tuksnešos un pustuksnešos ir 
ļoti maz iedzīvotāju. Lielāko daļu no tiem sastāda arābu klejotāji 
(tā saucamie beduīni), kuru galvenā nodarbošanās ir kamieļu 
audzēšana. Kamieļu pienu un gaļu arābi izmanto pārtikā, vilnu 
lieto apģērba izgatavošanā, kā arī telšu pārklāju pagatavošanā. 
Ar vilnas audumu pārklātas teltis ir klejotāju — lopkopju mitekļi. 
No kamieļu ādām gatavo apavus un ādas traukus. Mēslus izlieto 
kā kurināmo. Kamieli dēvē par «tuksnešu kuģi», ar viņu var jāt 
un pārvadāt kravas.

Šeit audzē arī plaši pazīstamos arābu zirgus. Tie pieder tikai 
bagātajiem, kas tos izmanto vienīgi jāšanai.

Oāzēs dzīvo arābi — zemkopji. Liela nozīme viņu dzīvē ir da- 
teļpalmu audzēšanai. Dateles ir nabadzīgo arābu pārtika. Tās 
ēd svaigā veidā un kaltētas, vārītas, samaisītas ar miežu miltiem 
un eļļu. Sevišķi lielas dateļu ražas novāc Irākā. Jemenā audzē ka
fijas kokus. No turienes izved augstvērtīgu kafiju (aromātisko 
mokkas kafiju).

Persijas jūras līča krastos iegūst pērles. Pērļu zvejnieki bez 
jebkādām aizsargierīcēm ienirst jūras dzelmē un savāc gliemež
nīcas, kurās paretam gadās pērles. Pērļu zveja ir ļoti grūts un 
bīstams darbs. Ātri saslimst plaušas un acis, ūdenī cilvēkiem uz
brūk haizivis.

Arābijā ir radusies musulmaņu (muhamedāņu) reliģija, kas 
plaši izplatījusies starp daudzām Āzijas un Āfrikas tautām. Netālu 
no Sarkanās jūras atrodas Meka — musulmaņu svētā pilsēta.
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VINGRINĀJUMI.

1. Iezīmējiet kontūrkartē dienvidrietumu Āzijas valstu robežas, 
pierakstiet to nosaukumus, kā ari galvaspilsētu nosaukumusl

2. Nosakiet pēc kartes (28. lpp. atlantā), kādās Dienvidrietumu 
Āzijas zemēs atrodama nafta!

3. Pastāstiet pēc atlantā ievietotajām kartēm par dabu vienai 
no šīm valstīm (pēc skolotāja izvēles)!



ĀFRIKA

I. VISPĀRĪGS APSKATS.

1. Ģeogrāfiskais stāvoklis un krastu apveids.

D a r b s  a r  ka r t i .

1. Salīdziniet atlantā ievietotās Āfrikas fiziskās ģeogrāfijas 
kartes mērogu ar Eiropas un Āzijas fiziskās ģeogrāfijas kartes 
mērogiem!

2. Nosakiet Āfrikas galējo punktu ģeogrāfisko platumu un ga
rumu: ziemeļos (Kapblana rags), dienvidos (Adatas rags), rietu
mos (Zaļais rags), austrumos (Rashafuna rags)!

3. Kāda okeāna ūdeņi apskalo Āfriku no rietumiem un no aus- 
trumiem?

4. Kādas jūras atdala Āfriku no Eiropas un no Āzijas?

Ģeogrāfiskais stāvoklis. Ekvators sadala Āfriku divās gandrīz 
vienādās daļās. Lielākā daļa tās teritorijas atrodas starp ziemeļu 
un dienvidu saulgriežu lokiem. Ziemeļdaļā plašais Āfrikas konti
nents virzienā uz dienvidiem spēji sašaurinās: tā Āfrikas ziemeļu 
daļa ir divreiz platāka par dienviddaļu. Teritorijas ziņā (vairāk 
nekā 30 milj. km3) Āfrika ir trīs reizes lielāka par Eiropu, bet 
ievērojami mazāka par Āziju. Nosaukumu Āfrikai devuši romieši, 
nosaukdami kontinentu kādas tautas vārdā, kas dzīvojusi tā zie
meļos.

Āfrikas ziemeļu daļu no Eiropas atdala Vidusjūra un Gibral
tāra jūras šaurums. Ziemeļaustrumos Āfrika piekļaujas Āzijai. 
Starp tām atrodas garā, bet šaurā S a r k a n ā  j ū r a ,  kas atro
das starp tuksnešiem. Sakarā ar lielo iztvaikojumu un karsto sauli 
ūdens jūrā ir ļoti silts (līdz +35° virspusē) un sāļš (41 g sāls uz
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kano jūru ar Vidusjūru, saīsinot ceju no Eiropas uz Indijas okeānu 
(126. att.). Kanālu būvēja desmit gadus. Zemes darbus veica ar 
rokām. Kanāla rakšanā ar varu spieda piedalīties vietējos zem
niekus (arābus). Tūkstoši no tiem gāja bojā no pārmērīgi smagā 
darba, bada un slimībām.

Ziemeļāfrika atrodas tuvu Eiropai un Āzijai un no seniem lai
kiem uztur ciešus sakarus ar šīm pasaules daļām. Toties plašā 
tuksnešu josla, kas atrodas uz dienvidiem, ļoti apgrūtina piekļū
šanu Āfrikas iekšējiem apgabaliem no ziemeļiem.

Krastu apveids. Atšķirībā no Eiropas un Āzijas Āfrikai ir lī
dzena, maz izrobota krastu līnija. Pie tās krastiem Indijas okeānā 
atrodas tikai viena liela sala — M a d a g a s k a r a  un viena liela 
pussala — S o mā l i .  Vienīgais lielais līcis ir G v i ņ ē j a s  jūras 
līcis Atlantijas okeānā, bet arī tas ļoti maz iespiežas sauszemē. 
Daudzās vietās kontinenta rietumu piekrastē plosās spēcīgas 
krasta bangas, kas traucē izcelšanos krastā. Krastu līnijas vājais 
izrobojums un mazais līču skaits traucē kuģošanu gar Āfrikas 
krastiem.

VINGRINĀJUMI.

1. Nosakiet Āfrikas teritorijas garumu ziemeļu-dienvidu virzienā 
pa 20. austrumu meridiānu un rietumu-austrumu virzienā pa ekva
toru (grādos un kilometros)!

2. Izmēriet kartē attālumu Vidusjūrā starp Āfriku un Sicīlijas 
salu, kā arī Sarkanās jūras garumu un platumu!

3. Ierakstiet kontūrkartē Āfrikas piekrastes jūru, jūras līču, salu, 
pussalu nosaukumus, kā arī kanāla un jūras šauruma nosaukumus!

2. Virsma un' derīgie izrakteņi.

D a r b s  a r  ka r t i .

1. Nosakiet pēc augstumu skalas Āfrikas fiziskās ģeogrāfijas 
kartē (127. att.), kādā augstumā virs jūras līmeņa atrodas lielākā 
daļa Āfrikas teritorijas uz ziemeļiem no ekvatorā un kādā aug
stumā uz dienvidiem no ekvatora!

2. Nosakiet, kādu daļu Āfrikas teritorijas aizņem zemienes un 
kalni (kas augstāki par 2000 m )!
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Virsma. Augstuma ziņā virs jūras līmeņa Āfrika daudzreiz pār
sniedz Eiropu, bet atpaliek no Āzijas. Daudzās vietās Āfrikas kon
tinenta malas ir augsti paceltas un stāvi nolaižas uz okeānu. Tas 
apgrūtina piekļūšanu Āfrikas iekšējiem rajoniem no okeāna.

Āfrikas virsma ir diezgan vienmuļa. Salīdzinājumā ar Eiropu 
un Āziju tur ir maz augstu kalnu un plašu zemieņu. Lielāko daļu 
teritorijas aizņem milzīgas, sen veidojušās plakankalnes. Tās ple
šas simtiem kilometru tālu un pakāpeniski paceļas cita virs citas. 
Kontinenta vidusdaļā dažās vietās plakankalnes nedaudz pazemi
nās. Te atrodas plaši līdzenumi, kas ir nedaudz zemāki par tos 
ietverošām plakankalnēm.

Visaugstākās ir Āfrikas kontinenta dienvidu un austrumu da
ļas.

Dienvidāfrikas plakankalni no austrumiem, no Indijas okeāna
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puses, ietver senie D r a k o n u  ka l n i ,  kuri pakāpeniski nolaižas 
pret Āfrikas kontinentu, bet pret okeānu izbeidzas ar stāvu krauju. 
Austrumāfrikā atrodas plašā A u s t r u  m a f r i k a s  p l a k a n 
ka l ne .  Uz ziemeļiem no tās paceļas A b e s ī n i j a s  k a l n i e n e ,  
pārklāta ar biezu sastingušas lavas slāni. Tā sastāv no virknes 
augstu paceltām lielām un mazām plakankalnēm ar līdzenu vai 
paugurainu virsmu (tā saucamie «galdu kalni»), Sīs plakankalnes 
cita no citas atdalītas ar dziļām aizām. Vietām plakankalnēs pa
ceļas kalnu virsotnes.

Austrumafrikas plakankalnēs virzienā no dienvidiem uz zieme
ļiem stiepjas nomātu josla, kas izveido šauras, garas ieplakas 
(121. att.). Daudzās vietās šajās iegrimušajās daļās izveidojušies lieli, 
dziļi ezeri. Ziemeļu daļā iegruvumu josla turpinās pa Sarkano jūru.

Zemes garozas lieli iegruvumi un uzbīdījumi notiek arī tagad. 
Tādēļ šeit novērojamas spēcīgas zemestrīces. Gar nomātu plaisām 
atrodas izdzisuši un darbīgi vulkāni. Lielākais no tiem ir aprimu
šais vulkāns K i l i m a n d ž ā r o  (5895 m), augstākā Āfrikas vir
sotne (128. att.).

Āfrikas ziemeļdaļa un rietumdaļa ir zemākas par tās dienvid
daļu un austrumdaļu. Šeit sastopamas zemienes un noslēgtas 
ieplakas. Parasti tās atrodas kontinenta malās un ir pat zemākas
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(vietām) par okeāna līmeni. Pašos Āfrikas ziemeļos atrodas A t
l a s a  k a l n i .  Tie ir vienīgie jaunie kalni Āfrikā. Atlasa kalni ir 
Eiropas jauno kalnu joslas turpinājums.

Derīgie izrakteņi. Āfrikas kontinenta virsmu veido seni izvir- 
dumieži, un tā ir bagata ar dažādām metāla rūdām, bet samērā 
trūcīga ar akmeņoglēm. Dienvidāfrikā ļoti daudz zelta. Šeit ir arī 
ļoti daudz dārgakmeņu dimantu, iegūst arī dzelzs rūdu un ak
meņogles. Centrālāfriķā ir lielas dimantu, vara, alvas un urāna 
atradnes. Urānu ārzemju kapitālisti izmanto atombumbu ražošanā. 
Atlasa kalnu rajonā ir dzelzs rūdas atradnes, kā arī fosforīti, no 
kuriem ražo minerālmēslus. Ziemeļāfrikā un Rietumāfrikā atrasta 
nafta.

Lielu daļu no izrakteņu bagātībām savās rokās sagrābuši 
Eiropas un Amerikas kapitālisti. Vietējie iedzīvotāji spiesti strādāt 
šahtās un raktuves ārkārtīgi smagos apstākļos.

VINGRINĀJUMI

1. Nosakiet pec fiziskās ģeogrāfijas kartes, kuri kalni ir aug
stāki — Atlasa kalni, Drakonu kalni vai Abesīnijas kalniene!

2. Izsekojiet mācību grāmatas kartē (127. att.) un pēc tam 
fiziskās ģeogrāfijas kartē nomātu joslu Austrumāfrikā!

3. Iezīmējiet kontūrkartē jums zināmos Āfrikas kalnus un ar 
pieņemtajiem apzīmējumiem — derigo izrakteņu atradnes!

3. Klimats.

D a r b s  ar  k a r t i .
1. Nosakiet grādos un kilometros, cik tālu no ekvatora atrodas 

Āfrikas galējais ziemeļu un dienvidu punkts!
2. Atrodiet Āfrikas kartē ziemeļu un dienvidu saulgriežu lokus 

un pasakiet, kad saule ir zenītā uz ekvatora un kad uz katra no 
saulgriežu lokiem!

Temperatūra. Āfrika ir viskarstākā pasaules daļa. Tā gandrīz 
visa atrodas karstā jeb tropiskā klimata joslā (gada vidējā tempe
ratūra ir augstāka par +20°). Tikai ziemeļu un dienvidu nomalēs 
ir subtropisks klimats. Pusdienas saule visu gadu paceļas augstu 
virs horizonta, bet starp saulgriežu lokiem tā divas reizes gadā ir 
zenītā, t. i., taisni virs galvas, un stipri sasilda zemi (129. att.).
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Tā kā Āfrika atrodas 
abās pusēs ekvatoram, zie
meļu un dienvidu puslodēs, 
tad gadalaiki tās ziemeļos 
un dienvidos ir atšķirīgi. 
Kad uz ziemeļiem no ekva
tora ir ziema, tad uz dien
vidiem no tā ir vasara; un 
otrādi, — kad ziemeļos ir 
vasara, tad Āfrikas dienvi
dos ir ziema.

Janvāra izotermas (sk. 
atlantā ievietoto klimata 
karti) rāda, ka janvāri vis
augstākās temperatūras 
(virs +25°) ir Āfrikas 
dienviddaļā, bet tajā pašā 
laikā ziemejos temperatūra 

ir ievērojami zemāka (pašos ziemejos nedaudz vairāk par +10°). 
Turpretī jūlijā Āfrikas zieme|u dajā ir karsts laiks. Izotermas 
( +  30°) izveido kartē noslēgtus lokus, bet vietām jūlija vidējā 
temperatūra ir +35°. Tai pašā laikā Āfrikas dienvidos temperatūra 
sasniedz tikai no +10° līdz +15°.

Pie Āfrikas ziemeļrietumu un dienvidrietumu krastiem plūst 
aukstās jūras straumes. Tās pazemina gaisa temperatūru, un tādēļ 
izotermas šai vietā izliecas virzienā uz ekvatoru.

Pasāti un nokrišņu sadalījums. Āfrikas klimatu stipri ietekmi- 
pasāti.

Pie ekvatora, kur visu gadu ir karsts, atrodas zema gaisa 
spiediena josla. Turpretī ap 30. ziemeļu paralēli un 30. dienvidu 
paralēli uz zemeslodes atrodas divas augsta gaisa spiediena jos
las. Sī gaisa spiedienu starpība izsauc vēja rašanos. Sos vējus, kas 
visu gadu nepārtraukti pūš virzienā no augsta gaisa spiediena ap
gabala uz ekvatoru, sauc par pašūtiem. Sakarā ar zemes griešanos 
ap savu asi pasāti novirzās uz rietumiem, t. i., pa labi ziemeļu pus
lodē un pa kreisi dienvidu puslodē. Tādēļ tie pūš uz ekvatoru nevis 
no ziemeļiem un dienvidiem, bet no ziemeļaustrumiem uz dienvid
rietumiem ziemeļu puslodē un no dienvidaustrumiem uz ziemeļrie
tumiem dienvidu puslodē (130. att.).
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Ziemeļāfrikā pasēti virzas 
pāri sauszemei un nes sausu 
gaisu, kas virzienā uz dienvi
diem pakāpeniski sasilst un gan
drīz nemaz nerada nokrišņus.
Dienvidāfrikas pasēti, kas puš 
no Indijas okeāna, atstāj savus 
nokrišņus Drakonu un citos kal
nos un ari kļūst sausi. Tādēļ 
pasētu apgabalos Āfrikā ir ļoti 
maz nokrišņu. Abpus ekvatoram 
gan ziemeļu, gan dienvidu pus
lodē vasarā, kad gaisa spiediens 
virs sauszemes zemāks nekā virs 
okeāna, pasēti pārvēršas muso
nos, nesdami kontinentam mit
rumu.

Ekvatora apgabalā sasildītais mitrais gaiss paceļas uz augšu, 
tur atdziest un izdala daudz mitruma. Sevišķi bagātīgs lietus 
nolīst uz ekvatora tad, kad saule ir zenītā vai tuvu zenīta stāvok
lim (martā — aprīlī un septembrī — oktobri). Sai laikā, kad sau
les stari stipri silda zemes virsmu, palielinās iztvaikošana un mil
zīgas lietusgāzes dod daudz nokrišņu. Visvairāk nokrišņu ir ekva
toriālā apgabala kalnu nogāzēs, kas vērstas pret mitrajiem vējiem, 
kuri pūš no okeāna (piemēram, Gvinejas jūras līča piekrastē līdz 
10 000 mm gadā).

Klimatiskie apgabali. Atkarībā no nokrišņu un temperatūras sa
dalījuma Āfrikā var izdalīt vairākus klimatiskos apgabalus 
(131. att.).

Ekvatoriālais apga,bals atrodas ap ekvatoru. Šim apgabalam 
raksturīgs zems gaisa spiediens un augsta temperatūra (ap 25— 
28°), kura gandrīz nemaz nemainās līdz ar gadalaiku maiņu. No
krišņu te daudz, lietus līst visu gadu. No rīta parasti ir skaidrs 
laiks, ap pusdienas laiku pie debesīm sarodas mākoņi, un tad sākas 
ļoti spēcīgas lietusgāzes, ko bieži pavada negaiss. Vakarpusē laiks 
atkal noskaidrojas. Pēc tam ātri satumst, un tūlīt iestājas nakts. 
Un tā gandrīz visu gadu.

Pie šāda klimata nepieradušie eiropieši tikai ar grūtībām pār
var lielo karstumu un mitrumu, kas veicina dažādu slimību izplatī-
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sanos. No pārmērīgā mitruma sarūsē priekšmetu dzelzs daļas, dau
dzas lietas pārklājās ar pelējumu. Saja klimatā ātri sakuplo bagā
tīga un daudzveidīga augu valsts.

Uz ziemeļiem un dienvidiem no ekvatoriālās joslas atrodas divi 
periodiskā tropu lietus apgabali. Šeit visu gadu ir augsta tempe
ratūra, bet lietus galvenokārt hst vasara, kad saule ir tuvāk ze
nītam un kad izpaužas vasaras musonu ietekme. Katrā no šiem 
apgabaliem {ziemeļu un dienvidu puslode) krasi izdalās divi pe
riodi: mitrais (vasaras mēnešos) un sausais (ziemas menešos).

. Augstā gaisa spiediena un pasātu joslās nokrišņu ir ļoti maz. 
Šeit atrodas divi sausā tuksneša klimata apgabali. Ta kā Atlan
tijas okeānā pie Āfrikas ziemeļrietumu un dienvidrietumu kras
tiem plūst aukstās straumes, kas nerada lietu, bet pasāti pūš no
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sauszemes uz okeānu, tad tuksnesis sasniedz pašu okeāna pie
krasti. Ziemeļu puslodē izplešas milzīgais Sahāras tuksnesis. 
Skaidrā laikā tuksneša virsma dienā stipri sasilst, un gaisa tempe
ratūra vasaras dienā dažreiz sasniedz + 5 0 ---- 1-60° ēnā. Toties nak
tis ir auksts, un pēc karstās dienas temperatūra nakti var nokrist 
līdz 0°, pat vel zemāk. Tada ziemas sala kā Āzijas tuksnešos šeit 
nav. Janvāra vidējā temperatūra šeit daudz augstāka par 0°. Dien
vidu puslodē sakarā ar kontinenta sašaurināšanos uz dienvidiem 
tuksneši aizņem daudz mazākas platības.

Beidzot Āfrikas ziemeļos, Vidusjūras piekrastē, un galējos dien
vidos atrodas subtropiska klimata apgabali. Šeit gada vidējā tem
peratūra ir zemāka par+20°un ir ievērojama starpība starp vasaras 
un ziemas temperatūrām. Vidusjūras piekrastē, tāpat kā Dien- 
videiropā, vasara ir karsta un sausa, bet ziema maiga un mitra. 
Āfrikas galējos dienvidrietumos nokrišņi ir ziemā, bet dienvidaus
trumos — galvenokārt vasara.

VINGRINĀJUMI

1. Pasakiet, kāds gadalaiks pašreiz ir Dienvidāfrikā!
2. Apskatiet janvāra un jūlija izotermu kartes un pasakiet, 

kāda temperatūra ziemas un vasaras mēnešos ir Sarkanās jūras 
piekrastē, kāda pašos Āfrikas ziemeļos un dienvidos!

3. Paskaidrojiet, kādēļ atsevišķās vietās klimata kartē izoter- 
mas veido noslēgtus lokus un rāda pazeminātas temperatūras!

4. Pavērojiet nokrišņu karte, kā mainās nokrišņu daudzums pa 
20. austrumu meridiānu, un pasakiet, kādos platuma grādos atro
das vissausākās un vismitrākās vietas!

4. Iekšējie ūdeņi.

Vispārīgs upju raksturojums. Āfrikas upes ūdeni iegūst galve
nokārt no lietus ūdeņiem, un plūdi upēs ir lietus periodā. Mitra 
klimata apgabalos, kur ir daudz nokrišņu, ir biezs upju tikls, un 
šeit sākas lielas upes. Turpretī sausajos apgabalos upju ir ļoti 
maz. Sahārā nemaz nav pastāvīgu upju. Te tikai ir sausās gult
nes — vadi, pa kurām pēc nejaušas lietusgāzes plūst ūdens strau
mes, kuras ātri izsīkst.

Tekot pa plakankalnēm, upes traucas pa kāplem uz leju, izvei
dodamas daudzās vietās krāces un ūdenskritumus, kas traucē



kuģošanu. O'dens enerģijas 
jeb «ballo ogļu» bagātības 
ziņā Āfrika ieņem vienu 
no pirmajām vietām starp 
parējām pasaules daļām. 
Bet Āfrikas upju ūdens 
enerģiju līdz pat pēdējam 
laikam tikpat kā nemaz 
neizmanto.

Āfrikas upju lielāka da
ļa sakarā ar teritorijas slī
pumu virzienā uz rietumiem 
nes savus ūdeņus uz Atlan
tijas okeānu. Indijas okeā
nā ietek daudz mazāk upju 

Āfrikas sausajos apga
balos lielas platības aiz

ņem beznoteces baseini, kuriem nav noteces uz okeānu (132. att.).
Āfrikas lielākās upes. Vislielākā Āfrikas upe ir Nī l a  (garums 

6500 km). Tā sākas Austrumāfrikas kalnos, tek cauri Viktorijas 
ezeram un savā augštecē izveido virkni ūdenskritumu. Nokļuvusi 
līdzenumā, Nīla lēni tek caur plašiem purviem un sadalās atseviš
ķās attekās. Biezi saaugušie un sapinušies purva augi izveido pel
došas salas, kas pārvietojas pa upi, aizsprostojot deltu un apgrū
tinot kuģošanu. Šeit upi sauc par B a l t o  Nī l u.  Tā savienojas ar 
Zi l o  Nī l u,  kas tek no Abesīnijas kalnienes. Pēc saplūšanas upe 
met lielus līkumus un daudzās vietās izveido krāces, pār kurām tā 
strauji plūst starp granīta klintīm. Kuģošana te iespējama tikai 
atsevišķos posmos. Lejtecē Nīla plūst caur tuksnesi, neuzņemot ne
vienu pieteku, zaudējot milzīgi daudz ūdens lielās iztvaikošanas 
dēļ. Pie ieteces Vidusjūrā Nīla izveido lielu deltu.

Tropisko lietusgāžu laikā Nīlas augštecē, sevišķi Abesīnijas kal- 
nienē, upes ūdens ceļas un Nīla nes lielu daudzumu dūņu. Pali pa
kāpeniski izplatās pa upi uz leju. Tādēļ Nīla savā lejtecē, neraugo
ties uz milzīgo karstumu, lietus trūkumu, vasaras beigās un rudens 
sākumā stipri pārplūst (133. att.). Nīla dod ūdeni lauku apūde
ņošanai un pēc plūdiem atstāj laukos auglīgas nogulsnes.

Otra lielākā Āfrikas upe — K o n g o  plūst mitrā ekvatoriāla 
apgabalā un ir ļoti bagāta ar ūdeni. Tai ūdens bagātības ziņa ir
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pirmā vieta Āfrikā. Kongo ir |oti daudz ūdenskritumu un krāču. 
tādē| tikai atsevišķus upes posmus var izmantot kuģošanai.

Gvinejas jūras līcī ieplūst ūdeņiem bagātā Ni g ē r a .  Tā sākas 
kalnos netālu no Atlantijas okeāna krastiem un sākumā tek uz 
Āfrikas vidieni, bet pēc tam pagriežas atpakaļ uz okeānu. Nigerā 
arī ir daudz krāču un ūdenskritumu, bet grīvā tā izveido deltu.
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No upēm, kuras tek uz Indijas okeānu, pati lielākā ir Za m-  
bezi .  Tajā atrodas lielais V i k t o r i j a s  ū d e n s k r i t u m s .  Vai
rāk nekā 900 m platā ūdens straume ar spēcīgu dārdoņu gāžas 
no 120 m liela augstuma šaurā aizā, kas šķērso upes gultni. Krī
tošā ūdens troksnis dzirdams desmitiem kilometru tālu. Virs 
ūdenskrituma simtiem metru augstumā paceļas milzīgi šļakatu un 
ūdens pilieniņu mākoņi. Atspoguļojoties ūdens pilieniņos, saules 
staros izveidojas daudzkrāsainas varavīksnes, kuras uzliesmo, no
dziest un atkal no jauna aizdegas, zaigodamas brīnišķīgas krāsās.

Ezeri. Dziļākie un lielākie ezeri atrodas Āfrikas austrumu daļā. 
Tie aizņem ieplakas Austrumāfrikas nomātu josla. Visdziļākais no 
tiem ir T a n g a n j i k a  ezers (1435 m), ko ietver stāvi, augsti 
krasti. Dziļuma ziņā tas atpaliek tikai no Baikāla. Tanganjikam ir 
notece uz Kongo upi.

Teritorijas ziņā pats lielākais, bet ne visai dziļais V i k t o r i 
j a s  ezers atrodas pazeminājumā starp nomātiem.

Uz dienvidiem no Sahāras, Āfrikas vidienē, atrodas beznoteces
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saldūdens ezers — C ad  e z e r s .  Iespējams, ka tas ir saldūdens 
ezers tādēļ, ka tam ir pazemes notece. Tas nav dziļš un bieži maina 
krasta līniju, te samazinādamies, te palielinādamies atkarība no 
lietus daudzuma un tajā ieplūstošo upju pārplūšanas.

VINGRINĀJUMI

1. Apvelciet kontūrkartē Nīlas un Kongo baseinus! Kuras upes 
baseins ir lielākais? Kādēļ Kongo upe visu gadu ir daudz ūdens?

2. Parādiet Āfrikas fiziskās ģeogrāfijas kartē beznoteces ap
gabalus!

3. Ierakstiet kontūrkartē Āfrikas lielāko upju un ezeru nosauku
mus!

DABAS ZONAS.

5. Mitrie ekvatoriālie un tropiskie meži.

D a r b s  ar  k a r t i

1. Apskatiet atlanta ievietoto Āfrikas dabas zonu karti un pa
sakiet, kuras no dabas zonām atrodas karstā klimata josla!

2. Kāda dabas zona aizņem sevišķi lielu platību Āfrikā?

Dabas zonu maiņa Āfrikā notiek virzienā no ekvatora uz zie
meļiem un dienvidiem atkarībā no klimata maiņas (sevišķi no 
nokrišņu daudzuma un sadalījuma).

Ekvatoriālajā apgabala atrodas mitrie ekvatoriālie meži. No 
abām pusēm ziemeļu un dienvidu puslodēs tos ietver savannas. 
Tālāk uz ziemeļiem un dienvidiem atrodas divas karstās joslas 
tuksnešu zonas. Āfrikas galējos ziemeļos un dienvidos ir subtropu 
zonas.

Mitrie ekvatoriālie un tropiskie meži. Ekvatoriālā klimata ap
gabalā, kur ir vienmērīgi karsts un mitrs visu gadu, aug biezi 
meži. Siltuma un mitruma bagātība veicina koku strauju augšanu. 
Meži zaļo visu gadu, augu valsts izceļas ar lielu augu bagātību 
un daudzveidību. Milzīgie Āfrikas mežu koki sasniedz 50—60 m 
augstumu. Bieži tiem ir papildu saknes — balstsaknes. Zem šiem 
augu valsts gigantiem vairākos stāvos aug zemāki koki. Vēl ze
māk ir pamežs, kas sastāv no dažādiem krūmājiem. Sie krūmi
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veido necaurejamu biezokni. Uz zemes trūd nokritušo koku 
stumbri un lapas. Kokus bieži apvij vīteņaugi — liānas, bet stumbri 
un zari klāti sūnām un papardēm. Lai izlauztos cauri šādam me
žam, bieži vien ir nepieciešams cirvis vai nazis.

Ekvatoriālie un mitrie tropu meži Āfrikā aizņem samērā nelie
las platības (8% no visas teritorijas). Tie atrodas Kongo upes 
baseinā, apmēram starp 5°Z pl. un 5°D pl. un Gvinejas jūras līča 
krastos uz ziemejiem no ekvatora. Nelielas tropisko mežu platības
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ir Āfrikas austrumu piekraste 
un Madagaskaras sala.

Ekvatoriālajos mežos aug 
dažādu sugu gumijkoki, sarkan
koks, dzelzskoks, kam ir sevišķi 
cieta koksne, un dažādu sugu 
kaučukkoki. Daudz ir kokveidīgo 
paparžu. Gvinejas jūras līča pie
krastē, kur pūš mitrie vēji no 
okeāna (musoni), ir sevišķi 
daudz nokrišņu. Ļoti izplatīts 
augs šeit ir eļļas palma ar vē
dekļveida lapām. No šīs palmas 
augļiem iegūst palmu eļļu. Bieži 
sastopams ir kafijas koks. Mitra
jos kalnu nogāžu mežos aug 
koki ar milzīgiem zariem, papar
des un sūnas. Šie meži vienmēr 
tīti biezā miglā.

Biezajos mežos grūti samanīt 
dzīvniekus. Daudzi no tiem dzīvo 
kokos. Mežos mīt lieli cilvēkvei
dīgie pērtiķi — gorillas (līdz 
2 m gari, 136. att.) un šimpanzes, kā ari daudz mērkaķu un suņ- 
gaivaino paviānu, kas rej kā suņi. Mežu nomalēs sastopami bifeļi 
un ziloņi, bet upēs — begemoti un krokodili. Visur tekā ļoti daudz 
skudru. Gaisā bariem laidelējas moskīti un odi — tropu malārijas 
pārnēsātāji. Ļoti izplatīta ir cece muša, kuras kodieni ir nāvīgi 
lopiem, bet cilvēkiem izsauc miega slimību.

Bagātās un krāšņās tropu dabas apstākļos sevišķu pārstei
gumu rada vietējo iedzīvotāju lielā nabadzība. Viņi dzīvo nožēlo
jamās būdās, kas savītas no niedrēm un apziestas ar māliem. Būdu 
jumti darināti no palmu lapām. Ēdienu gatavošanai lieto paštaisī
tus māla podus. Afrikāņi atkaro no meža nelielus zemes gabaliņus 
un ar rokām apstrādā savus laukus. Viņu galvenā barība ir rīss, 
manioks — krūmveida augs ar lielām, ēdamām saknēm, batātes 
jeb saldie kartupeļi, banāni un citi augi. Labākajās zemēs ir eiro
piešu kapitālistu plantācijas. Šajās plantācijās zem svelmainajiem 
saules stariem strādā afrikāņi. Tos piespiež vākt palmu riekstus
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un kaučuku, audzēt kakao kokus, no kura sēklām gatavo šokolādi. 
Visus šos produktus kapitālisti paņem sev un izved pārdošanai uz 
citām zemēm.

VINGRINĀJUMI.

1. Apskatiet atlanta Āfrikas un Āzijas dabas zonas un pasakiet, 
kura no šim pasaules daļām mitrie ekvatoriālie un tropiskie meži 
aizņem lielākas platības!

2. Norādiet uz līdzīgo un atšķirīgo Āfrikas un Āzijas karsto 
zonu meža dzīvnieku valstī!

6. Savannas.
Tālāk no ekvatora periodiskā lietus apgabalā nokrišņu dau

dzums samazinās. Sakarā ar garo sausuma periodu un nepietie
kamo mitruma daudzumu koki kļūst retāki un tos nomaina 
savannas vai tropu meža stepes.

Āfrika lielāko tiesu ir savannu zeme. Savannas te aizņem mil-
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zigas platības uz ziemeļiem un dienvidiem no mitro tropu mežu 
zonas. Savannas ir ari Austrumāfrikas plakankalnēs un Mada- 
gaskaras salas rietumu daļā.

Āfrikas savannās ir ļoti bieza un gara zāle, kurā var paslēpties 
pat lieli dzīvnieki. Virs zaļu segas paceļas atsevišķas koku grupas. 
Sevišķi izceļas savrup stāvošie milzu baobabi, kas dod ēdamus 
augļus. Baobabi sasniedz 20—25 m augstumu, un tiem ir neparasti 
resns stumbrs ar milzīgiem, kupliem zariem. Ļoti daudz akāciju, 
kas atgādina saulessargu (ar plakanu galotni), mimozu un dažādu 
palmu sugu (sk. krāsaino attēlu «Āfrikas savanna»).

Sausajā periodā zāle nodzeltē un nokalst, daudziem kokiem 
nokrīt lapas. Izkaltušo zāli nodedzina, lai apgādātu augsni ar pel
niem. Tai pašā laikā savannās izceļas ugunsgrēki, kas aptver mil
zīgas platības. Pēc lietus pļavās zāle izaug apbrinojami ātri, 
kokiem saplaukst lapas un visapkārt zaļo un zied.

Vietām savannas pāriet gaišos skrajmežos, kur koki ir tālu cits 
no cita un sausajā gadalaikā nomet lapas.

Gar upēm aug galeriju meži. Tajos koki aug ciešās rindās, iz
veidojot it kā galeriju ar zaļu zaru velvi. Galeriju meži stiepjas 
šaurā joslā gar upju krastiem.

Āfrikas savannās mīt lieli zālēdāji dzīvnieki — ziloņi un div- 
ragu degunradži, žirafes, kas, pateicoties savam augumam un
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garajam kaklam, var noplūkt lapas no augstiem kokiem, svītrainās 
zebras un dažādu sugu antilopes. Upēs un ezeros dzīvo daudz 
begemotu un krokodilu. No lielajiem plēsoņām Āfrikas savannās 
•mīt lauvas, leopardi, hiēnas. No kukaiņiem ir daudz termītu; to 
izveidotās celtnes augstu paceļas virs zāles.

Pirmie eiropiešu ieceļotāji bija pārsteigti par lielo skaitu zāl- 
ēdāju dzīvnieku, kuri bariem ganījās Āfrikas savannās. Arī vel 
tagad, neskatoties uz dzīvnieku nesaudzīgo iznīcināšanu, tie vēl 
ir saglabājušies grūtāk pieejamās vietās vai īpašos rezervātos, 
kur tos aizliegts medīt.

Vairākums Āfrikas savannu iedzīvotāju dzīvo ciemos, apaļās 
būdās, ko ietver augsts žogs, un nodarbojas galvenokārt ar liel
lopu audzēšanu, kā arī ar zemkopību (139. att.). Afrikāņi audzē 
vietējās prosas šķirnes, kukurūzu, pupas, zemesriekstus. Augstā
kās vietās, kur nav tik karsts, šur tur sastopamas eiropiešu ieceļo
tāju plantācijas. Viņi sagrābuši sev labākās, auglīgākās zemes 
un ar varu piespiež vietējos iedzīvotājus tās apstrādāt.
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VINGRINĀJUMI.

1. Ar ko atšķiras mitro ekvatoriālo un tropisko mežu klimats 
no savannu klimata?

2. Pēc fiziskās ģeogrāfijas un klimata kartēm, dabas zonu kar
tēm īsi raksturojiet Madagaskaras salu!

3. Iezīmējiet kontūrkartē Āfrikas mitro tropu un ekvatoriālos 
mežus un savannas!

7. Tuksneši un subtropi.

Tuksneši. Virzienā uz ziemeļu un dienvidu saulgriežu lokiem 
augsta gaisa spiediena un pasātu joslās stipri samazinās no
krišņu daudzums un augu valsts kļūst arvien nabagāka. Savannas 
ka ziemeļu, tā dienvidu puslodē pakāpeniski pāriet tropu pustuksne- 
šos un pēc tam tuksnešos.

Pats lielākais tuksnesis ne vien Āfrikā, bet visā pasaulē ir



S a h ā r a s tuksnesis. Tur ir loti maz nokrišņu (ap 100 mm gadā), 
kas parasti nolīst reti, ātri pārejošu lietusgāžu veidā. Daudzās 
vietās lietus nemaz nav vairākus gadus.

Sahāras virsma ir zemas plakankalnes ar sausām, izžuvušām 
upju gultnēm. Sahāras centrālajā daļā atrodas vairākas diezgan 
augstas kalnienes, kur nokrišņu ir mazliet vairāk. Nomalēs sasto
pamas zemienes un ieplakas, kas vietām ir zemākas par okeāna 
līmeni.

Zem dedzinošās saules stariem ieži dienā sakarst līdz 70—80°, 
bet naktī stipri atdziest. No krasās temperatūras maiņas klintis 
saplaisā un sadrūp, pārvēršoties akmeņu, šķembu un smilšu kau
dzēs. Sahārā lielās platībās plešas līdzeni klajumi, ko klāj sīki 
akmeņi. Ar akmeņainajiem klajumiem mijas smilšu laukumi, kur 
vietām paceļas smilšu kāpas un barhāni, kas pārvietojas vēja 
ietekmē (140. att.).

Pie stipra vēja sakarsēto smilšu mākoņi paceļas gaisā, un sā
kas smilšu viesulis — satnums. Vēja dzītās smilšu masas aizsedz



sauli, draud noslāpēt un aprakt ikvienu dzīvu būtni, kas nav pa
spējusi atrast paslēptuvi.

Augu valsts Sahārā ir ļoti nabadzīga. Aug atsevišķi cietu zāļu 
ceri un dzeloņkrūmi ar garām saknēm. Vējriteņus, kas atrāvušies 
no stumbriem, kā brūnus, sausus kamolus vējš iznēsā pa tuksnesi 
un izbirdina to sēklas. Vietās, kur zemes virspusē iznāk pazemes 
ūdeņi, pie avotiņiem un akām ir oāzes ar dateļpalmām un akāci
jām (141. att.).

Sahārā ir daudz dažādu ķirzaku, čūsku un skorpionu. Visi tie 
var ilgi iztikt bez ūdens. Tuksneša nomalēs mīt antilopes, hiēnas 
un lauvas. No putniem dzīvo strausi, kas ātri skrien, bet nespēj 
lidot.

Iedzīvotāju Sahārā ir ļoti maz. Tie ir klejotāji, kas ar aitu un 
vienkupraino kamieļu bariem pārvietojas no vienas vietas uz otru, 
meklējot lopiem ganības. Ar kamieļiem tie veic milzīgus pārgā
jienus pa tuksnesi (sk. krāsaino tuksneša attēlu). Kamieļa gaļu 
un pienu lieto pārtikā, no vilnas gatavo segas un apģērbu. Oāzes
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dzīvo pastāvīgie iedzīvotāji un nodarbojas ar zemkopību. Liela no
zīme cilvēka uzturā ir datelēm.

Dienvidāfrikā pūš dienvidaustrumu pasāts, kas savu mitrumu 
atstāj Drakonu kalnos. Kontinenta vidienē šī iemesla dēļ ir ļoti 
maz nokrišņu. Te ir sausās stepes un pustuksneši ar dzeloņainiem 
krūmiem. Aug aloje ar biezām lapām un dievkrēsliņi, kas satur 
baltu, pienainu sulu. Ir sastopami sulīgi arbūzi un ķirbji (142. att.), 
ko ļoti labprāt ēd dzīvnieki (antilopes, zebras).

Sevišķi maz lielus līst Dienvidāfrikas rietumos, Atlantijas 
okeāna piekrastē, kur plūst aukstās straumes. Tādēļ rietumos pus- 
tuksnesis pāriet īstā tuksnesī, kurā gandrīz nemaz nav augu.

Subtropi. Āfrikas galējos ziemeļos un dienvidos ir subtropu 
apgabali. Vasaras šeit ir karstas, bet ziemas mēneši jau vēsāki 
(10—15° silts).

Vidusjūras piekrastē un Atlasa kalnu nogāzēs ir subtropi ar 
karstu, sausu vasaru un mitru ziemu. Te bieži pūš sauss, karsts 
vējš no Sahāras — siroko, kas atnes daudz putekļu. Aug mūžzaļie 
koki un krūmi ar cietām lapām, līdzīgi Dienvideiropas augiem. 
No dzīvniekiem te mīt šakāļi, dzeloņcūkas, pērtiķi (bezastainie 
makaki).

Arī Āfrikas galējos dienvidrietumos ir subtropi, kur nokrišņi ir 
galvenokārt ziemā. Tur aug mūžzaļie cietlapju krūmi tumši zaļā 
vai gaiši zilganzaļā krāsā, sudrabkoks ar sudrabaini baltām la
pām, dažādu sugu ģerānijas, hiacintes un tulpes. Te ir daudzu 
mūsu istabas augu dzimtene.

Āfrikas, dienvidaustrumos, Drakonu kalnu nogāzēs, kas vērstas 
pret vējiem, kuri pūš no Indijas okeāna, atrodas mitrie subtropi 
ar bagātu mūžzaļo augu valsti.

Subtropiskajos apgabalos ir daudz dārzu un vīnogu plantāciju. 
Šeit cilvēks stipri pārveidojis dabu. Bez pastāvīgajiem vietējiem 
iedzīvotājiem te dzīvo arī eiropieši.

VINGRINĀJUMI.

1. Noskaidrojiet pēc atlantā ievietotajām kartēm (31. 1 pp.), 
kādā kārtībā mainās dabas zonas Āfrikā gar 20. meridiānu!

2. Kāpēc ap dienvidu un ziemeļu saulgriežu lokiem Āfrikā tuk
sneši atrodas pat Atlantijas okeāna piekrastē?

3. Iezīmējiet Āfrikas kontūrkartē tuksnešu un subtropu zonas!
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4. Kādas dabas zonās aug baobabs, dateļpalma, sudrabkoks, 
gumijkoks, kokveidīgās papardes?

5. Kādās dabas zonās dzīvo gorillas, degunradži, žirafes, 
strausi, lauvas?

8. Āfrikas iedzīvotāji.

Iedzīvotāju skaits un blīvums. Āfrikā dzīvo ap 250 milj. cil
vēku. Pārsniedzot Eiropu platības ziņā trīs reizes, iedzīvotāju 
skaita ziņā Āfrika atpaliek no tās gandrīz 2V2 reizes. Vidējais 
iedzīvotāju blīvums Āfrikā (8 cilvēki uz km2) ir ievērojami ma
zāks nekā Eiropā vai Āzijā.

Iedzīvotāju sadalījums pa teritoriju ir loti nevienmērīgs. Ļoti 
blīvi (500 cilvēku uz 1 km2) apdzīvota Nīlas ieleja tās lejtecē, kur 
jau no seniem laikiem apūdeņojamās zemēs iedzīvotāji nodarbojas 
ar zemkopību. Blakus atsevišķiem biezi apdzīvotiem apgabaliem 
lielas platības Āfrikā apdzīvotas Joti reti, bet atsevišķas vietas 
tuksnešos ir pavisam neapdzīvotas.

Āfrikas tautas. Āfriku apdzīvo dažādas tautas un ciltis. Āfrikas 
ziemeļos un Saharā dzīvo arābi un berberi, kuri pieder baltajai 
(eiropeīdu) rasei. Tie runā arābu valodā.

Āfrikas pamatiedzīvotāji pieder m e l n a j a i  (negroidu) rasei.
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Viņiem ir tumša ādas krāsa. Ne- 
groīdi dalās daudzās tautās un 
ciltīs. Pēc valodas izšķir S u d ā 
n a s  tautas, kas dzīvo uz zieme
ļiem no ekvatora, un b a n t u  
tautas, kas apdzīvo Centrālāf- 
riku un Dienvidāfriku. Kongo 
baseina mežos dzīvo nelielas 
p i g m e j u  ciltis — (vīrieša 
augums nepārsniedz 144 cm, sie
vietes — 137 cm). Viņu ādas 
krāsa ir gaišāka. Pigmeji nodar
bojas ar medniecību un vāc sav
vaļā augošos ēdamos augus. 
Dienvidāfrikas tuksnešos un pus- 
tuksnešos šur tur nelielā skaitā 
vēl saglabājušies bušmeņi unho- 
tenloti. Viņiem ir brūna ādas 
krāsa, un tie runā savās īpatnē
jās valodās. Sīs ciltis gandrīz 

visā pilnībā ir iznīcinājuši eiropiešu iebrucēji.
Eiropiešu Āfrikā ir maz (apmēram 8 miljoni). Galvenokārt tie 

ir tirgotāji, ierēdņi un karavīri, kas šeit ierodas dienestā un iedzī
vošanās nolūkos, bet pēc tam atgriežas dzimtenē. Uz pastāvīgu 
dzīvi eiropieši visvairāk apmetas Āfrikas ziemeļos un dienvidos, 
subtropu klimata apgabalos, un mazākā skaitā Austrumāfrikas 
plakankalnēs, kur nav tik karsts. Galējos ziemeļos Vidusjūras pie
krastē dzīvo franči un itālieši, bet Āfrikas dienvidos angļi un būri 
(holandiešu izceļotāju pēcteči).

Āfrikas tautas jau sen izveidoja vairākas valstis, kas pazīsta
mas ar savu kultūru (Ēģipte, Etiopija Abesīnijas plakankalnē, 
Gana u. c.). Vairāku pašreiz visā pasaulē plaši izplatītu lauksaim
niecības kultūraugu dzimtene ir Āfrika (piemēram, kafijas kokam).

Ilgstošā koloniālā apspiestība, ko vietējiem iedzīvotājiem uz
spieda iekarotāji eiropieši, melno vergu medības un to izvešana 
uz Ameriku, nežēlīga Āfrikas bagātību iznīcināšana — tas viss 
aizkavēja Āfrikas tautu saimnieciskās un kulturālās dzīves 
attīstību.

Vietējos iedzīvotājus kolonijās nežēlīgi apspiež. Viņu labākās
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zemes atņēmuši Eiropas kapitālisti. Dažās kolonijās pamatiedzī
votāji ir spiesti dzīvot tiem norādītās teritorijās, no kurām tie 
nevar aiziet bez atļaujas. Iekarotāji ir uzlikuši afrikāņiem augstus 
nodokļus, un, lai tos nomaksātu, vietējie iedzīvotāji ir spiesti strā
dāt eiropiešiem. Kaut gan pēc likuma verdzība ir atcelta, bet fak
tiski daudzās kolonijās afrikāņi vēl tagad atrodas vergu stāvoklī. 
Bieži vien tos ar varu piespiež strādāt plantācijās, šahtās, rak
tuvēs, kas pieder Eiropas kapitālistiem. Tos, kuri izvairās no šiem 
darbiem, bargi soda. Necilvēcīgā iedzīvotāju apspiešana bijušajā 
Beļģijas Kongo noveda pie tā, ka XIX gs. beigās un XX gs. sā
kumā Kongo iedzīvotāju skaits samazinājās uz pusi.

Afrikāņi mitinās nožēlojamās būdās, cieš no bada un dažādām 
slimībām. Vietējo iedzīvotāju satraucošā nabadzība un gandrīz 
pilnīgais analfabētisms — luk, ilgstoša koloniālisma jūga manto
jums. Āfrika ilgi bija «koloniālais kontinents». Pašreiz tajā plaši 
attīstījusies tautas atbrīvošanās kustība pret apspiedējiem. Grūst 
koloniālisma režīms, un Āfrikā arvien vairāk un vairāk rodas neat
karīgas valstis. Āfrikas iedzīvotāju lielākā daļa jau ieguvuši 
neatkarību. 1960. gadā vien 17 Āfrikas valstis pasludināja par 
neatkarīgām. Nav vairs tālu tas laiks, kad visa Āfrika kļūs brīva.

VINGRINĀJUMI.

1. Cik reižu Āfrika atpaliek no Āzijas iedzīvotāju skaita un 
iedzīvotāju blīvuma ziņā?

2. Kādās dabas zonās dzīvo arābi un berberi? Kādās — suda- 
nas un bantu tautas? Kur Āfrikā lielāko tiesu dzīvo eiropieši?

II. ĪSS ĀFRIKAS VALSTU APSKATS.

1. Ziemejāfrikas valstis.

D a r b s  a r  ka r t i .

1. Parādiet politiskā sadalījuma kartē Āfrikas valstis, kas at
rodas uz ziemeļiem no ziemeļu saulgriežu loka!

2. Kādu jūru ūdeņi apskalo šīs valstis?
3. Kādi jums zināmi kalni atrodas šo valstu teritorijās?
4. Nosakiet pēc atlanta kartes (32. lpp.), kādas tautas apdzīvo 

šīs valstis, kur iedzīvotāju izvietojums ir blīvāks, kur retāks!
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Viduslaikos Zieme|āfriku iekaroja arābi, ieviešot tur ne tik
vien arābu valodu un kultūru, bet arī musulmaņu (muhamedāņu) 
reliģiju. Ziemeļāfriku no pārēja kontinenta atdala milzīgā tuksnešu 
josla (Sahāra). Ziemeļāfrikai pieder apmēram '/s visas Āfrikas te
ritorijas platības un tajā dzīvo ‘/5 iedzīvotāju.

Ziemeļāfrikā atrodas iedzīvotāju skaita ziņā lielākā valsts 
Āfrikā — Apvienotā Arābu Republika (vairāk nekā 25 mīlj. iedzī
votāju). Gandrīz visu tās teritoriju aizņem tuksneši ar retām 
oāzēm. Kā šaura lenta starp tuksnešiem aizvijas Nīlas lejasdaļas 
ieleja, kas uz ziemeļiem nedaudz paplašinās un pāriet plašā pur
vainā deltā. Ēģiptes iedzīvotāju lielākā daļa ir sakoncentrēta 
Nīlas ielejā un deltas rajonā. Viņu galvenā nodarbošanās ir augst
vērtīgās garšķiedru kokvilnas audzēšana izvešanai uz ārzemēm. 
Lai regulētu Nīlas plūdus un uzlabotu mākslīgo apūdeņošanu, uz 
Nīlas (pie Asuanas pilsētas) ar Padomju Savienības palīdzību 
ceļ jaunu, lielu aizsprostu ar spēcīgu elektrostaciju un lielu ūdens
krātuvi.

Apvienotās Arābu Republikas teritorijā atrodas Suecas kanāls, 
kas valstij dod lielus ienākumus, jo par kuģu izvadīšanu cauri ka
nālam ir jāmaksā.
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Apvienotās Arābu Republikas galvaspilsēta ir Kaira, kas atro
das pie Nīlas. Tā ir lielākā Āfrikas pilsēta (ap 3,5 milj. iedzivotāju). 
Vecpilsēta ir šauras un likās ieliņas ar vienstāvu un divstāvu ēkām, 
daudz arābu arhitektūras pieminekļu. Jaunajā Kairā ir taisnas, pla
tas ielas ar modernās arhitektūras daudzstāvu namiem. Pilsētas 
apkārtnē paceļas piramīdas, kas saglabājušās no senās Ēģiptes 
laikiem.

Uz rietumiem no Ēģiptes atrodas nesen nodibinātās valstis: 
Lī b i j a ,  kādreizējā Itālijas kolonija, un T u n i s i j a ,  kas kādreiz 
piederēja Francijai. Vēl vairāk uz rietumiem atrodas Al ž ī r i j a ,  
kuras iedzīvotāji neatlaidīgi cīnās pret franču kundzību, par savu 
brīvību un neatkarību. Atlantijas okeāna krastā atrodas Ma r o k a ,  
kur kādreiz valdija Francija.

So valstu iedzīvotāju galvenā masa un lielākās pilsētas kon
centrētas jūras piekrastē, subtropiskā klimata joslā. Šeit ir daudz 
dārzu, vīnogu lauku, olīvu koku, korķa ozolu (no viņu mizas iegūst 
korķi). Visu pārējo teritoriju uz dienvidiem no Atlasa kalniem 
aizņem neauglīgi pustuksneši un tuksneši. Nedaudzie iedzīvotāji, 
kas apdzīvo šo apgabalu, klejo pa tuksnesi ar aitu un kamieļu 
ganāmpulkiem vai arī oāzēs nodarbojas ar dateļpalmu audzēšanu 
un augļu ievākšanu. Pēdējos gados tuksnešos atrastas lielas naf
tas un gāzes bagātības, kas piesaista Eiropas un Amerikas kapi
tālistu uzmanību.

VINGRINĀJUMI.

1. Ierakstiet kontūrkartē Ziemeļāfrikas valstu nosaukumus, at
zīmējiet Kairu!

2. Izmantojot karti (127. att.), pastāstiet, kādi šeit ir derīgie 
izrakteņi!

2. Centrālāfrikas un Dienvidāfrikas valstis.

D a r b s  ar  ka r t i .

1. Parādiet karte jums pazīstamus Centrālāfrikas un Dienvid
āfrikas kalnus, kalnienes un upes!

2. Apskatiet atlantā (32. lpp.) tautu un iedzīvotāju kartes un 
nosakiet, kādas tautas šeit dzīvo, kur ir ļoti liela apdzīvotība, kur 
maza!
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Centralafrika atrodas karstaja josla starp tuksnešu zonām 
ziemeļu un dienvidu puslodēs, tajā ir savannas un meži.

Abesīnijas kalnienē pie Sarkanās jūras atrodas sena valsts 
E t i o p i j a  (vairāk nekā 20 milj. iedzīvotāju). Iedzīvotāji galve
nokārt sakoncentrēti plakankalnēs (1700—2400 m augstumā virs 
jūras līmeņa), kur ir maigs un pietiekoši mitrs klimats. Šeit aug 
olīvu koks un kafijas koks, ir apstrādāti lauki un dārzi. Kalnieņu 
zemākās vietas, kur ir karsts, neveselīgs klimats, ir maz apdzī
votas.

Blakus Etiopijai Nīlas baseina vidustecē un augštecē atrodas 
nesen nodibināta (agrākās Angļu-Eģiptes Sudānas vietā) teritori
jas ziņā liela valsts S u d ā n a .  Tā atrodas savannu zonā, kuras 
valsts ziemeļos pāriet tuksnesī.

Āfrikas rietumos pie Gvinejas jūras līča atrodas L i b ē r i j a s  
Republika, kas izceļas ar dabīgā kaučuka ražošanu. Šajā Āfrikas 
daļā atrodas arī vēl citas jaunas valstis — Ganas Republika, kuras 
zemes dzīlēs ir lieli boksītu krājumi un kurai ir pirmā vieta pa
saulē kakao augļu ieguves un eksporta ziņā, un G v i n e j a s  Re
publika, kas izved uz citām zemēm banānus, kā arī Ma l i  Repub-
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lika. Šīs republikas ar Padomju Savienības palīdzību sākušas 
hidroelektrostaciju un citu rūpniecības uzņēmumu celtniecību.

1960. gada neatkarību ieguva franču kolonijas (galvenokārt 
Rietumāfrikā un Centrālāfrikā), bijusī Beļģijas kolonija K o n g o  
(14 milj. iedzīvotāju), kurai ir milzīgas dažādu derīgo izrakteņu 
bagātības, kā arī hidroenerģijas krājumi, un bijusī Anglijas 
kolonija N i g ē r i j a  (35 milj. iedzīvotāju), kurai pieder pirmā 
vieta pasaulē palmu e|Ias ražošanā, un citas valstis. Tomēr dau
dzās no šīm valstīm ir stipra ārzemju kapitālistu ietekme.

Dažas Āfrikas valstis vēl nav atbrīvojušās no koloniālisma 
jūga. Plašas teritorijas kontinenta austrumu daļā vel pieder Liel
britānijai. Lielas ir arī Portugāles kolonijas, kurās norisinās ciņa 
par neatkarību.

Āfrikas dienvidos atrodas Dienvidāfrikas Republika (vairāk nekā 
15 milj. iedzīvotāju). Šeit saimnieko angļi un būri. Afrikāņi, kas 
sastāda iedzīvotāju pamatmasu, kā arī indieši (ieceļotāji no Indi
jas) ir pakļauti rasismam. Viņiem nav pilnīgi nekādu tiesību, un 
tie ir spiesti par niecīgu samaksu strādāt smagus darbus raktuvēs 
un šahtās vai arī kalpot kā laukstrādnieki fermās, kuras pieder 
eiropiešiem. Šeit tāpat norit tautas atbrīvošanās cīņa, kuru at
balsta visa progresīvā cilvēce.

Dienvidāfrikas Republikas iekšējos apgabalos — tuksnešos un 
pustuksnešos ir ganības, kur ganās aitas un liellopi, bet mitrāka
jās vietās atrodas kukurūzas un kviešu lauki. Pašos dienvidos 
subtropu zonā gar okeāna piekrasti izplešas dārzi (ar apelsīniem, 
citroniem un citiem kokiem) un vīnogu lauki.

Dienvidāfrikas Savienība ieņem pirmo vietu kapitālistisko 
valstu starpā zelta ieguvē.

VINGRINĀJUMI.

1. Iezīmējiet kontūrkartē Centrālāfrikas valstis un Dienvid
āfrikas Republiku! •

2. Pastāstiet, lietojot karti, ar kādiem derīgiem izrakteņiem ir 
bagātas Gana, Nigērija, Kongo un Dienvidāfrikas Republika!



AMERIKA

I. VISPĀRĪGS APSKATS.

1. Amerikas ģeogrāfiskais stāvoklis. Amerikas atklāšana.

D a r b s  a r  ka r t i .

1. Apskatiet Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas kartes! Kādi 
ir šo karšu mērogi? Salīdziniet to ar citu pasaules daļu karšu 
mērogiem!

2. Kādu okeānu ūdeņi apskalo Amerikas krastus?

Amerika ir vienīgā pasaules da|a, kas visa atrodas rietumu 
puslodē tālu no citām pasaules daļām. Tikai ziemeļrietumos Ame
rika pieiet tuvu Āzijas krastiem, un tur abas šīs pasaules daļas 
atdala samērā seklais Beriņpa jūras šaurums.

Amerika ir izstiepta ziemeļu-dienvidu virzienā; tā atrodas zie
meļu un dienvidu puslodēs. Tās teritorija stiepjas aiz ziemeļu 
polārā loka un gandrīz sasniedz dienvidu polāro loku. Virzienā 
no rietumiem uz austrumiem Amerika nav tik plaša.

Teritorijas ziņā (42,1 milj. km2) Amerika nedaudz atpaliek no 
Āzijas, bet pārspēj visas pārējās pasaules daļas.

Atšķirībā no Eiropas un Āzijas, kas atrodas vienā kontinentā, 
Amerika ir pasaules daļa, kas sastāv no diviem kontinentiem: 
Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas. Agrāk šie kontinenti bija at
dalīti viens no otra, tagad tos saista P a n a m a s  z e m e s  š a u 
r u m s  (65 km platumā), kurā izrakts P a n a m a s  k a n ā l s ,  kas 
savieno Atlantijas okeānu ar Kluso okeānu.

Ziemeļamerikas dienvidu — šaurāko daļu, kas piekļaujas Pana
mas zemes šaurumam, sauc par C e n t r ā l a m e r i k u .

Amerika atrodas starp Kluso un Atlantijas okeāniem, pa kuriem
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iet svarīgi jūras ceji. Tāds novietojums rada Amerikas valstīm 
labvēlīgus apstākļus sakaru uzturēšanai ar Eiropas, Āzijas un citu 
pasaules daļu valstīm.

Amerikas atklāšana un kolonizēšana. Kaut gan jau X gadsimtā 
eiropieši bija sasnieguši Grenlandi un Ziemeļamerikas ziemeļ
austrumu piekrasti, tomēr līdz XV gadsimta beigām Amerika 
Eiropā nebija pazīstama.

Tai laikā ļoti liela nozīme bija tirdzniecībai ar Indiju, no ku
rienes eiropiešu tirgotāji izveda daudz garšvielu, pēc kurām bija 
liels pieprasījums Eiropā. Parastais tirdzniecības ceļš uz Indiju 
tad gāja no Vidusjūras pa Mazāziju uz Persijas jūras līci, bet pēc 
tam pa šo līci un Arābijas jūru līdz Indijai. Turki, kas dzīvoja 
Mazāzijā, aplaupīja tirgoņus un stipri apgrūtināja tirdzniecību.

Tajā laikā sāka izteikt hipotēzes, ka Zemei ir lodes veids. Radās 
ideja, ka Indiju var sasniegt, braucot nevis pa veco ceļu — uz 
austrumiem no Eiropas, bet uz rietumiem — pāri Atlantijas oke
ānam.

Tā laika pieredzējušais jūrnieks Kristofors Kolumbs ieteica 
Spānijas karalim sūtīt ekspedīciju, lai atrastu jaunu ceļu uz In
diju. 1482. gadā ekspedīcija trijos nelielos buru kuģos Kolumba 
vadībā izbrauca no Spānijas Atlantijas okeānā. Kuģi ātri iekļuva 
ziemeļaustrumu pasātu joslā, un ceļa vējš tos nesa arvien tālāk uz 
dienvidrietumiem. Ceļojums ilga vairāk nekā divus mēnešus1, 
matrožu vidū izcēlās nemieri; viņi baidījās, ka nevarēs vairs at
griezties atpakaļ dzimtenē. Beidzot ieraudzīja zemi — vispirms 
vienu nelielu salu, bet pēc tam arī citas no Lielo Antiļu salu gru
pas salām. Kolumbs bija pārliecināts, ka viņa atklātās zemes ir 
daļa Indijas. Tāpēc šīs salas ieguva V e s t i n d i j a s  nosaukumu 
(t. i., Rietumindijas salas).

Jaunatklātajās zemēs dzīvoja cilvēki, kurus kopš tā laika sāka 
saukt par i n d i ā ņ i e m  (kaut arī tie nemaz nav līdzīgi Indijas 
iedzīvotājiem — indiešiem). Indiāņiem nebija mājlopu, bet viņi 
nodarbojās ar zemkopību, audzēja kokvilnu, kukurūzu, tabaku.

Kolumbs veica vēl trīs ceļojumus, atklāja vairākas salas, bija 
Dienvidamerikā, bet līdz pašai nāvei bija pārliecināts, ka šīs ze
mes atrodas Indijas tuvumā.

Tikai vēlāk pārliecinājās, ka Kolumbs atklājis jaunu pasaules

1 Tagadējos ātrajos kuģos ceļojums pāri okeānam no Eiropas uz Ziemeļ
ameriku ilgst piecas sešas diennaktis.
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daļu. To nosauca par Ameriku — ceļotāja Amerigo Vespuči vārdā, 
kurš bija aprakstījis vairākas tās daļas.

Jaunajās zemēs sāka apmesties eiropieši. Pirmām kārtām Cen
trālamerikā un Dienvidamerikā apmetās spāņi un portugāļi, vēlāk 
Ziemeļamerikā sākās ieceļošana no Lielbritānijas, Francijas un 
citām Eiropas valstīm.

Daudzām indiāņu ciltīm līdz eiropiešu atnākšanai bija sava 
attīstīta kultūra, viņiem bija lielas valstis un pilsētas. Spāņu ieka
rotāji aplaupīja un nežēlīgi iznīcināja indiāņus, izveda tos uz 
Eiropu un pārdeva verdzībā. Spāņi sagrāva indiāņu valstis, viņu 
pilsētu vietā atstājot tikai drupas. Ilgu laiku Eiropas valstis val
dīja pār Amerikas valstīm kā savām kolonijām.

Krievu pētījumi ziemeļrietumu Amerikā. Kolumbs atklāja Ame
rikas tropiskās daļas. Neatkarīgi no viņa atklājumiem krievu ļau
dis sasniedza Ziemeļamerikas ziemeļrietumu krastus. Krievu jūras 
braucēji Fjodorovs un Gvozdjevs XVIII gadsimta pirmajā pusē 
izpētīja šo piekrasti un sastādīja pirmo karti. Nedaudz vēlāk pie 
Amerikas krastiem ieradās arī Beringa un Cirikova vadītā krievu
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ekspedīcija. Viņi izbrauca no Kamčatkas, devās pāri Beringa jūrai 
un brauca gar Ajaskas krastu. Lielas platības Amerikas ziemeļ
rietumos ir atklājuši un izpētījuši krievi.

Krievu ļaudis bija pirmie eiropieši, kas apmetās uz dzīvi" zie
meļrietumu Amerikā. Amerikas zemes, kas piederēja krieviem, 
sauca par K r i e v u  Ame r i k u .

Šeit sāka attīstīties zvejniecība. Krievi pētīja Aļasku, cēla sko
las, kurās kopā ar krievu bērniem mācījās indiāņu bērni. Krievu 
apmetnes pakāpeniski izplatījās pa piekrasti uz dienvidiem (gan
drīz līdz 38. ziemeļu paralēlei).

' Krievu zemes Amerikā XIX gadsimta otra pusē cara valdība 
pārdeva Amerikas Savienotajām Valstīm.

VINGRINĀJUMI.

(Q  Atrodiet kartē vistālāko punktu Amerikas ziemeļos (Butija 
pussalā) un visvairāk uz dienvidiem izvirzīto punktu (Horna rags 
salā pie Ugunszemes)! Nosakiet šo punktu ģeogrāfisko platumu! 
Par cik garuma grādiem Amerika izstiepta virzienā no ziemeļiem 
uz dienvidiem?

2. Kurš no kontinentiem sniedzas tālāk ziemeļos? Kurš — Āf
rika, Amerika vai Austrālija — tālāk dienvidos?

2. Krastu apveids.

Krastu līnija Amerikā ir daudz mazāk izrobota nekā Eiropā un 
Āzijā. Sevišķi vāji ir izroboti Dienvidamerikas krasti: tur nav ne
vienas lielas pussalas, neviena liela līča. Sājā ziņā Dienvidame
rika ir līdzīga Āfrikai. Vienīgi Dienvidamerikas pašos dienvidos 
starp Ugunszemi un kontinentu ir šaurais, līkumotais Magelāna 
jūras šaurums.

Šis jūras šaurums nosaukts Eiropas jūras braucēja Magelāna 
vārdā. Viņš izbrauca cauri šim jūras šaurumam savā pirmajā 
braucienā ap zemeslodi (XVI gadsimtā), iebraukdams no Atlanti
jas okeāna Klusajā okeānā. Braukdams caur jūras šaurumu, tā 
dienvidu krastā viņš redzēja ugunskurus un nosauca šo salu par 
«Ugunszemi».

Nelielā salā starp diviem okeāniem paceļas tumša klints — 
H o r n a  r a gs .  Tā apkārtnē bieži plosās vētras, ir bieza migla,
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zemu nolaižas mākoņi, milzīgi viļņi šķīst pret klinšaino krastu. 
Kuģošana ap zemesragu ir bīstama. Agrāk, kad kuģoja ar bure- 
niekiem, daudzi kuģi šeit gāja bojā.

Rietumindija atrodas starp Ziemeļameriku un Dienvidameriku. 
Tajā ietilpst L i e l ā s  A n t i j u  salas un daudz sīku saliņu. Tās 
atdala no Atlantijas okeāna dziļo K ā r ī b u  jūru.

Ziemeļamerikas ziemeļu krasts ir vairāk izrobots. Te atrodas 
daudz lielu un mazu salu, kas ietilpst A r k t i s k a j ā  a r h i p e 
l ā gā ,  kā arī pati lielākā sala pasaulē — Grenlande (2,2 milj. km2), 
kas gandrīz visa atrodas uz ziemeļiem aiz polārā loka.

Ziemeļamerikas ziemeļu daļā dziļi sauszemē iespiežas lielais 
(desmit reizes lielāks nekā Baltā jūra Eiropā), bet seklais H u- 
d z o n a  jūras līcis.

Jūras šaurumi to savieno ar Atlantijas okeānu un Ziemeļu Le
dus okeānu, bet šos šaurumus aizsprosto ledus, tā ka ziemā nav 
iespējams izkļūt no Hudzona jūras līča. Kaut arī Hudzona līcis 
dienvidos aiziet līdz 50. paralēlei, tomēr dabas apstākļu ziņā tas 
ir līdzīgs polārai jūrai. Divas trešdaļas gada tas ir klāts ar ledu, 
un pat vasarā tajā peld ledus gabali. Peldošie ledus gabali, bie
žās vētras un biezās miglas ļoti apgrūtina kuģošanu Hudzona 
jūras līcī.



Uz austrumiem no Hudzona juras līča atrodas L a b r a d o r a s  
pussala. Blakus tai Atlantijas okeānā atrodas \  u f a u n d 1 e n d a s 
sala.

Ziemeļamerikas ziemeļrietumos ir A ļ a s k a s  pussala. $ī pus 
sala kopa ar Aleutu salu virkni atdala Beringa jiiru no Klusā 
okeāna. Vairāk uz dienvidiem Ziemeļamerikā atrodas divas pussa
las. Rietumos ir gara un šaura, kalnaina pussala — Ka l i f o r -  
ni j a ,  ko no kontinenta atdala K a l i f o r n i j a s  jūras licis. Dien
vidaustrumos atrodas zemā E l o r i d a s  pussala, kas no Atlantijas 
okeāna atdala lielo M e k s i k a s  juras līci.

No Kārību jūras Meksikas jūras līcī nonāk siltie ūdeņi, un 
no šejienes pa jūras šaurumu starp Floridu un Kubas 
salu (Antiļu salu grupā) Atlantijas okeānā nonāk siltā Go l f a  
straume (tulkojumā «straume no līča»). Tā savienojas ar citu 
spēcīgu siltā ūdens straumi, kas nāk no ekvatora uz austrumiem 
no Antiļu salām. Te Golfa straumes platums sasniedz 500 ktn, bet 
dziļums — vairākus simts metrus. Sī gigantiskā okeāna straume 
nes vairāk ūdens nekā visas pasaules upes, kopā ņemot. Golfa 
straume virzās pa okeānu uz ziemeļiem, bet Zemes griešanās 
ietekmē un rietumu vēju darbības rezultātā silta straume atvirzās 
no Amerikas krastiem uz ziemeļaustrumiem, uz F.iropu. Tur tā 
iegūst Ziemeļatlantijas straumes nosaukumu.

Gar Ziemeļamerikas austrurnu krastu no Grenlandes plūst 
aukstā L a b r a d o r a s  straume. Tā apliec Labradoras pussalu un 
šaurā joslā virzās uz dienvidiem gar Amerikas krastu. Sī straume 
bieži ienes Atlantijas okeānā peldošus ledus kalnus, kas rada 
lielas briesmas kuģiem, kuri atrodas ceļā no Eiropas uz Ameriku.

VINGRINĀJUMI.

(O i17 Izsekojiet fiziskas ģeogrāfijas kartē jūras aizsalšanas ro
bežots Atlantijas okeānā un Klusajā okeāna pie Ziemeļamerikas 
krastiem! Ar ko izskaidrojams šo robežu atšķirīgais stāvoklis?

fo . Ierakstiet kontūrkartē Amerikas jūru, jūras līču, salu un pus- 
sajit nosaukumus!
\  3yKāds pašreiz ir īsākais juras ceļš no Eiropas (virzienā uz 

n^rfmiem) apkārt zemeslodei?
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A. ZIEMEĻAMERIKA.

3. Virsma un derīgie izrakteņi.

D a r b s  a r  ka r t i .

1. Apskatiet Ziemeļamerikas fiziskās ģeogrāfijas karti. Kāda 
sauszemes forma — zemienes, augstienes vai kalni — aizņem lie
lāku platību?

2. Parādiet jums pazīstamos kalnus Ziemeļamerikā. Kādā 
augstumā paceļas to virsotnes?

Virsma. Salīdzinājumā ar Eiropu un Āziju Ziemeļamerikai ir 
mazāk sarežģīta virsmas uzbūve, bet tomēr tā ir daudzveidīgāka 
nekā Āfrikai.

Ziemeļamerikas kartē |oti skaidri ir redzama atšķirība starp 
augsto kontinenta rietumu daļu un mazāk augsto austrumu daļu 
(151. att.). Gar rietumu"krastu no Aļaskas līdz Panamas zemes 
šaurumam stiepjas K o r d i l j e r u  kalni. Tie ir jauni kalni un 
veidojušies gandrīz vienlaicīgi ar Alpiem un Himalajiem. Tie ir 
ļoti augsti. Kordiljeru virsotnes sasniedz 5—6 tūkstoši m aug
stumu, atpaliekot vienīgi no Āzijas un Dienvidamerikas augstāka
jām virsotnēm.

Kordiljeru ziemeļu daļa no kalniem, kas klāti ar mūžīgo sniegu, 
lejup pa klintīm slīd vareni šļūdoņi. Kalnu piekājē tie izveidojas 
milzīgu mēļu veidā, vietām sasniedzot juras krastu. Mūžīgie sniegi 
klāj ari Kordiljeru dienvidu daļas augstākās virsotnes.

Kordiljerus veido vairakas grēdas. Dažas no tām iet gar okeāna 
krastu, bet dažas atkāpjas vairāk uz austrumiem. Starp kalnu grē
dām atrodas vairākas plašas plakankalnes. Lielākā no tām ir Li e 
l a i s  b a s e i n s  Ziemeļamerikas vidusdaļā un M e k s i k a s  plakan
kalne—  dienvidu daļā.

Kalnu veidošanās Kordiljeros vel nav beigusies. Uz to norāda 
biežās zemestrīces. Pazemes grūdieni brīžiem sasniedz tādu spēku, 
ka izposta pilsētas un ciemus.

Kordiljeros ir novērojama ari vulkānisma darbība. Gan zieme
ļos, gan dienvidos ir darbīgi vulkāni. Lielas platības klāj sastin
gusi lava. Ir arī daudz aprimušu vulkānu. Uz kādreizējo vulkā- 
nismu norāda geizeri, kas periodiski pēc noteikta pārtraukuma 
izšļāc karsta ūdens un gāzu fontānus. Milzīgi vulkānu koni
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paceļas Meksikas plakankalnē. Pēdējo divsimts gadu laika šeit radu
šies divi jauni vulkāni. Tie ir izvirduši lavu, izmetuši daudz pelnu, 
izveidojuši vulkāniskos konus un pēc tam diezgan ātri aprimuši.

Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas vulkāni kopā ar Āzijas 
austrumu piekrastes vulkāniem un salām izveido Klusā okeāna vul
kānisko gredzenu.
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Gar Ziemeļamerikas austrumu krastu uz dienvidiem no Labra- 
doras pussalas stiepjas A p a l a č u  kalni. Atšķirība no Kordilje- 
riem Apalači ir veci kalni. Tos spēcīgi ietekmējusi vēja ārdošā dar
bība. Apalačiem ir lēzenas nogāzes un noapaļotas virsotnes. To 
augstums tikai nedaudz pārsniedz 2000 m (152. att.).

Visu teritoriju starp Apalačiem un Kordiljeriem aizņem plaši 
līdzenumi, kas pazeminās virzienā uz ziemeļiem un uz dienvidiem, 
izveidojot zemienes Ziemeļu Ledus okeāna krastos un pie Meksikas 
jūras līča. Dienvidu līdzenumā tek Mi s i s i p i  upe, tādēļ šo ze
mieni sauc par Mi s i s i p i  zemieni; tā ir izveidojusies no šīs mil
zīgās upes sanesām. Ar Misisipi zemieni savienojas zemiene, kas 
atrodas uz austrumiem no Apalačiem Atlantijas okeānā piekrastē.

Derīgie izrakteņi. Ziemeļamerikā ir lielas derīgo izrakteņu ba
gātības. Veco Apalaču kalnu dzīles ir bagātas ar dzelzs rūdu, bet 
kalnu rietumu nogāzēs ir lielas akmeņogļu iegulas. Ļoti lieli dzelzs 
rūdas krājumi ir pie Lielajiem ezeriem. Tur atrod ari niķeļa rūdas. 
Kordiljeri ir bagāti ar zeltu, kā arī vara. urana un polirnetālu rūdām.

Lielas naftas un gāzes atradnes ir uz ziemeļiem no Meksikas 
jūras līča un Klusā okeāna piekrastē uz ziemeļiem no Kalifornijas 
pussalas.
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VINGRINĀJUMI

1. Izpētiet Ziemeļamerikas virsmu pa 40. paralēli! Kādus kal 
nus, plakankalnes un zemienes šķērso šī paralēle?

2. Kāda līdzība ir Apalačiem ar Uraliem?
3. Iezīmējiet ar līnijām kontūrkartē kalnu grēdas, kas veido 

Kordiljerus, kā arī Apalaču kalnus! Pierakstiet Ziemeļamerikas 
kalnu, plakankaļņu un zemieņu nosaukumus! Atzīmējiet kontur- 
karte derīgo izrakteņu atradnes!

4. Klimats.

D a r b s  a r  k a r t i .

1. Noskaidrojiet, kura vietā Ziemeļameriku šķērso ziemeļu po
lārais loks un ziemeļu saulgriežu loks!

2. Cik grādu liela attālumā no ekvatora ir Panamas zemes 
šaurums?

3. Kādās siltuma joslas atrodas Ziemeļamerika?

Klimata vispārīgs raksturojums. Ziemeļamerika stiepjas cauri 
gandrīz visai ziemeļu puslodei. Grenlandes ziemeļu krasti atrodas 
aiz 80. paralēlēs, bet Panamas zemes šaurumu tikai nedaudzi grādi 
šķir no ekvatora. Aukstajā joslā ietilpst visas polārās salas un 
kontinenta ziemeļu piekraste, kas vērsta uz Ziemeļu Ledus okeānu. 
Kontinenta lielāka daļa atrodas mērenajā joslā, bet dienvidu daļa 
un Antiļu salas atrodas karstā joslā.

Nevienā pasaules daļā tropiskie un polārie ūdeņi neatrodas tik 
tuvu blakus kā Ziemeļamerikā. No aukstā Hudzona jūras līča līdz 
siltajam Meksikas jūras līcim ir mazāk par 3000 km. Ziemeļame
rikā nav kalnu grēdu, kas varētu aizturēt gaisa masu pārvietoša
nos no ziemeļiem un no dienvidiem. Aukstais gaiss no Ziemeļu Le
dus okeāna viegli izplatās uz dienvidiem, un tad pat Meksikas 
piekrastē ziemā ir sals un krīt sniegs. Bet ari siltais, tropiskais gaiss 
no dienvidiem aizplūst tālu uz ziemeļiem. Tādēļ Ziemeļamerikā ir 
ļoti nepastāvīgs laiks. Ziemā bieži mainās aukstuma un sala pe
riodi ar atkušņiem.

Lietainos un rudens mēnešos atgadās viesuļvētras. Pūš ārkār
tīgi stiprs vējš, ko pavada lietusgāzes un negaiss. Viesuļvētra no-
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ārda visu, kas tai stāv ceļa: sa
grauj celtnes, izrauj kokus ar 
visām saknēm no zemes, noga
lina cilvēkus.

Ziemeļamerikai nav tādas sil
tas straumes kā Eiropai Ziemeļ- 
atlantijas straume, kas padara 
maigāku klimatu. Klusa okeāna 
siltā straume, kas plūst gar Zie
meļamerikas rietumu krastiem, 
ietekmē tikai šauru piekrastes 
joslu līdz kalnu grēdām, bet uz 
dienvidiem gar Klusa okeāna 
krastu plūst aukstā straume.
Golfa straume, tikko iznākusi 
no Meksikas jūras līča, aizgrie
žas no Amerikas krastiem uz 
austrumiem, bet gar tās krastiem plūst auksta Labradoras straume. 
Šis jūras straumes ietekmē tundras zona Ziemeļamerikas austru- 
mos aizvirzās tālāk uz dienvidiem nekā Eiropā un Āzijā. Ziemeļ
amerikas klimats šajos ģeogrāfiskajos platumos vispār ir bargāks 
nekā Eiropā.

Klimatiskie apgabali. Polarajas salas Ziemeļu Ledus okeāna 
piekrastē un Labradoras pussalas ziemeļu daļā ir auksts klimats. 
Garajā ziemā ir bargs sals (janvāra vidējā temperatūra ir ap

30°). Tomēr nekur, pat ledājiem klātajā Grenlandē, ziemas tempe
ratūra nenokrīt tik zemu kā «aukstuma polā» ziemeļaustrumu 
Sibīrijā. Vasarā Grenļandes iekšējos rajonos gaisa temperatūra jo
projām ir zema (jūlija vidējā temperatūra ir 0 — —10°).

Mērenajā joslā Klusā okeāna piekrastes ziemeļos valda rie
tumu vēji, kas nāk no Klusā okeāna un atnes daudz nokrišņu 
(1000—2000 mm gada). Debesis te galvenokārt ir mākoņainas un 
gandrīz vienmēr ir biezas miglas. Saulaino dienu ļoti maz. Te ir 
«mūžīgā rudens» valstība. G^da temperatūras amplitūda ir neliela, 
jo ziema nav barga (gar piekrasti iet 0° janvāra izoterma), bet 
vasara nav karsta. Te ir jūras klimats.

Kordiljeru kalnu grēdas rada milzīgu atšķirību klimata ziņā 
kalna vienā un otrā pusē. Uz austrumiem no Kordiljeriem Klusā 
okeāna ietekme neizpaužas, un līdz ar to plašā Ziemeļamerikas
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teritorijā ir kontinentāls klimats. Ziemā šeit ir sals, bet laiks ir 
ļoti nepastāvīgs un vērojami bieži atkušņi. Līdz ar pavasari sā
kas jauks laiks, bet vasaras sākumā vērojama vairākkārtēja sala 
atgriešanās, kas ir bīstami lauksaimniecībā. Vasaras ir karstas. 
Nokrišņu ir nedaudz. To daudzums pieaug, tuvojoties Atlantijas 
okeānam.

Sevišķi sauss un krasi kontinentāls klimats ir plakankalnes, 
kas atrodas starp Kordiljeru grēdām. Te ir liela dienas un nakts 
temperatūru starpība. Gada temperatūru amplitūda pārsniedz 
20—30°. Debesis vienmēr skaidras, gaiss tīrs. Gada nokrišņu dau
dzums — 200 mm. Te ir tuksnešu klimats.

Klusā okeāna piekrastē uz ziemeļiem no Kalifornijas pussalas 
un Meksikas jūras līča piekrastē ir subtropu klimats. Klusā okeāna 
piekrastes klimats ir līdzīgs Eiropas Vidusjūras klimatam. Te ir 
neliels nokrišņu daudzums, galvenokārt ziemas mēnešos. Vasara 
ir silta un sausa. Meksikas jūras līča piekrastē un Floridas pus
salā ir daudz vairāk nokrišņu (1000—2000 mm gadā). Ziema te 
silta un īsa, bet dažreiz arī šeit ieplūst aukstais arktiskais gaiss 
un ir sals. Vasara ir gara un karsta. Bieži ir spēcīgas viesuļvētras 
un negaisi.

Centrālamerikā, kas atrodas uz dienvidiem no ziemeļu saul
griežu loka, un Antiļu salās ir mitrais tropu klimats, kas raksturo
jas ar augstu temperatūru un bagātīgiem nokrišņiem visu gadu.

VINGRINĀJUMI.

1. Nosakiet pēc klimata kartes, kādas ir vidējās janvāra un 
jūlija temperatūras Ziemeļamerikā uz 40. paralēles! Salīdziniet tās 
ar šīs pašas paralēles temperatūrām Eiropā! Kurā gadalaikā star
pība starp Amerikas un Eiropas temperatūrām ir lielāka?

2. Izsekojiet janvāra 0° izotermas virzienu! Kur tā vistālāk iz
liecas uz ziemeļiem? Kur visvairāk izliecas uz dienvidiem?

3. Izsekojiet nokrišņu kartē, kāds ir nokrišņu daudzums dažā
dās Ziemeļamerikas vietās uz 40. paralēles!

5. Iekšējie ūdeņi.

Upes. Ziemeļamerikas upes savus ūdeņus nes uz okeāniem, kuru 
ūdeņi apskalo tās krastus. Plakankalnēs starp Kordiljeru grēdām 
ir vietas, no kurām ūdens nevar nokļūt okeānā, bet šie apgabali
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ir nelieli salīdzinājumā ar Āzijas un Āfrikas beznoteces apgaba
liem.

Ūdensšķirtne starp Klusā okeāna un Atlantijas okeāna basei
niem iet pa Kordiljeriem. Tadē| Ziemeļamerikā Atlantijas okeānā 
baseins ir ievērojami lielāks par Klusā okeāna baseinu.

Atlantijas okeāna baseinam pieder vislielākā Ziemeļamerikas 
upe M i s i s i p i  (indiāņu valodā šis nosaukums nozīmē «lielā 
upe»). Tā sākas kontinenta vidusdaļā un, veidojot daudz līkumu, 
pa līdzenumu tek uz dienvidiem, uz Meksikas juras līci. Misisipi 
uzņem daudz pieteku no abām pusēm. Labā krasta pietekas sākas 
Kordiljeru kalnos, kreisā krasta pietekas, kas ir ar ūdeni bagātakas, 
sākas Apalačos. Pati garākā pieteka ir Mi s ū r i .  Garuma ziņā 
tā pārspēj Misisipi. Ja upes garumu skaita no Misūri iztekas līdz 
Misisipi grīvai, tad Misisipi — Misūri ir garākā upe pasaulē 
(6800 km). Toties ūdens bagātības ziņā tā stipri atpaliek no ekva
toriālo apgabalu upēm — Kongo Centrālāfrikā un Amazones Dien
vidamerikā. Gada laikā -Misisipi ūdens līmenis bieži mainās. Ar 
ūdeni visbagātākā tā ir pavasarī, kad uzņem sevī kušanas ūdeņus 
no apkārtējiem līdzenumiem. Gadās, ka arī vasaras lieti izsauc 
plūdus: Misisipi ar savam pietekam iziet no krastiem un appludina 
lielas platības ar laukiem, ciemiem un pat pilsētām. Misisipi 
straume nes daudz dūņas, no kurām gultnē izveidojas saliņas un 
sēkļi, kas traucē kuģošanu, bet grīvā izveido lielu deltu. Misisipi 
delta — tā ir atteku labirints starp meldru audzēm un piekrastes 
purviem. Katru gadu Misisipi delta ievirzās Meksikas jūras līcī par 
simts metriem.

Lielas un ūdeņiem bagātas Ziemeļamerikas upes ietek Ziemeļu 
Ledus okeānā. Tās plūst pa maz apdzīvotiem apgabaliem un ziemā 
ilgi ir aizsalušas.

Upes, kas no kalniem ietek Klusajā okeānā, lielāko tiesu ir īsas, 
straujas, un to ūdens daudzums mainās atkarībā no gadalaika. 
Lielākā Klusā okeāna baseina upe ir K o l o r ā d o .  Tā sākas snie
giem klātos kalnos, tek pa plakankalni, izveidojot milzīgu kan
jonu — dziļu un stāvu aizu ar stāvām sienām (154. att.), un ietek 
Kalifornijas jūras līcī.

Lielās Ziemeļamerikas upes varētu izmantot kā ērtus satiksmes 
ceļus un svarīgus elektriskās enerģijas avotus, bet, tā kā upju kuģ
niecība nespēj konkurēt ar dzelzceļa un autoceļu satiksmi, tad 
tā ir atstāta novārtā.
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Uz Kolorādo un vairākām citām upēm ir spēcīgas elektrosta
cijas, bet tik lielas, kādas ir uzceltas Padomju Savienībā, Amerikā 
nav.

Ezeri. Ziemeļamerikā ir daudz ezeru. Te, tāpat kā Eiropā, tie 
atrodas kontinenta ziemeļu daļa.

Pēc lieluma un nozīmes izceļas pieci lieli ezeri — A u g š e z e r s ,  
M i č i g a n a  e z e r s ,  H u r o n a  e z e r s ,  Er i  e z e r s ,  O n t ā r i o  
e z e r s .  Visus kopā tos sauc par Lielajiem Ziemeļamerikas eze
riem. Katrs no tiem ir lielāks par Lādogas ezeru, kas ir lielākais 
ezers Eiropā, bet Augšezers ir vislielākais saldūdens ezers pasaulē
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(tā platība pārsniedz 80 000 
km2). Ezeri atrodas dažāda 
augstumā, un savā starpā tos 
savieno īsas, straujas, caurte- 
košas upes (155. att.).

Eri un Ontārio ezerus sa
vieno N i a g a r a s  upe (līdz 
I km plata). Tās ceļā ir 50 m 
augsta kaplē, no kuras lejup 
gāžas varenais N i a g ā r a s  
ū d e n s k r i t u m s  (156. att.).
Strauji krītošais ūdens, tumš
zaļie viļņi ar baltajām putam, spilgtā varavīksne, kas mirdz 
saules gaisma ūdens pilienos, — tas viss rada skaistu ainavu, 
kas vilina tūristus. Niagāras enerģiju izmanto elektrostaciju 
darbināšanai.

Lielajiem ezeriem -ir notece uz okeānu pa ūdeņiem bagāto 
Sv. L a b r e n č a  upi, pie kuras ari darbojas hidroelektrostacijas.
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Lielos ezerus izmanto kuģošana. Izveidoti kanali: viens, lai 
apbrauktu Niagaras ūdenskritumu, otrs, lai no ezeriem ērtāk va
rētu nokļūt Atlantijas okeānā. Bez tam kanals savieno ezerus ar 
Misisipi upi. Arī krāčainajā Sv. Labrenča upē uzlaboti kuģošanas 
apstākli.

Plakankalnēs starp Kordiljeru grēdām ir beznoteces sāļie ezeri. 
Pavasarī, sniegam kustot, tie piepildās ar ūdeni, bet vasarā sama
zinās savos apmēros, atstādami tukšajos krastos sakaltušas dūņas 
un sāls nogulsnes.

VINGRINĀJUMI.

1. Iezīmējiet kontūrkartc ūdensšķirtnes līniju starp Kluso okeānu» 
Atlantijas okeānu un Ziemeļu Ledus okeāna baseiniem!

Pierakstiet Ziemeļamerikas upju un ezeru nosaukumus!
2. Salīdziniet Augšezeru ar Baikālu! Kādā ziņā Augšezers pārspēj: 

Baikālu? Kādā atpaliek no tā?

DABAS ZONAS.

6. Ledus zona un tundra. Skujkoku meži.

D a r b s  a r  ka r t i .

1. Apskatiet Ziemeļamerikas dabas zonu karti. Ar ko atšķiras> 
dabas zonu izvietojums Ziemeļamerikā no to izvietojuma Eiropā?

Ziemeļamerikā ir tādas pašas dabas zonas kā Eiropā un Āzijā. 
Bet sakarā ar kalnu grēdu virzienu no ziemeļiem uz dienvidiem un 
klimata atšķirībām starp Ziemeļamerikas rietumu, austrumu un 
iekšējām daļām, dažas zonas te izplešas nevis no rietumiem uz 
austrumiem, bet no ziemeļiem uz dienvidiem.

Ziemeļamerika pieiet tuvu klāt Āzijai, bet agrāk tās bija savie
notas viena ar otru (tagadējā Beringa jūras šauruma vietā). Tā
pēc ir liela līdzība starp Ziemeļamerikas un Āzijas dzīvnieku un 
augu valsti, lai gan Amerikā ir daudz tādu augu un dzīvnieku, 
kādu nav Eiropā un Āzijā. Ziemeļamerikas augu un dzīvnieku valsts 
ir daudzveidīgāka nekā Eiropā.

Ledus zona. Grenlandes sala un visvairāk uz ziemeļiem izvir
zītās Arktiskā arhipelāga salas pieder pie ledus zonas. Tās klāj:
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bieza ledus kārta, kas dažas vietās ieslīd jūra, salūst un veido ais 
bergus un lielas ledus salas. Sīs Ziemeļu Ledus okeānā peldošās 
ledus salas ceļotāji ne vienreiz vien noturējuši par nepazīstamam 
zemēm, kuras vēlāk nebija iespējams atrast norādītajā vietā.

Grenlandes centrālajā daļā ledus slānis sasniedz vairāk nekā 
3 km biezumu. Tikai salas piekrastes joslā sniegs vasarā noklīst, un 
tur parādās pieticīga augu valsts. Te arī dzīvo nedaudzie Gren
landes iedzīvotāji (galvenokārt eskimosi), kas pārtiek no zvejnie
cības un jūras zvēru medībām.

Tundra. Pārējās polārās salas un visu Ziemeļamerikas ziemeļu 
piekrasti aizņem tundra. Tā ir arī Labradoras pussalas ziemeļu 
daļā un iespiežas pat Ņufaundlendas sala.

Amerikas tundra līdziga Eirāzijas tundrai. Arī šeit tuvu ze
mes virspusei ir mūžīgā sasaluma slānis, kas nelaiž cauri ūdeni, 
un tādēļ te ir daudz purvu un ezeru. Aug sūnas un ķērpji, bet starp 
tiem zemi krūmiņi un pundurkociņi.

Tundrā dzīvo polārlapsa, baltā irbe. Agrāk te bija ļoti daudz 
briežu, bet tagad tie ir iznīcināti. No Eiropas ir ievesti pieradi
nāti ziemeļbrieži, un tagad lieli to bari ganās Amerikas tundras 
rietumdaļā. Agrāk tundrā dzīvoja lieli dzīvnieki — mošus vērši 
ar garu vilnu, kas velkas gandrīz pa zemi. Tagad šis dzīvnieks



Ziemeļamerikas tundra ir iznici
nāts, bet samērā lieli to bari 
dzīvo Grenlandes piekrastē.

Tundras iedzīvotāji (Indiāņi 
un eskimosi) nodarbojas ar med 
niecību, bet juras piekrastē ar 
zvejniecību un jūras dzīvnieku 
medībām.

Skujkoku meži. Uz dienvi
diem no tundras no Klusā okeā
na līdz Atlantijas okeānam ple
šas mežu zona. Te, tāpat ka 
Sibīrijas taigā, aug egles, prie
des, dižegles un skujmetes, bet 
tikai citas sugas nekā Āzijā. 
Skuju kokiem piejaucas lapu 
koki: bērzi, apses, papeles.

Skujkoku mežos dzīvo plē
sīgi zvēri — lāči (pelekie), vilki, 
lapsas. Ir arī brieži, aļņi un vēr- 
tigi kažokādu zvēri — jenots, 
ūdensžurka ondatra. Ondatras 
tagad ieviestas ari Padomju Sa
vienībā, kur tās pavairo.

Ziemeļamerikas rietumu da|a 
skujkoku meži pa kalnu nogā
zēm iespiežas tālu dienvidos. 
Šeit nedaudzās vietās starp 
skuju kokiem ir saglabājusies 
sekvoja — milzīgs skujkoks, 
kas sasniedz 100 m garumu 
(158. att.).

Atšķirība no Eiropas taigas, 
kas ir ievērojami apdzīvota, 
Amerikas taiga ir gandrīz neap

dzīvots «zaļais tuksnesis». Tās nedaudzie iedzīvotāji nodarbojas ar 
medniecību un kokmateriālu sagatavošanu. Vietām iegūst derīgos 
izrakteņus.
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VINGRINĀJUMI

<D. Salīdziniet Ziemeļamerikas tundras un taigas robežas ar Ei 
ropas un Āzijas tundras un taigas robežām! Cik tālu uz dienvidiem 
atrodas Amerikas tundras robeža?

2. Iezīmējiet kontūrkarte tundras un skujkoku mežu dienvidu 
robežas!

7. Ziemeļamerikas vidusdaļas un dienviddaļas 
dabas zonas.

Jauktie un lapkoku meži. Uz dienvidiem no skujkoku mežiem 
aug jauktie un lapkoku meži. Tie neveido joslas, kas rietumu-aus- 
trumu virzienā šķērsotu kontinentu, bet aizņem tikai tā austrumu 
daļu, kur ir mitrs klimats, un aizvirzās uz dienvidiem gandrīz līdz 
.Meksikas juras līcim.

Ziemeļamerikas lapkoku mežā salīdzinājumā ar Eiropas mežu 
ir lielāka koku sugu daudzveidība. Sevišķi to var noverot rudeni, 
kad koku lapotne krāsojas spilgtās, daudzveidīgās krāsās. Ziemeļ
amerikas mežos no kokiem pārsvarā ir ozoli, dižskābarži un dažādu 
sugu kastaņas. No tādiem kokiem, kas nav sastopami Eiropā, te 
aug cukura kļava un tulpju koks.

Dienvidos plaši izplatīta magnolija. Kokus apvij vīteņaugi, 
starp kuriem sastopams arī savvaļas vīnogulājs.

Jauktie un lapkoku meži Ziemeļamerikā tagad stipri izcirsti, un 
gandrīz nekas netiek darīts, lai tos atjaunotu.

Prērijas. Uz rietumiem no jaukto un lapkoku mežu zonas ir 
mazāk nokrišņu, un te galvenokārt aug zālāji. Ziemeļamerikas ste
pes sauc par prērijām. Prērijās aug gara, kupla zāle — kaviļa un 
citas graudzāles. Tuvāk pie Kordiljeriem ir vēl mazāk nokrišņu; 
zāle te neaug vienlaidus, bet atsevišķiem ceriem.

Kādreiz, pirms eiropiešu atnākšanas, prērijās ganījās bizoni 
lieli vērši, kas līdzīgi Eiropas sumbriem. Bizonus medija te dzīvo
jošie indiāņi. Tagad bizoni saglabājušies tikai rezervātos un zoolo
ģiskajos dārzos. Amerikā ieceļojušie eiropieši šeit ieveda zirgus un 
palaida tos prērijās; mežonīgi kļuvušie zirgi (mustangi) bariem 
traucās pa plašajām prērijām.'

Pašreiz prērijas ir gandrīz pilnīgi uzartas, un tajās no dzīvnie
kiem lielā daudzumā saglabājušies tikai sīkie grauzēji. Ziemeļ-
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amerikas prērijās ir bagatas augsnes. Šeit ievāc lielas kviešu un 
kukurūzas ražas.

Kapitālistiskajās saimniecībās, dzenoties pēc lielākas pe|i,ias. 
bieži vien lielās platības vairākus gadus pēc karlas sēj vienus un 
tos pašus lauksaimniecības augus, kas pakāpeniski noplicina augsni. 
Lietus ūdens straumes pakāpeniski izskalo irdeno zemi un izveido 
gravas. Zemes virsējā kārta, sevišķi prērijās, kur ir |oti sauss, pār
vēršas sīkos putekļos. Sausā laikā stipra vēja apstākļos augsnes 
sīkās daļiņas tiek paceltas gaisā. Rodas putekļu mākoņi, kas aiz
sedz sauli, un dienā kļūst tumšs kā naktī. Putekļu vētras aptver 
lielas platības. Tādējādi daudzās vietās plaši lauki pārvēršas ne
auglīgās zemēs, kas vairs nav derīgas zemkopībai.

Pustuksneši un tuksneši. Ziemeļamerikas plakankalnēs starp 
Kordiljeru grēdām atrodas tuksneši un pustuksneši. Tuksnesis ir 
arī Kalifornijas pussalā, kur tas pieiet tieši pie Klusā okeāna. Tuk
snešos un pustuksnešos aug dzeloņkrūmi un vērmeles.

Savdabīga ir Meksikas plakankalnes augu valsts. Te ir kaktusu 
un agavju dzimtene. Šie augi ir piemērojušies sausam klimatam. 
Kaktusu lapas ir pārvērtušās matiņos vai ērkšķos, bet zaļie, ga-
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Jīgie stumbri uzkrāj sevi mitrumu. Kaktusiem ir dažādas formas: 
daži izveido augstu, mazliet zarainu stumbru, citi ir bumbveidīgi 
un tikai nedaudz paceļas virs zemes, trešie sastāv no plakanām 
plāksnēm, kas izaug cita no citas. Kopā ar kaktusiem aug 
agaves — augstu, gaļīgu un sulīgu lapu ceru veidā. Vairākus ga
dus agave it kā krāj spēkus, lai izdzītu garu, kokam līdzīgu 
stumbru, uzziedētu un nogatavinātu sēklas; ar to arī beidzas aga
ves mūžs.

Tuksnešos un pustuksnešos ir maz iedzīvotāju. Tie nodarbojas 
ar aitkopību un derīgo izrakteņu iegūšanu.

Subtropu un tropu apgabali. Meksikas jūras līča piekrastē un 
Floridas pussalā ir mitro subtropu augu valsts. Floridā ir mūž
zaļie meži ar dažādiem vīteņaugiem. Uz ziemeļiem no Kalifornijas 
Klusā okeāna piekrastē ir sauso subtropu augu valsts, kas salīdzi
nājumā ar mitro subtropu augu valsti ir nabadzīgāka. Nelielās pla
tībās apūdeņojamās zemēs te audzē apelsīnus, citronus, ābolus un 
vīnogas.

Rietumindijas salās un Panamas zemes šaurumā subtropiskā 
augu valsts pāriet tropu mežos un savannās. Ziemeļamerikas
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subtropu un tropu apgabalu dabu cilvēks ir stipri pārveidojis. Te ir 
dienvidu augļu — banānu un cukurniedru plantācijas. ASV ka
pitālisti, kas pārvalda šis plantācijas, nežēlīgi ekspluatē vietējos, 
iedzīvotājus.

VINGRINĀJUMI.

1. Iezīmējiet kontūrkartē jaukto un lapkoku mežu, prēriju, sub
tropu un tuksnešu zonu robežas!
—B. Izsekojiet dabas zonu maiņu pa 40. paralēli! Paskaidrojiet 

šo maiņu, salīdzinot dabas zonu karti ar klimata karti!
. 3. Kādi dzīvnieki sastopami tagad (vai nesenā pagātne) Zie

meļamerikā, kuri nav Eiropā?

B. DIENVIDAMERIKA.

8. Virsma un derīgie izrakteņi.

D a r b s  a r  ka r t i .

1. Noskaidrojiet, kur zemienes aizņem lielāku platību — Zie
meļamerikā vai Dienvidamerikā!

2. Kāda liela jums pazīstama zemiene atrodas Dienvidamerikā?
3. Kādi augsti kalni atrodas Dienvidamerikas Klusā okeāna 

piekrastē?
Virsma. Virsmas uzbūves ziņā Dienvidamerika ir lidzīga Zie

meļamerikai. Abu šo kontinentu rietumos gar Klusā okeāna pie
krasti paceļas augsti, jauni kalni, bet austrumos atrodas seni kalni 
un kalnienes, turpretī vidienē gar upēm ir līdzenumi. Salīdzinot 
abu šo kontinentu virsmas augstuma ziņā virs okeānā līmeņa, re
dzam, ka Dienvidamerikas virsma ir zemāka nekā Ziemeļamerikai. 
Dienvidamerikā lielas platības aizņem zemienes.

Dienvidamerikas vidusdaļā ap ekvatoru atrodas A m a z o n e s  
z e mi e n e .  Tā ir vislielākā zemiene pasaulē. To klāj seno jūru 
un ezeru, kas kādreiz te bijuši, kā arī upju sanesu nogulas. 
Uz ziemeļiem no tās atrodas O r i n o k o  z e mi e n e ,  bet uz dien
vidiem L a p l a t a s  z e mi e n e ,  kas stiepjas virzienā no ziemeļiem 
uz dienvidiem.

Kontinenta aūstrumu daļā atrodas plašā B r a z ī l i j a s  kal- 
niene, ko veido veci ieži. Virzienā uz dienvidaustrumiem tā paaug-
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stinās un veido stāvas krau
jas. Atlantijas okeāna pie
kraste uz ziemeļiem no 
Brazīlijas kalnienes ir 
G v a j ā n a s kalniene.

Rietumos gar Klusā 
okeāna piekrasti turpinās 
Kordiljeru kalnu grēdas.
Kordiljerus Dienvidame
rikā sauc par A n d ien i.
Andi ir jauni, augsti kalni.
Tie ir augstāki par Ziemeļ
amerikas Kordiljcriem. To 
virsotnes pat uz ekvatora 
klāj mūžīgi sniegi. Starp vir
sotnēm ir daudzi apdzisuši 
un darbīgi vulkāni. Vietām 
starp vulkānu grēdām ir 
augstas plakankalnes. Ga
lējos dienvidos Andi tur
pinās Ugunszemes salā.

Andu apgabalā bieži 
notiek zemestrīces. Ļoti 
stipra zemestrīce bija 
1960. gadā Dienvidameri
kas pašos dienvidos pie 
Klusā okeāna krastiem. Tā radīja kalnos noslīdeņus un kraujas. 
Daži agrāk aprimuši vulkāni sāka izmest dūmus, pelnus un lavu; 
radās vairāki jauni vulkāni. Stipri pārveidojās apvidus. Radās 
jauni kalni, upes un ezeri, bet citi, kuri bija pirms tam, — izzuda. 
Nelielas saliņas iegrima jūrā, bet to vietā pacēlās jaunas.

Zemestrīču laikā ir sagrautas daudzas pilsētas un ciemi, dzelz
ceļi, autoceļi, tilti, telegrāfa līnijas un telefona līnijas. Bojā gājuši 
vairāki tūkstoši cilvēku. Cietušo skaits pārsniedz 300 000 cilvēku.

Zemestrīce radīja milzīgus viļņus Klusajā okeānā (tā saucamos 
«ccunami»), kas triecās pret krastiem. Virzoties ar 700 kilometru 
ātrumu stundā, viļņi šķērsoja Kluso okeānu un sasniedza Āzijas 
austrumu piekrasti. 10 m augsti viļņi triecās pret Japānas aus-
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trumu krastu, applūdināja desmitiem tūkstošiem māju, apgāza sim
tiem zvejas kuģu, bojā gāja daudz cilvēku.

Derīgie izrakteņi. Dienvidamerika ir bagāta ar daudziem de
rīgiem izrakteņiem, bet nabaga ar akmeņoglēm. Pašos ziemeļos, 
Kārību jūras krastos un Andu piekājē, ir ļoti daudz naftas. Andu 
apgabalā ir ari lielas vara, alvas, cinka un svina rūdu atradnes,
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bet Klusā okeāna piekrastē salpetris, ko izmanto lauku mēslošanai. 
Kontinenta ziemeļos Atlantijas okeāna krastā ir boksītu iegulas. 
Brazīlijas un Gvajānas kalnienēs ir lieli dzelzs rudas un mangāna 
rūdu krājumi (mangāns vajadzīgs čuguna un tērauda kausēšanā).

Visas šīs bagātības atrodas dažādās Dienvidamerikas valstīs, 
un gandrīz visas tās savās rokās ir sagrābuši Amerikas Savienoto 
Valstu kapitālisti.

VINGRINĀJUMI.

1. Nosakiet pēc kartes Andu augstāko virsotni, kā arī augstāko 
punktu Brazīlijas kalnienē! Paskaidrojiet, kāpēc Andos bieži ir 
zemestrīces!

2. Atzīmējiet kontūrkartē Dienvidamerikas zemienes, kalnus un 
kalnienes un pierakstiet to nosaukumusl

3. Atzīmējiet kontūrkartē ar pieņemtajiem apzīmējumiem derīgo 
izrakteņu atradnes!

9. Klimats un upes.

D a r b s  a r  ka r t i .

1. Nosakiet, cik tālu no ekvatora atrodas Dienvidamerikas ga
lējie ziemeļu un dienvidu punkti!

2. Kāds gadalaiks pašreiz ir Dienvidamerikas galējos dienvidos?
3. Kāda jums zināma liela upe tek Dienvidamerikā?

Klimats. Liela daļa Dienvidamerikas atrodas karstajā klimata 
joslā abpus ekvatoram. Bet atšķirībā no Āfrikas ekvators šķērso 
Dienvidameriku ne pa vidu, bet gan tās ziemeļdaļu. Dienvidos plaša 
teritorija atrodas aiz dienvidu saulgriežu loka un ietilpst mērenā 
klimata joslā. Tādēļ Dienvidamerika visumā nav tik karsts kon
tinents kā Āfrika.

Klimata kartē (38. lpp. atlantā) var redzēt, ka janvārī visā 
Dienvidamerikā ir vairāk nekā +20° silts un tikai galējos dienvidos 
un kalnos temperatūra nokrīt līdz +10°.

Jūlijā, kad dienvidu puslodē ir ziema, izotermas izliecas uz zie
meļiem; +  20° izoterma iet uz ziemeļiem no dienvidu saulgriežu 
loka, bet kontinenta dienvidos vidējās temperatūras ir no 0° līdz 
10°. Kalnos ir sals.
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Dienvidamerikas tropiskā 
daļa atrodas pasātu ietekmē, 
kuri pūš no Atlantijas okeāna 
ziemeļu un dienvidu puslo
dēs. Pasāti atnes daudz mit
ruma ziemeļaustrumu un 
dienvidaustrumu piekrastēs un 
Amazones līdzenumā. Virs 
ekvatora sasilušās gaisa ma
sas paceļas augšā un, tur at
dziestot, rada lielus nokriš
ņus. Sevišķi daudz nokrišņu 
(vairāk nekā 2000 mm gadā) 
ir Amazones līdzenuma rie
tumu daļā, tuvāk Andiem, 
kas aiztur mitro gaisu. Tur
pretī Klusā okeāna piekrastē, | 
karstajā joslā uz dienvidiem 
no ekvatora ir ļoti maz no
krišņu. Tas izskaidrojams ar 
to, ka pasāti šeit pūš no kon
tinenta un ka gar Klusā

okeāna krastu plūst auksta okeāna straume, kas padara vēsus ze
mākos atmosfēras slāņus. Sie gaisa slāņi augšā nepaceļas un 
nerada nokrišņus. No aukstā okeāna nokļūstot uz sauszemes, gaiss 
sasilst un nokrišņus nerada.

Mērenajā joslā Dienvidamerikas dienvidos pūš rietumu vēji no 
Klusā okeāna, tāpēc rietumu piekraste šeit saņem daudz nokrišņu. 
Toties austrumu piekraste, ko no mitrajiem vējiem norobežo Andi, 
ir sausa.

Dienvidamerikā var izdalīt vairākus klimata apgabalus, kas 
atšķiras cits no cita (163. att.).

Karstajā josla atrodas mitrā ekvatoriālā klimata apgabals, kas 
aizņem Amazones zemieni. Abās pusēs — uz ziemeļiem un dienvi
diem — šim apgabalam atrodas divi apgabali ar sausu ziemu un 
nokrišņiem galvenokārt vasaras mēnešos. Rietumos gar Klusā 
okeāna piekrasti (no 5° līdz 30° D pl.) stiepjas sausā tuksnešu kli
mata josla. Uz dienvidiem atrodas subtropiskā klimata apgabali — 
ar mitru vasaru austrumu piekrastē un Laplatas zemienē un ar
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sausu vasaru rietumu piekrastē. Dienvidamerikas pašos dienvidos 
mērenās joslas austrumos (Patagonijas plakankalnē) atrodas sausā 
klimata apgabals, bet rietumos, Klusā okeāna piekrastē — ļoti 
mitrā jūras klimata apgabals.

Andos ir augstkalnu klimata apgabals, šeit klimats mainās at
karībā no vietas augstuma un tādēļ ir ļoti daudzveidīgs.

Upes. Gandrīz visas Dienvidamerikas lielās upes no Klusā 
okeāna šķir Andi, un tās tek uz Atlantijas okeānu. Mitrā, nokriš
ņiem bagātā klimata dēļ tās ir ūdeņiem bagātas.

Tekot pa Brazīlijas kalnienes kāplēm, daudzas upes izveido 
varenus ūdenskritumus un krāces, kas traucē kuģniecību.

Vislielākā Dienvidamerikas upe ir A m a z o n e .  Garuma ziņā 
tā ir trešā upe pasaulē (6480 km kopā ar pieteku Ukajali), bet ba
seina (vairāk nekā 7 milj. km2) un ūdens bagātības ziņā tā ieņem 
pirmo vietu. Amazone sakas Andos tuvu pie Klusā okeāna un plūst 
pa dziļām kalnu aizām. Iznākot no Andiem, upe šķērso mitro Ama
zones zemieni. Šeit tā uzņem savas galvenās pietekas no ziemeļiem 
un dienvidiem. Savā vidustecē Amazone ir 5 km plata un 70 m dziļa. 
Lejtecē upe sasniedz 20 km platumu, bet tās dziļums pieaug līdz
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100 m. Vietām upe sadalās vairākās attekās. Amazones ziemeļu un 
dienvidu pietekas pārplūst dažādos gadalaikos atkarībā no lietus, 
un Amazonē visu gadu ir daudz ūdens, lai gan tās līmenis galve
nokārt ce]as no lielo dienvidu pieteku plūdiem. Odenim ceļoties, 
Amazone iziet no krastiem un applūdina milzīgas platības. Ama
zones grīva, upei ieplūstot Atlantijas okeānā, izveido līci ar dau
dzām salām un sēk|iem. Pa upi tālu uz augšu izplatās paisuma 
ūdeņi, tie rada augstus vi|ņus, kas krākdami traucas pa upi, applū
dinot tās krastus.

Amazone ir kuģojama visā tās garumā — no okeāna līdz 
Andiem.

Otra lielākā un ar ūdeni bagātākā upe Dienvidamerikā ir P a- 
r ā na .  Tā sākas Brazīlijas kalnienē un tek pa Laplatas līdzenumu 
uz Atlantijas okeānu. Sīs upes paplašināto grīvu sauc par Laplatu.

Kontinenta ziemeļos tek O r i n o k o, kas pie ieteces okeānā iz
veido lielu deltu.

Andos ir daudz augstkalnu ezeru.

VINGRINĀJUMI.

1. Apskatiet klimata karti un paskaidrojiet, kāpēc uz 20. para
lēles Dienvidamerikas rietumu piekrastē ir maz nokrišņu un 
austrumu piekrastē daudz nokrišņu, bet uz 45. paralēles rietumu 
piekrastē ir daudz nokrišņu, bet austrumu piekrastē maz nokrišņu!

2. Salīdziniet Amazoni un Nīlu (pēc to ģeogrāfiskā stāvokļa, 
garuma, baseina lieluma, ūdens daudzuma u. c.)! Ar ko izskaidro
jams lielais ūdens daudzums Amazonē?

3. Ierakstiet kontūrkartē Dienvidamerikas upju nosaukumus!

DABAS ZONAS.

10. Mitrie ekvatoriālie un tropiskie meži. Savannas.

D a r b s  a r  ka r t i .

1. Apskatiet atlantā ievietoto dabas zonu karti un norādiet, 
kura no zonām Dienvidamerikā aizņem vislielāko platību!

2. Nosakiet pēc klimata kartes janvāra un jūlija vidējo tem
peratūru un nokrišņu daudzumu mitro ekvatoriālo un tropu mežu 
un savannu zonās! — — *—



Dienvidamerika ir izstiepta no ziemeļiem uz dienvidiem un ie
tilpst kā karstā, tā ari mērenā klimata joslās. Tādēļ tās daba ir 
ļoti daudzveidīga. Karstā klimata joslā milzīgu platību aizņem ek
vatoriālie un tropu meži un savannas.

Mitro ekvatoriālo un tropisko mežu josla. Karstās joslas mitrie 
tropu meži aizņem visu plašo Amazones zemieni, kā arī daļu rio 
kontinenta ziemeļu un austrumu piekrastes. Amazones zemienē, 
ko šķērso ekvators, visu gadu ir augsta temperatūra (ap +26°). 
Te ir daudz nokrišņu, sevišķi rietumos Andu tuvumā. Tāpēc Ama
zones zemienes rietumu daļas meži ir biezāki un kuplāki nekā 
austrumos.

Laiks Amazones mitrajos mežos ir ļoti vienveidīgs, un dienas 
ir līdzīgas cita citai. Agri no rīta pēc saules lēkta debesis ir skaid
ras, termometrs rāda +22° — +23°. Saule strauji paceļas pie de
besīm, tuvodamās zenītam. Rasas pilieni dedzinošajos saules sta
ros ātri iztvaiko. Dabā jūtams svaigums, kokiem plaukst jaunas 
lapas. Pakāpeniski pieaug karstums. Apmēram pulksten divos dienā 
karstums sasniedz +33—+  34°. Kļūst nepanesami karsti un tvei
cīgi. Lapas, kas no rīta ir svaigas un sulīgas, vīst. Apklust putnu 
un zvēru balsis. Austrumos sāk parādīties gubu mākoņi. Debesis 
satumst, mākoņi pakāpeniski aizsedz sauli. Varena vēja brāzma 
pāršalc mežu, sašūpojot koku galotnes. Plaiksnās žilbinoši zibeņi, 
skan apdullinoši pērkona dārdi, sākas stipra, bet ātri pārejoša lie
tusgāze. Daba atdzimst un atdzīvojas. Tikai ziedlapiņas un lapas, 
ko notriecis vējš, kaudzēm mētājas zem kokiem. Pēc tam saule ātri 
nogrimst aiz apvāršņa un sākas mitra, silta, tveicīga naids.

Nepārtraukti visu gadu mežā zied dažādi augi, nogatavojas 
augļi, koki nomaina lapas. Kokiem ir pārsteidzoši spožs un mirdzošs 
lapotnes zaļums. Sājā zaļumā gandrīz nemaz neredz ziedu. Zem 
kokiem ir tumšs, mitrs un drūms. Uz zemes guļ trūdošie koku 
stumbri un zari.

Mežā koki aug vairākiem stāviem. Visaugstāk paceļas milzīgie 
gumijkoki, para koki, kas dod riekstus, un augstas palmas. Zemākā 
stāvā aug dažādu sugu kaučukkoki, zemās palmas un kakao koks, 
kam ziedi un augļi atrodas ne uz zariem, bet uz stumbra. Kokus 
apvij liānas, daudz orhideju. Zem kokiem milzums paparžu, bet 
ūdenī klusos līčos aug Viktorija ar milzīgām lapām, kas sasniedz 
2 m diametrā (165. att.).

Daļa mežu Amazones un to pieteku plūdu laikā tiek applūdi-
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nāia, un atsevišķas vietas paliek zem ūdens vairākus mēnešus 
(166. att.). Andu nogāzēs atrodas mitrie kalnu meži ar palmām un 
hinīna kokiem. Šeit sevišķi daudz kokveida paparžu.

Biezajā meža zaļumā dzīvnieki gandrīz nemaz nav saskatāmi. 
Tie ļoti labi piemērojušies dzīvei mežā. Daudzi dzīvnieki dzīvo 
augstu kokos, ar savām garajām astēm tveroties pie koku zariem.

Ļoti daudzveidīgi un lielā skaitā ir pērtiķi ar tvērējastēm. To 
starpā sevišķi izceļas pērtiķi bļauri, kas auguma ziņā līdzinās lie
lam sunim. Rītos un vakaros tie piekliedz mežu ar šausmīgiem bļā
vieniem. Zaros ar muguru uz leju karājas sliņķi, kas pārtiek no 
lapām un augļiem. Skudru lācis ar savu garo un lipīgo mēli ķer 
un apēd neskaitāmus daudzumus te mītošo skudru un termītu.

No zālēdāju dzīvniekiem sastopami tapiri. No plēsoņām izpla
tīts jaguārs, kas labi rāpjas pa kokiem. Plankumainā ādas krāsa 
padara viņu grūti saredzamu lapu biezoknī.

Upēs ir bruņurupuči un dažādi vietējo sugu krokodili, kas lie-
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luma ziņā atpaliek no Āfrikas krokodiliem. Ļoti daudz ir dažādu 
čūsku, no kurām anakonda sasniedz 9—11 m garumu.

Ļoti daudz dažādu putnu. Sevišķi izce|as papagaili un mazie 
kolibriji. Šeit mīt ari lieli, spilgti tauriņi.

Amazones meži atšķirībā no Āfrikas mežiem ir ļoti reti apdzī
voti. Dziļi mežos dzīvo indiāņu ciltis. Viņu majas parasti ir celtas 
uz pā]iem. Indiāņi gu| pītos guļamtīklos. Kā ieroči viņiem kalpo 
garas caurules, no kurām izpūš vieglas, saindētas bultas. Indiāņi 
nodarbojas ar zveju un medībām, kā ari vāc ēdamus un audzē 
lauksaimniecības augus. Tropu mežu vidū ar grūtībām iekoptajos 
mazajos zemes gabaliņos viņi stāda manioku, kukurūzu un banā
nus. Blakus iestādītajiem augiem ātri savairojas visādas nezāles. 
Atlido putnu bari, naktī ierodas meža zvēri, un cilvēkiem jāsarga 
sējumi.

Kontinenta austrumu piekrastē pie Atlantijas okeāna tropu 
meži ir zaudējuši savu agrāko pirmatnējo izskatu, un to vietā šeit 
atrodas dažādu dienvidu augu plantācijas (sevišķi kafijas plan
tācijas Brazīlijas kalnienes dienvidaustrumos). Sīs plantācijas pie
der lieliem zemes īpašniekiem.
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Savannas. Tālāk no ekvatora abpus mitrajiem tropu mežiem 
atrodas savannas. Šeit nav tāda pastāvīga mitruma kā ekvatoriālajā 
mežā, bet krasi izdalās divi periodi gada laikā — sausais un slap
jais. Savannās aug zāle ar cietām, šaurām lapām, kas klātas ar 
plānu vaska kārtiņu. Koki aug atsevišķās grupās tālu cits no cita 
un nesasniedz lielu augstumu. Kokus savannā pārstāv dažādu 
palmu sugas, kaktusi, mirtes, mimozas (167. att.).

Savannas aizņem Orinoko zemieni, kur tās nosauc par ļanām 
(no vārda «ljano» — līdzens), un lielāko daļu Brazīlijas kalnienes, 
kur tās nosauc par kampām («karnpo» — lauks).

Brazīlijas kalnienes austrumos atrodas dzeloņaini krūmi un 
skrajmeži, kas gada sausajā periodā nomet lapas. Te aug kaktusi 
un koki ar uzpūstiem, mucveidīgiem stumbriem, kuros uzkrājas 
ūdens rezerves (168. att.). Brazīlijas kalnienes dienvidos starp 
Parānu un okeānu aug skujkoku — araukāriju savannu meži 
(169. att.). Sājos mežos platības starp reti augošajiem kokiem klā
tas ar biezu zāli, bet pamežā var sastapt matē koku, no kura lā
pām gatavo īpašu vietējo tējas šķirni.

Amerikas savannu dzīvnieku valsts ir daudz nabagāka nekā 
Āfrikas savannās. Lielo zālēdāju dzīvnieku te nav. Lielā skaitā 
te dzīvo pekari mežacūkas. Pievakares krēslā no savām alām iz
nāk bruņneši. Viņu āda ir pārklāta ar cietām bruņām, un tiem
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ir spēcīgas ķepas ar lieliem na
giem, ar kuriem tie rok zemi. 
No plēsigiem zvēriem bez jaguā
ra zālājos sastopama puma 
(Amerikas lauva).

Iedzīvotāju Dienvidamerikas 
savannā ir ļoti maz, un to gal
venā nodarbošanās ir lopkopība. 
No Eiropas te ieveda mājlopus, 
un tagad lieli to ganāmpulki 
ganās vietējo muižnieku plaša
jos īpašumos.

VINGRINĀJUMI
\ y  Salīdziniet Dienvidameri

kas un Āfrikas mitros ekvatoriā
los mežus (pēc to atrašanās 
vietas, dabas īpatnībām un iedzī
votājiem) un norādiet līdzības 
un atšķirības starp tiem!

G. Norādiet uz atšķirībām un 
līdzību starp Dienvidamerikas 
un Āfrikas savannām!



11. Stepes un tuksneši. Andu apgabals.

Stepes. Dienvidu virzienā savannas pamazām pāriet stepēs. 
Stepes vai tā saucamās pampas aizņem Laplatas zemienes dienvidu 
daļu Parānas lejtecē. Pampā ir silts klimats ar vidējām ziemas 
temperatūrām ap +10°. Tomēr no dienvidiem bieži pūš auksti, sausi 
vēji, kas izsauc strauju temperatūras krišanos. Aug pampas zāle 
kavi|a un citas zāles. Zemākās vietās sastopami meldru purvi.

No dzīvniekiem te izplatīti grauzēji. Upju un ezeru krastos 
dzīvo nutrijas (purva bebri), no kurām iegūst vērtīgas kažokādas. 
No šejienes nutrijas ir ievestas arī Padomju Savienībā, kur labi 
vairojas un aug. Klusākas vietās ir saglabājies nandu strauss un 
zālēdājs dzīvnieks guanako, kas līdzīgs nelielam bezkupra kamie
lim. No plēsoņām dzīvo puma, kas apdraud aitu ganāmpulkus.

Lielākā daja stepes ir uzarta, un tajā aug kvieši un kukurūza. 
Daudzās vietās ganās lieli liellopu un aitu ganāmpulki. Stepē iz
klaidus atrodas milzīgi, tūkstošiem hektāru lieli muižnieku īpa
šumi. Visus lauku darbus šajās lielajās saimniecībās veic kalpi. 
Daju zemju rentē pārceļotāji no Eiropas.

Mērenās joslas rietumos un dienvidos tuvāk Andiem ir sausās
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stepes un pusiuksneši. Tos klāj reta zāle un dzeloņkrumi. Zemie 
augi izveido «spilventiņus», kas ir tik cieti, ka zirgu pakavi ne
atstāj viņos pēdas. Sīs vietas ir mazāk apdzīvotas, un tur sagla
bājušies vairāk dzīvnieku nekā pampā.

Klusā okeāna piekraste. Dienvidamerikas ziemeļos Klusā okeāna 
krasta aug mitrie ekvatoriālie un tropu meži. Uz dienvidiem no ek
vatora nokrišņu daudzums samazinās un sākas sausā josla.

Okeāna krastā pie dienvidu saulgriežu loka atrodas A t a k ā 
rnās  tuksnesis (172. att.). Okeānā šeit plūst aukstā straume, tā
dēļ vasara Atakamā nav karsta un temperatūras svārstības pa ga
dalaikiem ir nelielas. Atakamā tikpat kā nelīst lietus. Ir gadi, kad 
nenolīst ne lāsītes ūdens, toties bieži ir biezas miglas. Gaiss šeit 
ir tik sauss, ka dzīvnieku līķi te nesatrūd vairāku desmitu gadu 
laikā. Sur tur aug kaktusi un mimozas, zemākās vietās — sālsaugi. 
Atakamas tuksnesī iegūst salpetri un vara rūdu.

Uz dienvidiem no Atakamas Klusā okeāna piekrastē nokrišņu 
daudzums pakāpeniski palielinās, un tur atrodas mūžzaļā subtropu 
augu valsts.

Pašos dienvidos piekrastē no okeāna pūš stiprie rietumu vēji, 
kas bieži pāriet vētrā. Tie nes sev līdzi ilgstošu lietu. Te pastāvīgi 
ir mitrs un slikts laiks. Sājā piekrastes daļā ir jūras klimats ar



stipri vēsu vasaru un maigu ziemu (temperatūra virs 0°). Andu 
nogāzes klāj biezi milzīgu lapu un jaukto koku meži.

Sājos mežos ir ļoti daudz paparžu un sūnu. Starp mežiem pa 
kalnu nogāzēm lejup slīd kalnu šļūdoņi, ieplūzdami līkumainos jū
ras līčos — fjordos. Šis mitrais mežu apgabals ir pilnīgi neap
dzīvots.

Andu augstkalnu apgabals. Andu daba ir ļoti savdabīga. Sa
karā ar lielo augstumu virs jūras līmeņa te ir vēss, bet, tā ka te ir 
ekvatora tuvums, temperatūra maz pārmainās pa gadalaikiem. 
Augstajās plakankalnēs starp kalniem temperatūra visu gadu ir 
8—12° virs nulles. Neskatoties uz to, laiks te ir ļoti mainīgs. Spožo 
sauli ātri nomaina auksts, ledains vējš, kas atnes lietu un sniegu. 
Bieži plosās spēcīgi negaisi un putekļu vētras. Ledus aukstas miglas 
ietin apkārtni. Šajā apgabalā raksturīgas krasas pārejas no nepa
nesama karstuma piesaulītē uz spēcīgu aukstumu ēnā. Sevišķi 
auksts ir naktī.

Šeit ir augstkalnu stepes un pustuksneši, kur aug asa zāle, sve
ķaini krūmi un spilvenveidigi augi. Ir daudz sālsezeru. 4,5 km 
augstumā līdz pat mūžīgo sniegu apgabalam slejas kailas klintis, 
uz kurām nav gandrīz nekādu augu.

Andos mīt zālēdāju dzīvnieki — dažādu sugu lamas (guanako
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un augumā mazākā vikuņa). Bieži vien tie ir pieradināti pie cil
vēkiem un tos izmanto kā nastu nesējus dzīvniekus.

Augstu kalnos dzīvo grauzēji — šinšilas, no kuriem iegūst loti 
vērtīgas zvērādas, ligzdo milzīgie kondori, kuru spārnu garums 
vēzienā ir 2,75 m.

Kalnainajā Andu apgabalā ir daudz veselīgāks klimats salīdzi
nājumā ar karstajām un mitrajām zemienēm. Te no seniem laikiem 
ir samērā daudz iedzīvotāju. Šeit pirmo reizi sāka audzēt kartu
peļus, ko drīz pēc Amerikas atklāšanas ieveda Eiropā.

Kalnos iegūst rūdu derīgos izrakteņus — varu, alvu un citus. 
Raktuves pieder Ziemeļamerikas kapitālistiem, kuri gūst no tām 
kolosālu pejņu, cietsirdīgi ekspluatējot vietējos iedzīvotājus.

VINGRINĀJUMI.

1. Izsekojiet atlanta kartē (39. Ipp.), kā mainās daba Klusā 
okeāna piekrastē virzienā no ziemeļiem uz dienvidiem!

2. Ar ko izskaidrojama Atakamas tuksneša izveidošanas pašā 
okeāna krastā?

Raksturojiet Laplatas zemienes dabu, izmantojot mācību grā
matu un kartes!

4. Iezīmējiet kontūrkartē Dienvidamerikas dabas zonas!

12. Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas iedzīvotāji.

Iedzīvotāju skaits un apdzīvotība. Amerikā dzīvo 400 miljoni 
iedzīvotāju, no kuriem 260 miljoni dzīvo Ziemeļamerikā (kopā ar 
Rietumindiju) un ap 140 miljoniem Dienvidamerikā. Teritorijas 
ziņā Amerika ir gandrīz tikpat liela kā Āzija, bet iedzīvotāju Ame
rikā ir četras reizes mazāk.

Vidējā apdzīvotība Amerikā ir 9 cilvēki uz 1 km2, pie kam Zie
meļamerika ir biezāk apdzīvota nekā Dienvidamerika.

Ļoti vāji apdzīvota Grenlande un citas Ziemeļamerikas polā
rās salas, dažas no tām ir pat pilnīgi neapdzīvotas. Reti apdzīvota 
arī kontinenta ziemeļu daļa, kur ir tundra un taiga, kā arī rietumu 
sausās plakankalnes.

Dienvidamerikā visvājāk apdzīvoti iekšējie rajoni, grūti pieeja
mie Amazones līdzenuma un Brazīlijas kalnienes rajoni, kā ari 
tuksnešainie dienvidi.
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Lielākā iedzīvotāju bie- 
zība ir Ziemeļamerikas 
austrumu daļā (starp At
lantijas okeānu, Lielajiem 
ezeriem un Meksikas jūras 
līcī). Arī atsevišķas Cen
trālamerikas daļas un Rie- 
tumindija ir biezi apdzīvo
tas. Dienvidamerikā lielākā 
apdzīvotība ir nedaudzās 
vietās Atlantijas okeāna 
piekrastē un Andos (sk. 
atlanta karti 40. un 
41. lpp.).

Iedzīvotāju nacionālais 
sastāvs. Amerikas iedzīvo
tāju nacionālais sastāvs ir 
ļoti dažāds. Amerikas pa
matiedzīvotāji ir ind\āņl. 
Tiem ir dzeltenbrūna ādas 
krāsa, kurai dažreiz ir 
iesarkans tonis (173. att.). 
Pašreiz viņu ir palicis ļoti 

nedaudz. Pēc Amerikas atklāšanas četru gadsimtu laikā eiropiešu 
iekarotāji atņēma indiāņu ciltīm viņu iekopto zemi un verdzināja 
vai arī iznīcināja pašus. Sevišķi maz indiāņu palicis Ziemeļamerikā. 
Viņi tur dzīvo vienīgi ziemeļos — tundrā un taigā, bet rietumos — 
sausajās plakankalnēs. Centrālamerikā un Dienvidamerikā ir vai
rāk indiāņu. Viņi dzīvo Andu apgabalā, Amazones lejasdaļā un 
Brazīlijas kalnienes rietumos (174. att.).

Pie Ziemeļamerikas pamatiedzīvotājiem pieder arī skaita ziņā 
nedaudzie eskimosi — jūras dzīvnieku mednieki (medī roņus un 
valzirgus), kas dzīvo Ziemeļu Ledus okeāna krastos un Grenlan- 
des dienvidu piekrastē.

Amerikā ir daudz nēģeru. Viņi šeit ir ievesti no Āfrikas un pār
doti verdzībā vietējiem plantatoriem. Kaut arī tagad pēc likuma 
nēģeri skaitās brīvi, īstenībā viņu tiesības ir stipri ierobežotas. 
Nēģeri dzīvo galvenokārt Ziemeļamerikas dienvidaustrumos un 
Rieturnindijas salās, kā arī Dienvidamerikas ziemeļrietumu
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piekrastē. Viņi strādā kā kalpi 
vai sīki rentnieki pusgraudnieki 
lielajās kokvilnas, tabakas un 
cukurniedru plantācijās (kuri 
norēķinoties atdod daļu ražas 
muižniekiem).

Galveno Amerikas iedzīvo
tāju masu sastāda Eiropas iece
ļotāju pēcteči.

Amerikā ir arī ļoti daudz 
tādu iedzīvotāju, kas cēlušies, 
sajaucoties eiropiešiem ar indiā
ņiem un nēģeriem. Eiropiešu un 
indiāņu pēctečus sauc par meti
siem, bet eiropiešu — nēģeru 
pēctečus par mulatiem.

Iedzīvotāju nacionālā sa
stāva ziņā Ziemeļamerika ievē
rojami atšķiras no Dienvidame
rikas. Ziemeļamerikā dzīvo gal
venokārt eiropiešu pēcteči, kas 
pārcēlušies šeit no Eiropas centrālajiem un rietumu apgabaliem 
(angļi, īri, franči, vācieši, ebreji, poļi, kā arī ukraiņi, kas uz šejieni 
pārcēlušies pirms revolūcijas). Iedzīvotāji runā angļu valodā (Sv. 
Labrenča upes rajonā — franču valodā). Indiāņu un metisu šeit 
ir ļoti maz.

Ziemeļamerikas dienvidos, sākot no Meksikas plakankalnes, 
Rietumindijā un visā Dienvidamerikā 'ir savādāks iedzīvotāju sa
stāvs. Pirmie šīs zemes iekaroja spāņi un portugāļi, vēlāk uz šejieni 
pārcēlās arī itālieši, vācieši un citu valstu izceļotāji. Te runā spāņu 
valodā, bet Brazīlijas kalnienē un Amazones lejteces rajonā — 
portugāļu. Ļoti lielu daļu no iedzīvotājiem sastāda metisi, daudzās 
vietās dzīvo indiāņi. So Amerikas daļu sauc par L a t ī ņ a m e r i k u ,  
tādēļ ka spāņu un portugāļu valoda izveidojusies no latīņu valo
das, kādu lietoja senajā Romā.

VINGRINĀJUMI.

1. Kur ir lielāks iedzīvotāju skaits — Amerikā vai Eiropā?
2. Salīdziniet Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas iedzīvotāju
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tin dabas zonu karti! Kuras zonas ir sevišķi maz apdzīvotas? Kurās 
zonās galvenokārt dzīvo nēģeri?

3. Atzīmējiet kontūrkartē, kurā Amerikas daļā runā ang|u un 
franču, kurā spāņu un portugāļu valodās!

II. AMERIKAS VALSTU ĪSS APSKATS.

1. Amerikas Savienotās Valstis. Ģeogrāfiskais stāvoklis
un dabas apstākļi.

D a r b s  a r  ka r t i .

1. Parādiet ASV pasaules politiskā sadalījuma kartē! Ar kādām 
valstīm tā robežojas?

2. Kādi jums pazīstami kalni, upes un ezeri atrodas to terito
rijā?

Amerikas Savienotās Valstis ir pati svarīgākā kapitālistiska 
valsts pasaulē, pati bagātākā un rūpnieciski visattīstītākā. Aug
sti attīstītais ASV kapitālisms ir pats lielākais starptautiskais 
ekspluatators un visas pasaules tautu ienaidnieks, galvenais mūs
dienu koloniālisma balsts, jaunu kara perēkļu radītājs dažādās 
pasaules malās.

Ģeogrāfiskais stāvoklis. Amerikas Savienotās Valstis aizņem 
plašu teritoriju (apmēram 9,4 milj. km2). Teritorijas ziņā tās ir 
divreiz lielākas nekā visas Eiropas valstis (bez PSRS), bet tās ir 
2'/ļ reizes mazākas par PSRS.

ASV ir izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis. Tās teritorijas lielākā 
un galvenā daļa atrodas Ziemeļamerikas vidusdaļā, mērenā kli
mata joslā (starp 25. un 49. ziemeļu paralēli). Austrumos ASV 
apskalo Atlantijas okeāna ūdeņi, rietumos — Klusā okeāna ūdeņi. 
ASV pārvalda Panamas kanālu, kurš saista šos okeānus.

Teritorijas novietojums starp diviem okeāniem paver plašas 
iespējas satiksmei un tirdzniecībai ar citām zemēm. Bez tam mil
zīgas ūdens platības, kas aptver ASV, vēl līdz šai dienai pasarga 
ASV no iebrukumiem no ārienes. Sauszemes robeža ASV ir ar 
daudz vājākām valstīm, kuras nav bīstamas militārā ziņā. Pēdējo 
simts gadu laikā ASV ne vienreiz vien karojusi citās zemēs, kamēr
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pašas teritorija arvien palikusi neskarta. Bet sakarā ar tehnikas 
attīstību pēdējā laikā šai Amerikas nesasniedzamībai tagad pienā
cis gals.

ASV sastāvā iekļaujas A ļ a s k a s  p u s s a l a  Amerikas galē
jos ziemeļrietumos ar kontinenta daļām, kas tai piekļaujas, un 
A l e u t u  s a l a s  (vairāk nekā 1,5 milj. km2), bet Klusajā okeānā 
H a v a j u  s a l a s .  ASV pieder kolonijas Rietumindijā un Klusā 
okeāna salās.

Dabas apstākļi. ASV austrumu daļā atrodas seni, ne visai aug
sti, daļēji jau noārdīti kalni — A pa l āči .  Kalnos ir dzelzs rūdas 
iegulas, un gar to rietumu nogāzēm ir lielas akmeņogļu atradnes. 
Starp kalniem un Atlantijas okeānu atrodas piekrastes zemienes. 
Ziemeļaustrumos Atlantijas okeāna krasts ir stipri izrobots, un tur 
ir daudz ērtu jūras līču. Dienvidos zemiene pāriet F l o r i d a s  
pussalā, kas ir bagāta ar fosforītu iegulām. ASV austrumu daļas 
klimats ir mēreni kontinentāls ar lielu nokrišņu daudzumu, ne





aukstāks kā Eiropā tajos pašos platuma grādos (Ņujorkā uz41. zie
meļu paralēles janvāra vidējā temperatūra ir —1°, bet jūlijā +23°. 
Neapolē +8° un +24°). Jauktie un platlapju koku meži, kas kād
reiz šeit auga, ir stipri izcirsti. Floridā un tās tuvumā ir mitro 
subtropu klimats (janvārī +15°) un mūžza|o augu valsts. Šeit aug 
magnolijas, palmas, mūžzaļie ozoli, dažādas priežu sugas. Pus
salas centrālajā da|ā, kas ir stipri pārpurvota, aug purva cipreses. 
Labākajās vietās ir lieliski kūrorti, kas pieejami tikai bagātajiem.

Kordiljeru tuksnešainajos apgabalos, ASV vidusdaļā, ir plašs 
līdzenums, kas pazeminās virzienā uz dienvidiem, uz Meksikas jū
ras līci, un pāriet M i s i s i p i  zemienē. Pa zemieni tek Misisipi 
ar savām pietekām — ūdeņiem bagāto Oh a i o ,  kas sākas Apa- 
lačos, un garo, bet ūdens nabago Mi s ū r i ,  kas sākas Kordiljeros. 
Šeit ir kontinentāls klimats ar asām laika maiņām, bet dienvidos — 
subtropisks. Virzienā uz rietumiem nokrišņu daudzums pakāpeniski 
samazinās, meži izzūd — tos nomaina mežu stepes un stepes (prē
rijas), kas tagad ir gandrīz pilnīgi uzartas. Te atrodas P r ē r i j u  
p l a t o  (plato — ne visai augsta plakankalne).

Līdzenuma ziemeļos pie Augšezera ir bagātas dzelzs rūdu iegu
las, vidusdaļā uz dienvidiem no Mičigana ezera ir akmeņogles un 
polimetālu rūdas. Dienvidos, uz rietumiem no Misisipi lejteces, 
lielas naftas un gāzes atradnes.
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Valsts rietumos paceļas augsti, jauni kalni — Kordiljeri, kas 
sastāv no virknes kalnu grēdu. Šeit starp K l i n š u  kalniem no 
vienas puses un K a s k ā d u  un S j ē r a  n e v a d a  kalniem no 
otras puses, atrodas plašas plakankalnes (Lielais baseins un ci
tas). Pa plakankalnēm savus ūdeņus uz Kluso okeānu nes Kol o-  
r ā d o  upe un K o l u m b i j a s  upe, kas veido dzi|as aizas — kan
jonus (lielais Kolorādo upes kanjons ir 1800 m dziļš). Šajās upēs 
ir lieli ūdens enerģijas krājumi.

Plakankalnēs ir krasi kontinentāls un sauss klimats ar spēcī
gām temperatūras svārstībām ne tikai gada laikā, bet pat dien
naktī. Te atrodas tuksneši un pustuksneši ar nabadzīgu augu. 
valsti (vērmeles, balandas, dienvidos kaktusi un agaves).

Pie Klusā okeāna atrodas K a l i t o r n i j a s  ieleja ar sub
tropisku klimatu, kas līdzīgs Vidusjūras klimatam. Tur aug mūž
zaļie krūmi, bet kalnu nogāzēs milzu sekvojas.

Klusā okeāna piekrastes ziemeļu daļā ir daudz nokrišņu. Te 
ir maigs jūras klimats, aug milzīgu priežu un dižegļu meži.

264



ASV rietumos Kordiljeru kalnos ir vara, polimelālu un urāna 
rūdas, zelts, bet pie Klusā okeāna — nafta.

Dzenoties pēc peļņas, ASV kapitālisti nesaudzīgi izmanto dabas 
bagātības. Meži tiek izcirsti, daudzi savvaļas dzīvnieki (piemēram, 
bizoni) iznīcināti, daļa aramzemju gravu izveidošanās un biežo 
putekļu vētru dēļ kļuvusi neizmantojama.

VINGRINĀJUMI.

1. Ierakstiet Amerikas Savienoto Valstu kontūrkartē salu, pus
salu, zemieņu, kalnu un plakankaļņu nosaukumus! Ar pieņemtajām 
zīmēm atzīmējiet derīgos izrakteņus!

2 Izdariet ceļojumu pa ASV karti gar 40. ziemeļu paralēli no 
austrumiem uz rietumiem un, izmantojot atlanta kartes, dodiet šo 
vietu dabas aprakstu!

2. Amerikas Savienotās Valstis. Iedzīvotāji un 
saimniecība.

Iedzīvotāji. Iedzīvotāju skaita ziņā (vairāk nekā 180 milj. cil
vēku) ASV ieņem ceturto vietu pasaulē (pēc Ķīnas Tautas Repub
likas, Indijas un PSRS), bet vidējais iedzīvotāju blīvums ir neliels 
(apmēram 20 cilvēku uz I km2). Visblīvāk ir apdzīvota valsts 
ziemeļaustrumu daļa, visretāk tuksnešainie rietumi Kordiljeru ra
jonā, kā arī Aļaska.

2/3 no visiem iedzīvotājiem dzīvo pilsētās. ASV ir daudz lielu 
pilsētu, no kurām daudzās ir vairāk nekā miljons iedzīvotāju. Ame
rikas pilsētām raksturīgas garas, taisnas ielas, kas viena ar otru 
krustojas taisnos leņķos. Pilsētās ir nelielas divu līdz trīs stāvu 
ēkas. Lielo pilsētu centrālās ielās paceļas milzīgas ēkas — debes
skrāpji», kas ir vairāku desmit stāvu augstas un greznas miljonāru 
pilis, bet pilsētu nomalēs atrodas pussagruvušas celtnes un naba
dzīgo ļaužu nožēlojamās būdiņas.

ASV iedzīvotāju lielākā daļa ir ieceļotāji no Eiropas vai viņu 
pēcteči. Valsts valoda ir angļu valoda. Amerikas pamatiedzīvo
tāju — indiāņu palicis ļoti maz. Viņi dzīvo tuksnešos un citās dzī
vei neizdevīgās vietās valsts rietumos, kā arī speciālās viņiem ierā
dītās teritorijās, no kurienes aiziet bez atļaujas nav tiesību. Nēģeri, 
apmēram 18 miljoni no Āfrikas ievesto vergu pēcteči, galvenokārt 
dzīvo valsts dienvidaustrumos.
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Saimniecība. Amerikas Savienotās Valstis saimnieciskās attīstī
bas ziņā ir visu kapitālistisko valstu priekšgalā.

ASV iegūst Joti daudz naftas, gāzes un akmeņogļu, kausē 
daudz čuguna, tērauda un citu metālu. Lielā daudzumā izgatavo 
dažādas mašīnas (automobiļus, traktorus), ķīmiskās rūpniecības
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izstrādājumus, audumus, pārtikas produktus un mājsaimniecības 
priekšmetus. Lielākā daļa fabriku un rūpnīcu atrodas valsts zie
meļaustrumos un Lielo ezeru rajonā.

Lauksaimniecībā galvenā uzmanība tiek pievērsta lopkopībai. 
Audzē daudz kukurūzas, kviešu un sēto zālāju, ražo dažādus



I

lopkopības produktus (gaļu un citus) — sevišķi centrālajā līdze
numā mežastepju un stepju joslā. Dienvidos atrodas kokvilnas, 
tabakas, sojas pupu plantācijas. Floridā un Kalifornijas ieplakā 
dārzos audzē apelsīnus un citronus, kā arī citus augļus. Sausajas 
plakankalnēs nodarbojas ar aitkopību.

Visas šīs dabas bagātības nepieder tautai, bet lielajiem privāt
īpašniekiem — kapitālistiem un bagātajiem fermeriem, kuru Fermas 
izplešas desmitiem un simtiem kilometru. Sīkie fermeri izput, un 
fermu skaits samazinās.

Ņevienā valstī nav tik asi pretstati starp nelielās bagātnieku 
miljardieru saujiņas (cilvēki, kuriem pieder miljardiem dolāru1) 
milzīgo bagātību un nabadzību, kādā dzīvo miljoniem citu iedzī
votāju, kā ASV. Strādnieki cieš no bezdarba, pārtikas produktu 
dārdzības, augstās dzīvokļu maksas, pārmērīgā, saspringtā darba 
kapitālistiskajos uzņēmumos.

Sevišķi grūts ir nēģeru stāvoklis. Viņi strādā dienvidu kokvil
nas plantācijās kā kalpi vai rentnieki nomnieki. Rūpnīcās nēģeriem 
jāstrādā vissmagākie un netīrākie darbi, pie kam viņi saņem ze
māku samaksu par savu darbu nekā citi strādnieki. Daudzās vie
tās, sevišķi dienvidos, nēģeri nedrīkst apmeklēt parastās skolas, 
viņus nelaiž tajos tramvaju un vilcienu vagonos, kur brauc baltie. 
Bieži nēģerus bez kāda pamata nolinčo, pie kam slepkavas paliek 
nesodīti.

Visa valsts vara atrodas nelielas lielo kapitālistu grupas rokās. 
ASV ļoti izteikti izpaužas kapitālistu kundzība, kuri ar preses, 
radio, skolu un kino palīdzību cenšas ieaudzināt katram ierindas 
amerikānim pazemību bagātības un naudas varas priekšā. Dau
dzas kapitālistiskās valstis saņem no ASV aizņēmumus naudā un 
tādā veidā atrodas to atkarībā.

Sociālistiskā saimniecība Padomju Savienībā attīstās ātrāk 
nekā ASV kapitālistiskā saimniecība, un PSRS pakāpeniski panāk 
un aizsteidzas priekšā ASV galveno rūpniecības un lauksaimniecī
bas produktu ražošanā.

Amerikas Savienoto Valstu galvaspilsēta ir V a š i n g t o n a  
(kopā ar priekšpilsētām 1,9 milj. iedzīvotāju). Šī pilsēta ir uzcelta 
speciāli valsts pārvaldes vajadzībām. Tur atrodas valdības iestā
des un valsts galva — prezidents. Tā ir plaša, zaļumiem bagāta 
pilsēta. Tajā nav augstceltnes, ļoti maz rūpnīcu un fabriku. Šai

1 Dolāra vērtība ir 90 kapeikas.
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pilsētā dzīvo ierēdņi, kas strādā valsts iestādēs, dažādi veikalnieki, 
kas cenšas dabūt izdevīgus valdības pasūtījumus, un tos apkalpo
jošais personāls (apkopējas, veļas mazgātājas, restorānu sulaiņi, 
mājkalpotājas un citi), kuru vidū ir daudz nēģeru, kas mitinās 
nožēlojamās būdiņās pilsētas nomalēs.

Lielākā pilsēta ne tik vien ASV, bet visā pasaulē ir Ņ u j o r k a  
(kopā ar priekšpilsētām tajā ir 14 milj. iedzīvotāju). Tā atrodas 
valsts ziemeļaustrumos pie Hudzonas ietekas Atlantijas okeānā. 
Tā ir valsts svarīgākā osta un tirdzniecības centrs, ar ļoti daudz 
veikaliem, noliktavām, kantoriem, bankām un dažādiem rūpniecī
bas uzņēmumiem. Ņujorka ir debesskrāpju pilsēta. Debesskrāpji 
pilsētas centrālajā daļā augstu paceļas pār citām ēkām. Pats aug
stākais debesskrāpis ir 380 m augsts, un tajā ir 102 stāvi. Greznas 
savrupmājās dzīvo bagātnieki. Strādnieku kvartālos ir netīras 
ielas bez apstādījumiem un sliktas, pussagruvušas mājas. Šaura
jās ielās, ko ietver augstas mājas, ir grūti elpot no neskaitāmo 
automobiļu gāzēm un smacīgā gaisa, kas iznāk no apakšzemes 
dzelzceļa ventilatoriem, kuri atrodas gar ietvēm. Ņujorka ir ļoti 
trokšņaina pilsēta; automobiļu signāltaures, neskaitāmie skaļruņi, 
preču skaļa reklamēšana, avīžnieku klaigas neapklust ne dienu, ne 
nakti.
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Č i k ā g a  ir otra lielākā pilsēta tūlīt aiz Ņujorkas kā iedzīvo
tāju skaita, tā arī saimniecības ziņā (kopā ar priekšpilsētām 
6 milj. iedzīvotāju). Tā atrodas Mičigana ezera krastā, tai vietā, 
kur tas tālu ievirzās uz dienvidiem un ar kanālu savienots ar Mi
sisipi. Čikāga ir liels dzelzceļu mezgls (tajā sanāk apmēram 
40 dzelzceļa līnijas).

Pilsētā ir lielas mašīnbūves un citas rūpnīcas un fabrikas.



Klusā okeāna krastā atrodas Sanfrancisko (ar priekšpilsētām 
2,6 milj. iedzīvotāju). Tā atrodas pie skaista jūras līča, pār kuru 
uzcelts ap 7 km garš tilts. Tā ir liela osta, tirdzniecības un rūpnie
cības centrs ASV Tālajos Rietumos.

VINGRINĀJUMI.

1. Atzīmējiet ASV kontūrkarlē, kur dzīvo galvenokārt nēģeri, 
kur indiāņi!

2. Atzīmējiet kontūrkartē jums pazīstamās lielākās ASV pil
sētas!

3. Apskatiet Ņujorkas plānu (185. att.) un sameklējiet tajā: 
a) Hudzonas upi (ietek Atlantijas okeānā); b) pilsētas centrālo 
daļu (Manhatanas sala); c) Volstrītu; d) Hārlemu (nēģeru kvar
tāls). Pēc pieņemtajiem apzīmējumiem atrodiet plānā dzelzceļus, 
metro līnijas, tiltus, tuneļus, pārceltuves ar prāmjiem, bākas, aero
dromus, purvus, kapsētas!

3. Kanāda. Latīņamerikas valstis.

D a r b s  a r  ka r t i .

1. Atrodiet kartē Kanādu, Meksiku, Brazīliju, Argentīnu, Cili! 
Kuras divas no šīm valstīm izceļas teritorijas platības ziņā?

2. Kādu okeānu ūdeņi apskalo katru no šīm valstīm?

Kanāda. Teritorijas ziņā (apmēram 10 milj. km2) Kanāda pār
spēj ASV, bet iedzīvotāju skaita ziņā (18 milj. iedzīvotāju) atpa
liek no tās (desmit reizes mazāk iedzīvotāju). Iedzīvotāji galve
nokārt koncentrēti dienvidos pie ASV robežas. Lielākās rūpniecī
bas pilsētas atrodas pie Lielajiem ezeriem un Sv. Labrenča upes. 
Prērijās ir kviešu sējumi. Pārējo teritorijas daļu galvenokārt aiz
ņem taiga un tundra, kas ir vāji apdzīvotas.

Kanāda ir saimnieciski attīstīta kapitālistiska valsts. Tā eks
portē uz ārzemēm kokmateriālus, papīru, kviešus, kā arī niķeli, 
alumīniju un citus metālus.

Kanāda skaitās britu domīnija, bet faktiski atrodas ASV 
ietekmē. Galvaspilsēta Otava.

Latīņamerikas valstis. Atšķirībā no ASV un Kanādas Latīņ- 
amerikas iedzīvotāju lielākā daļa ir indiāņi un metisi. Daudz ir arī
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nēģeru un mulatu. Eiropiešu ir tikai ap 30% no visiem iedzīvo
tājiem, un tie dzīvo galvenokārt dienvidaustrumos: Laplatas ze
mienē un Brazīlijas kalnienes dienvidos.

Lielākā daļa Latīņamerikas valstu atrodas ASV atkarībā. ASV 
no šīm valstīm par lētām cenām ieved naftu, rūdas un metālus, 
lauksaimniecības produktus. ASV savukārt uz šīm valstīm izved 
dažādus dārgus rūpniecības izstrādājumus. Latīņamerikas valstīs 
valda vietējie muižnieki un kapitālisti, kuri ar ASV atbalstu nežē
līgi apspiež darbaļaudis. Tauta cinās pret vietējiem apspiedējiem 
un ārzemju kapitālistiem par savu zemju brīvību un neatkarību.

Sevišķi spēcīga tautas atbrīvošanās kustība risinās Ku b ā  
(6,5 milj. iedzīvotāju), kur pie varas atrodas revolucionāra 
valdība. Kubā zeme ir atņemta muižniekiem un atdota zemniekiem. 
Nostiprinās valsts kooperatīvi un valsts saimniecības. Vietējo un 
ārzemju kapitālistu lielie rūpniecības uzņēmumi un bankas pāriet 
valsts īpašumā. Līdz ar to ari ir pienācis gals ASV kapitālistu 
kundzībai Kubas saimniecībā. Padomju Savienība palīdz Kubai 
atrast un iegūt derīgos izrakteņus, celt elektrostacijas un rūpnīcas, 
piegādā tai nepieciešamās preces, saņemot pretī Kubas cukuru. 
Kubā audzē ļoti daudz cukurniedru, un niedru cukura eksportā 
tai ir pirmā vieta pasaulē. Kubas galvaspilsēta ir Ha v a n n a  (ar 
priekšpilsētām 1,2 milj. iedzīvotāju).

Pavisam Latīņamerikā ir 20 valstis.
Uz dienvidiem no ASV ir M e k s i k a  (ap 34 milj. iedzīvotāju). 

Ta ir bagāta ar naftu, sudrabu un citiem metāliem. Galvaspilsēta 
M e k s i k a  (ar priekšpilsētām 4,6 milj. iedzīvotāju).

Pati lielākā Latīņamerikas valsts gan teritorijas (8,5 milj. kin2) , 
gan iedzīvotāju skaita ziņā (apmēram 65 milj.) ir B r a z ī l i j a .  
Tomēr liela daļa tās teritorijas — Amazones līdzenuma ekvatoriā
lais mežs un Brazīlijas kalnienes kampas apdzīvotas ļoti reti. 
Iedzīvotāju lielākā daļa koncentrēta dienvidaustrumos pie Atlan
tijas okeāna krastiem, kur ir galvenā Brazīlijas produkta — kafi
jas plantācijas. Līdz 1960. gadam Brazīlijas galvaspilsēta bija 
Riodežaneiro, kas atrodas okeāna krastā, bet 1960. gadā galvas
pilsētu pārcēla uz speciāli šim nolūkam izbūvētu pilsētu valsts 
vidienē — B r a z ī l i j u .

Kontinenta dienvidos aiz tropu joslas atrodas A r g e n t ī n a  
(vairāk nekā 20 milj. iedzīvotāju). Tās iedzīvotāji, kas galvenokārt 
cēlušies no eiropiešiem, dzīvo pampā, kur audzē daudz kviešu un
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kukurūzas, iegūst lopkopības produktus {ga|u, vilnu utt.). Galvas
pilsēta B u e n o s a i r e s a ,  kas atrodas pie Laplatas. Buenosairesa 
ir ne tikvien lielākā Dienvidamerikas pilsēta, bet lielākā pilsēta 
visā dienvidu puslodē (kopā ar priekšpilsētām tajā ir 5 milj. iedzī
votāju).

Blakus Argentīnai šaurā joslā gar Klusā okeāna piekrasti at
rodas Čī l e  (8 milj. iedzīvotāju), kas ir bagāta ar varu un sal
petri. Čīles galvaspilsēta ir Santjāgo (vairāk nekā 1,5 milj. iedzī
votāju).

VINGRINĀJUMI.

1. Kāda atšķirība iedzīvotāju nacionālā sastāva ziņā ir starp 
Kanādu un Latīņamerikas valstīm?

2. Iezīmējiet kontūrkartē Kanādu un citas mācību grāmatā pie
minētās Latīņamerikas valstis!

3. Parādiet kartē, ar kādām valstīm robežojas Brazīlijai
4. Vadoties pēc atlantā ievietotās kartes (37. Ipp.), norādiet, 

kuras Latīņamerikas valstis sevišķi bagātas ar naftu, kuras ar alvu, 
varu, boksītiem! Kāds svarīgs kurināmais izraktenis Latīņamerikā 
ir joti maz?



AUSTRĀLIJA UN OKEĀNIJA

v is p ā r īg s  a p s k a t s .

1. Ģeogrāfiskais stāvoklis, krastu apveids un virsma.

D a r b s  a r  ka r t i .

1. Nosakiet Austrālijas ziemeļu, dienvidu, austrumu un rie
tumu galējo punktu ģeogrāfisko platumu! Salīdziniet Austrālijas 
un Dienvidamerikas ģeogrāfisko stāvokli platuma grādu ziņā!

2. Kādu okeānu ūdeņi apskalo Austrāliju?
3. Kāda liela sala atrodas pie Austrālijas dienvidu krastiem?

Austrālija ir pati mazākā pasaules daļa {tās platība ir tikai 
7,7 milj. km2). Tā ir četras reizes mazāka par Āfriku. Uz austru- 
miem no Austrālijas atrodas Okeānija, t. i., salas, kas plašā teri
torijā izkaisītas Klusajā okeānā. Kopā ar Okeāniju teritorijas 
ziņā Austrālija tikai nedaudz atpaliek no Eiropas (Austrālijas 
platība kopā ar Okeāniju ir 9 milj. km2).

Ģeogrāfiskais stāvoklis un krastu apveids. Visa Austrālija at
rodas dienvidu puslodē («australis» latīņu valodā nozīmē «dien
vidu»). No visām pusēm to apskalo okeāni un jūras: no dienvi
diem, rietumiem un ziemeļiem- — Indijas okeāns, bet no austru- 
miem — Klusais okeāns. Austrālija atrodas tālu no citām pasaules 
da]ām. Vistuvāk tai atrodas Āzija, kuru ar Austrāliju saista salu 
virkne. Savas norobežotības rezultātā Austrālija vēlu kļuva pazīs
tama eiropiešiem, to atklāja holandieši XVII gadsmita sākumā.

Austrālijai, tāpat kā citiem kontinentiem, kas atrodas dienvidu 
puslodē, ir vāji izrobota krastu līnija, un tai ir maz pussalu ura 
jūras līču. No dienvidiem Austrāliju apskalo L i e l ā  A u s t r ā  I r
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j a s  j ū r a s  l ī č a  ūdeņi, bet juras līcis maz iespiežas sauszemē; 
tā krasti ir līdzeni, nav ērtas kuģu piestātnes.

Gar Austrālijas ziemeļaustrumu piekrasti nelielā attālumā no 
tās 2000 km garumā stiepjas L i e l a i s  B a r j e r a s  r i f s  
(187. att.). Vietām to pārtrauc nelieli jūras šaurumi. Lielā Barje
ras rifa platums zieme|os ir ne vairāk kā 2 km, bet dienvidos tas 
paplašinās līdz 150 km. Rifu veido dīvainu formu kaļķakmens 
klintis, kas atrodas gan virs, gan zem ūdens. Tās sastāv no koraļļu 
polipu (mazi jūras dzīvnieciņi) celtnēm, kuri dzīvo siltajās jūrās. 
Lielais Barjeru rifs apgrūtina kuģiem piekļūšanu krastam.

Pie Austrālijas dienvidu krastiem atrodas Tasmānijas sala, 
kuru no kontinenta atdala sekls jūras šaurums.

Virsma un derīgie izrakteņi. Austrālija nav augsts kontinents; 
Gandrīz visu tās teritoriju aizņem vienveidīgi, plakani līdzenumi, 
un virsmas uzbūves ziņā tā atgādina Āfriku.

Austrālijas rietumdaļu aizņem plaša, ne visai augsta plakan
kalne, kas veidota no seniem kalnu iežiem. Vietām virs tās pace|as 
nelieli kalni. Austrālijas vidusdaļā ir zemiene, kas savā viszemā-
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kājā vietā ir zemāka par okeā
na līmeni. Austrumos gar 
piekrasti garā virknē stiepjas 
seni, stipri noārdīti kalni, 
kurus lūzumi un uzbīdījumi 
ir sašķēluši atsevišķās grēdās.
Šīs kalnu joslas ziemeju 
daja nosaukta par L i e l o  
Ū d e n s š ķ i r t n e s  g r ē du .
Vislielāko augstumu kalnu 
josla sasniedz dienvidos, kur 
atrodas A u s t r ā 1 i j a s A 1 p i 
(2,2 km augsti). Kalni stāvi 
nolaižas pret okeānu, bet 
to nogāzes uz kontinenta 
vidieni ir lēzenas. Kalni tur
pinās arī Tasmānijas salā.

Austrālija ir bagāta ar 
akmeņoglēm, kas atrodas kontinenta austruinos, kalnu apgabalos 
pie Klusā okeāna. Tajās vietās, kur zemes virspusē iznāk seni iz- 
virdumieži, atrod dažādu metālu rūdu iegulas. Austrālijas dienvi
dos ir daudz dzelzs rūdu un polimetālu rūdu, bet rietumos — 
zelta. Kontinenta dienvidos un ziemeļos ir daudz urāna rūdu.

VINGRINĀJUMI.

1. Salīdziniet Austrālijas un Grenlandes lielumu pasaules poli
tiskā sadalījuma karte un uz globusa! Kur precīzāk ir attēlotas šīs 
sauszemes daļas — uz globusa vai kartē?

2. Pēc mēroga nosakiet Austrālijas garumu un platumu!
' -8t'Ierakstiet Austrālijas kontūrkartē dažas pazīstamākās salas, 

kā arī jūras līčus un kalnus! Ar pieņemtajiem apzīmējumiem atzī
mējiet svarīgāko derīgo izrakteņu atradnes!

2» Klimats un iekšējie ūdeņi.
D a r b s  ar  ka r t i .

1. Nosakiet, kādā attālumā no ekvatora atrodas Austrālijas 
kontinenta ziemeļu galējais punkts!

2. Kāds gadalaiks un kāda diennakts dala pašreiz ir Austrā 
lijā?
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Klimats. Austrālijas zie
meļu daja pieiet tuvu ekvato
ram, bet vidusdaļā to šķērso 
dienvidu saulgriežu loks. Aus
trālijas ziemeļu daļa atro
das karstajā joslā*, bet dien
vidu daļa un Tasmānijas 
sala — mērenajā.

No klimata kartes redzams, 
ka vasarā Austrālijas zie
meļu daļā janvāra vidējā 
temperatūra ir +30°, bet 
dienvidu da)ā +20°. Ziemā 
ziemeļu daļu šķērso +20° 
jūlija izoterma, bet dienvid
daļu +  10° izoterma. Naktī 
skaidrā laika un zemes vir

smas straujās atdzišanas dēļ pat karstajā joslā zemes iekšienē 
bieži gadās salnas. Augstu kalnos ziema ir ar sniegu un salu.

Nokrišņi Austrālijā sadalīti stipri nevienmērīgi. Austrālijas 
ziemeļu daļā pūš musoni, kas vasarā atnes daudz mitruma no In
dijas okeāna. Nokļūstot stipri sasilušā kontinenta vidienē, mitrais 
un siltais gaiss, ko atnes musoni, vēl vairāk sasilst un izdala maz 
nokrišņu. Dienvidaustrumu pasāti atnes daudz mitruma no Klusā 
okeāna Austrālijas austrumu piekrastei. Savu mitrumu tas atstāj 
Lielās Ūdensšķirtnes grēdās un kalnu nogāzēs. Virzienā uz rietu
miem aiz šiem kalniem ir ļoti maz nokrišņu. Tādēļ Austrālijas 
iekšējo daļu klimats ir ļoti sauss. Austrālijas galējos dienvidrie
tumos un dienvidos nokrišņi galvenokārt ir ziemā, kad šeit pūš 
rietumu vēji no Indijas okeāna.

Austrālijā ir sausuma periodi, kas ļoti kaitē sējumiem, kā arī 
izraisa masveidīgu lopu nobeigšanos. Pēc sausuma periodiem 
bieži sākas spēcīgas lietusgāzes, kas dažreiz izsauc postošus 
plūdus.

Atkarībā no temperatūras un nokrišņu sadalījuma Austrālijā 
izdala četrus klimatiskos apgabalus: tropiskie ziemeļi un ziemeļ
austrumi, kur visu gadu ir augstas temperatūras un pietiekami 
daudz nokrišņu, pateicoties vasaras musonu lietiem; dienvidaus
trumu mitrie subtropi, kur arī ir vasaras lieti, bet šeit jau parādās
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vasaras un ziemas temperatūru starpības; dienvidrietumu sub
tropiskais apgabals ar lietainu ziemu un sausu vasaru, kas atgā
dina Eiropas Vidusjūras klimatu; beidzot, sausā centrālā daļa un 
rietumi, kur ir mazāk nekā 300 mm nokrišņu gadā un novērojamas 
krasas temperatūras svārstības diennakts laikā. Pēc liela karstuma 
dienā naktī var būt sals.

Iekšējie ūdeņi. Sausā klimata dēļ Austrālijas lielākajā daļā ir 
foti maz upju. Lielākā no tām ir Mūrēja, kuras liela daļa ir kuģo
jama (190. att.). Tās pieteka D a r l i n g a  ir gara, bet ūdens tajā 
maz. Sausā laikā tās tecēšana izbeidzas, dziļākās vietas sadalās 
daudzos ezeriņos. Abas šīs upes sākas kalnos mitrajā Austrumu 
daļā un nes savus ūdeņus uz Indijas okeānu.

Austrālijas vidienei (60% no teritorijas) nav noteces uz oke
ānu. Te tek upes — tā saucamie krlki, kuras ar ūdeni piepildās un 
pārplūst tikai pēc lietus, bet pārējā laikā ir sausas.

Austrālijas iekšējos rajonos ir daudz sālsezeru. Parasti tajos 
gandrīz nemaz nav ūdens, un tos klāj sāls kārtiņa. Vislielākais ir 
E i r a  ezers. Tā līmenis par 12 m zemāks nekā okeāna līmenis. 
Tajā ietek kriki. Pēc lietusgāzēm kriki sanes ezerā daudz ūdens, 
un tas plaši pārplūst. Sausajā laikā tas izsīkst un sadalās atse
višķos ūdens baseinos.





Sausā Austrālijas vidusdaļa uz rietumiem no Lielās Ūdens
šķirtnes grēdas ir ļoti bagāta ar pazemes ūdeņiem. Viņi sasūcas 
šeit no mitrākām vietām. Te ir ierīkotas dziļas artēziskās akas, kur 
ūdens augstāko slāņu spiediena ietekmē paceļas uz augšu un iz
nāk zemes virspusē.

VINGRINĀJUMI.

1. Noradiet, kāda Austrālijas daļa un kad saule ir zenītā (sk. 
129. att.)!

2. Pēc klimata kartes aprakstiet Eira ezera zemieņu klimatu!
3. Ierakstiet kontūrkartē pazīstamāko Austrālijas upju un ezeru 

nosaukumus!

3. Dabas zonas.

D a r b s  a r  ka r t i .

1. Apskatiet atlantā doto dabas zonu karti (44. lpp.) un no
sauciet visas dabas zonas, kādas ir Austrālijā!

2. Kura no dabas zonām Austrālijā aizņem vislielāko platibu?
N

Austrālijas augu un dzīvnieku valsts savdabība. Austrālijas 
izolētība no citiem kontinentiem ir par iemeslu tam, ka tās augu 
un dzīvnieku valsts attīstībā iezīmējas savdabīgas līnijas.

Lielākā daļa Austrālijas augu nav sastopami citās pasaules 
daļās. Sevišķi te ir izplatītas daudzas akāciju sugas un eikalipti. 
Eikalipti parasti aug ļoti strauji, un daži no tiem sasniedz 100— 
150 m augstumu. Tiem ir izturīga koksne un garas saknes, kas 
iesniedzas dziļi zemē, lai uzsūktu no tās daudz mitruma. Lielāka
jai daļai eikaliptu lapas pavērstas ar šķautni pret sauli, un tādēļ 
tās dod ļoti maz ēnas. No lapam iegūst eikaliptu eļļu. Līdztekus 
lielajiem kokiem ir ari mazi eikalipti, kas veido audzes. Dažas 
eikaliptu sugas no Austrālijas ievestas Padomju Savienībā un 
labi aug Kaukāza Melnās jūras piekrastē, kur tās stāda pārpur 
voto vietu nosusināšanai.

Austrālijas mežos, kur daudz mitruma, plaši izplatītas kokveida 
papardes.

Ļoti savdabīga ir dzīvnieku valsts. Austrālijā ir saglabājušies
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tādi dzīvnieki, kas citās pasaules daļās jau sen izmiruši. Te ir 
dzīvnieki, kas dēj olas kā putni, bet izšķīlušos mazuļus baro ar 
pienu kā zīdītāji. Pie tādiem oldējējiem zīdītājiem pieder ehidna, 
kas dzīvo pustuksnešos, un pīļknābis, kas apmeties upju krastos 
Austrālijas dienvidaustrumos (192. un 193. att.).

Plaši izplatīti ir somainie dzīvnieki, kas piedzimušos mazuļus 
nēsā somā uz vēdera. No somainajiem sevišķi daudz dažādu ķen
guru sugu, no kuriem daži sasniedz 2 m augumā (194. att.). Pa
rasto zīdītāju Austrālijā ir ļoti maz. No tiem var minēt savvaļas 
suni dingo, kas šeit ir bīstams plēsoņa.

No putniem Austrālijā ir bezspāmu strauss emu un lirastis 
(195. att.). Austrālijas ziemeļos tropiskajos mežos dzīvo kazuārs 
un paradīzes putns ar ļoti spilgtām spalvām, daudz dažādu sugu 
papagaiļi (piemēram, baltais un melnais kakadū). Gaisā lidinās 
moskītu mākoņi, odi, mušas, kas ar saviem kodieniem moka cilvē
kus un dzīvniekus.

Vietējo lauksaimniecības augu un mājdzīvnieku Austrālijā ne
maz nebija. Tos ieveda eiropieši. Tagad Austrālijā audzē sevišķi 
daudz aitu, kuru ganāmpulkiem bieži uzbrūk dingo. Šeit ievestie 
truši ir tik ļoti savairojušies, ka kļuvuši kaitīgi laukiem un gani-



bām. Lai trušiem ne|aulu iz
platīties vietās, kur viņu vēl 
nav, tūkstošiem kilometru 
garumā uzcēla dzeloņstiepļu 
žogus, bet arī tie neapturēja 
trušu izplatību Austrālijā. 
Pēdējā laikā trušus sāk me
dīt to ādas un gaļas dēļ.

Dabas zonas. Austrālija 
ir nabadzīga ar mežiem. Tur 
pārsvarā ir atklāti tuksneši 
un krūmu audzes.

Biezie, mitrie tropu meži 
Austrālijā ļr tikai atsevišķās 
vietās ziemeļaustrumu un 
daļēji ziemeļu piekrastē, kur 
ir sevišķi daudz nokrišņu 
(196. att.).

Mazāk mitrās vietās ir 
gaišie eikaliptu meži, kuros 
aug milzīgi, reti stāvoši koki. 
Šiem mežiem zemsedze pa
rasti ir bieza zāle.

Ziemeļos un austrumos tālāk no jūras, kā ari rietumos, kur 
mazāk nokrišņu, retie meži pāriet savannās, kur ir gara zāle, kas 
nokalst sausaja gadalaikā (194. att.). Savannā aug atsevišķi 
koki eikalipti, akācijas. Ir ari pudeļkoks, kas savā stumbra do
bumā uzkrāj ūdeni.

Centrālaustrālijas sausajā beznoteces apgabalā ir pustuksnešl 
un smilšu un akmeņu tuksneši.

Pustuksnešos simtiem kilometru tālu aizstiepjas gandrīz pil
nīgi necaurejamas sausu, dzeloņainu krūmu audzes tumši pelēkā, 
drūmā krāsā; šajās audzēs lielāko tiesu aug zemas, dzeloņainas 
akācijas ziemeļos un eikaliptu krūmi dienvidos. Austrālijā šādas 
krūmu saaudzes sauc par skrebu.

Tuksnešos nav gandrīz nemaz augu, tikai šur tur var redzēt 
dzeloņkrūmus, ļoti asus zāles kušķīšus.

Mitrajos dienvidaustrumos ir subtropi ar bieziem mūžzaļiem 
eikaliptiem un kokveida paparžu mežiem, kuros vijas liānas. Šie
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meži turpinās Tasmānijas salā, kur starp citiem kokiem ievērojamu 
vietu ieņem mūžza|ais dienvidu skābardis.

Austrālijas dienvidrietumos aug eikalipti un citi milzīgi koki. 
Palmas, liānas un papardes šeit nav gandrīz nemaz. Pamežā aug 
«zāles koks» ar zemu stumbru un gariem lapu pušķiem, kā ari 
dažādi mūžzaļie krūmi.

VINGRINĀJUMI.

1. Salīdziniet dabas zonu karti un klimata karti, raksturojiet 
tropisko mežu, savannu, tuksnešu un subtropu zonu klimata īpat
nības! ’

2. Izmantojot visas jums esošās kartes un mācību grāmatas 
tekstu, pastāstiet par Tasmānijas dabu!

3. Iezīmējiet Austrālijas kontūrkartē dabas zonu robežas!
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4. Iedzīvotāji un saimniecība.

Austrālijas iedzīvotāji un to nacionālais sastāvs. Austrālija ir 
vismazāk apdzīvotā pasaules da|a. Tur dzīvo mazliet vairāk nekā 
10 miljoni iedzīvotāju (kopā ar Okeāniju 15 milj.). Vidējais iedzī
votāju blīvums Austrālijā ir mazliet vairāk nekā 1 cilvēks uz 1 kmz. 
Iedzīvotāji koncentrēti galvenokārt dienvidaustrumu un daļēji 
dienvidrietumu subtropiskā klimata apgabalos. Šeit pie jūras ir arī 
visas lielākās pilsētas. Austrālijas centrālās, ziemeju un rietumu 
daļas gandrīz nemaz nav apdzīvotas (sk. atlanta karti 45. lpp.).

Austrālijas pamatiedzīvotāji ir austrālieši, kuriem ir tumša 
ādas krāsa. Kad eiropieši pirmo reizi nokļuva Austrālijā, viņi at
rada austrāliešus akmens laikmeta pakāpē. Austrālieši nelietoja 
metālu, nepazina ne zemkopību, ne lopkopību. Viņi bija klejotāji, 
nodarbojās ar medniecību un vāca savvaļā augošus ēdamus augus. 
Kā ieročos viņi lietoja šķēpu un bumerangu, t. i., izliektu un noasi
nātu plakanu koku. Veiklas rokas mests, bumerangs izdara gaisā 
apgriezienu un atgriežas atpakaļ.

Nostiprinājušies Austrālijā, angļu iebrucēji visiem līdzekļiem 
centās iznīcināt austrāliešus vai arī atstumt tos tuksnešainajos un 
pustuksnešu apgabalos, rīkoja vietējo iedzīvotāju medības, medījot 
tos tikpat kā zvērus, deva tiem saindētu barību, saindēja akās 
ūdeni. Sašķeltās austrāliešu grupas nevarēja stāties pretī iebru
cējiem.

Pašreiz austrāliešu iedzīvotāju skaits nepārsniedz 50 tūksto
šus. Viņi dzīvo īpašā uzraudzībā tiem atļautās vietās, citi strādā kā 
gani vai ari, kā agrāk, nelielās grupās klejo Austrālijas pustuksne- 
šos, savannās un tropiskajos ziemeļos. Tasmānijas iedzīvotājus 
iznīcināja jau XIX gadsimtā.

Austrālijas pašreizējie iedzīvotāji ir pārceļotāji — eiropieši, 
kas gandrīz visi bez izņēmuma ir angļi. Pārcelšanās uz Austrāliju 
no citām valstīm ir stipri apgrūtināta, bet ieceļotāji no Āzijas te 
vispār netiek ielaisti.

Austrālija kopā ar Tasmāniju izveido britu domīniju — A u s 
t r ā l i j a s  S a v i e n ī b u .  Citu kapitālistisko valstu starpā tā iz
ceļas ar spēcīgi attīstītu aitkopību. Pustuksnešu ganībās ganās 
milzīgi aitu bari, un vilnas ieguves ziņā Austrālija ir pirmajā vietā 
pasaulē. Mitrajā austrumu piekrastē un ziemeļaustrumos audzē arī 
liellopus. Dienvidaustrumos gar Mureju un dienvidrietumos ir
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kviešu sējumi un dārzi. Tasmānija ir pazīstama ar saviem āboliem. 
Uz ārzemēm Austrālijas Savienība eksportē vilnu, kviešus, gaļu, 
sviestu, kā arī dažādus metālus.

Austrālijas Savienības galvaspilsēta ir nelielā, speciāli šim 
nolūkam uzceltā K a n b e r a .  Lielākās rūpniecības pilsētas un 
ostas ir S i d n e j a  (apmēram 2 milj. iedzīvotāju) valsts austru- 
mos un M e l b u r n a  (vairāk nekā 1,6 milj. iedzīvotāju) — dien
vidos.

VINGRINĀJUMI.

1. Apskatiet iedzīvotāju karti un norādiet, kurās vietās Austrā
lijā ir vislielākā apdzīvotībai

2. Atzīmējiet kontūrkartē jums zināmās pilsētas!
3. Pastāstiet par Austrālijas Savienības iedzīvotāju nacionālo 

sastāvu, kā arī par saimniecību!

5. Okeānijā.

Uz austrumiem un ziemeļaustrumiem no Austrālijas, galveno
kārt karstajā joslā, atrodas loti daudzas Klusā okeāna salas. Lie
lākās no tām atrodas netālu no Austrālijas. Tās ir zem ūdens no
grimušā kādreizējā kontinenta daļas (tā saucamās kontinenta sa
las, piemēram, Jaungvineja un Jaunzēlande). Citas salas ir vul
kāni, kas pacēlušies virs okeāna līmeņa no okeāna dibena. Tās 
sauc par vulkāniskām salām — piemēram, Havaju salas. Daudzas 
salas ir koraļļu polipu veidojumi, kas izveido celtnes zemūdens iz
ciļņos un okeāna dibena pacēlumos (koraļļu salas). Šādām salām 
parasti ir gredzena veids ar seklu lagūnu vidū; gredzenā ir sprau
gas, pa kuru lagūna savienojas ar okeānu (200. att.).

Klusā okeāna dibens tā rietumu da)ā, kur atrodas lielākā daļa 
salu, ir Joti nelīdzens. Blakus zemūdens izciļņiem, uz kuriem atro
das salas, ir dziļūdens ieplakas (lielākais dziļums ir vairāk nekā 
11 km pie Marianu salām). Okeāna austrumu daļā dibens ir lī
dzenāks.

Daudzas Okeānijas salas ir atklājuši krievu jūras braucēji 
(XIX gadsimta pirmajā pusē). Lielu ieguldījumu Klusā okeāna 
pētīšanā devušas arī Padomju zinātniskās ekspedīcijas (ar ku£i 
«Vitjaz» un citas).
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Jaungvineja. Uz ziemeļiem no Austrālijas Klusajā okeānā atro
das Jaungvineja — pēc lieluma otrā sala pasaulē (pēc Grenlan- 
des). Salas vidusdaļā atrodas jauni, augsti kalni, kuru galotnes 
klāj sniegs. Kalnos ir vulkāni, notiek spēcīgas zemestrīces. Sala 
atrodas tuvu ekvatoram, un to klāj biezi mitrie meži.

Jaungvineju apdzīvo tumšādainās papuasu ciltis. Atšķirībā no 
austrāliešiem papuasi dzīvo nelielos ciematos, kuros ir nedaudz 
māju, kas bieži vien celtas uz pāļiem 1—2 m augstumā virs zemes. 
Bez zvejniecības un medniecības papuasi nodarbojas arī ar zem
kopību. Viņi nocērt un izdedzina kokus un tad no meža atbrīvo-
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tajā laukumā ar asiem mietiem uzirdina zemi un sēj sēklas. Pa
puasa medību ieroči ir loks ar bultām un šķēps.

Līdz XIX gadsimta otrajai pusei Jaungvineja ar savu bagāto 
augu valsti nebija tikpat kā nemaz izpētīta. Jaungvinejas dabas, 
iedzīvotāju un to dzīves veida izpētīšanai pamatus lika lielais 
krievu ce|otājs Mikluho-Maklajs. Riskēdams ar savu dzīvību, viņš 
apmetās toreiz nepazīstamās salas ziemeļaustrumu krastā, kuru 
apdzīvoja mežonīgas, kareivīgas ciltis (202. att.). Ar savu drau
dzīgo attieksmi pret papuasiem viņš iemantoja viņu uzticību un 
mīlestību. Vairākus gadus Mikluho-Maklajs pētīja papuasu valodu 
un dzīves veidu. Savos pētījumos Mikluho-Maklajs noraidīja iz
domu par to, ka neeiropiskās tautas pieder pie zemākām rasēm un 
nav spējīgas saimnieciski un kulturāli attīstities. Mikluho-Maklajs 
centās aizstāvēt apspiestās koloniju tautas un nosargāt to tiesī
bas. Pašreiz Jaungvinejas austrumu daļa pieder Austrālijas Savie
nībai, bet rietumu (Rietumiriāna) daļu sagrābusi Nīderlande.

Jaunzēlande. Uz austrumiem no Austrālijas Klusajā okeānā 
atrodas Jaunzēlande, kas sastāv no divām lielām salām, kuras

292



atdala jūras šaurums. Salās ir jauni, augsti kalni, un tur notiek 
stipras- zemestrīces. Ziemeļu salā ir daudz vulkānu, kas ietilpst 
Klusā okeāna vulkānu joslā, daudz karsto avotu un geizeru. Jaun
zēlandes lielākajā daļā ir mitro subtropu klimats un mūžzaļā augu 
valsts. Iedzīvotāji (2,4 milj.) galvenokārt nodarbojas ar aitu un 
liellopu audzēšanu. Sviestu, sieru, gaļu un vilnu eksportē.

Jaunzēlandi apdzīvo galvenokārt ieceļotāji no Anglijas. Tā ir 
britu domīnija. Pamatiedzīvotāju (maoru) te saglabājies vairāk 
nekā Austrālijas Savienībā, un to kultūras līmenis ir augstāks nekā 
austrāliešiem.

Polinēzija. Daudzās sīkās salas, kas atrodas Klusā okeāna vi
dusdaļā, saucas par Polinēziju (daudzsalu zemi). Tās atrodas kar
stā joslā. Salās aug kokospalmas, no kurām iegūst riekstus, ko iz
manto kokosa eļļas izgatavošanā, arī maizes koki, kuru miltainos 
augļus polinēzieši lieto uzturā. Ir ananasu un cukurniedru plantā
cijas (sevišķi Havaju salās).

Polinēzijas salas ir sadalītas Lielbritānijai, Francijai, ASV un 
Jaunzēlandei.

i

VINGRINĀJUMI. 1 2 3

1. Salīdziniet Jaungvineju un Jaunzēlandi pēc to dabas apstāk
ļiem un iedzīvotāju nacionālā sastāva!

2. Nosakiet, cik tālu Jaunzēlande atrodas no Austrālijas!
3. Atzīmējiet kontūrkartē Jaungvineju, Jaunzēlandi un Poli

nēziju!



ANTARKTĪDA

1. Antarktīdas vispārīgs apskats.

D a r b s  ar  ka r t i .

1. Salīdziniet Antarktīdas attēlu uz globusa un pusložu kartēl 
Kā var izskaidrot attēlojumu atšķiribas?

2. Atrodiet Antarktīdas kartē dienvidpolu un dienvidu polāro 
loku, parādiet paralēles un meridiānus!

3. Kādi okeāni apskalo Antarktīdu?
4. Kurš no kontinentiem atrodas vistuvāk Antarktīdai?

Antarktīdas ģeogrāfiskais stāvoklis un tās atklāšana. Plaša te
ritorija ar bargu klimatu, kas atrodas ap dienvidpolu, saucas Ant- 
arktīda. Šādu nosaukumu šī teritorija ieguvusi tāpēc, ka atrodas 
Arktikai pretējā zemeslodes pusē («anti» grieķiski nozīmē pretējs). 
Antarktikai pieder Antarktīdas kontinents, to ietverošās salas un 
okeāna daļas, kas apskalo Antarktīdu.

Antarktīda (apmēram 14 milj. km2) aizņem Antarktikas cen
trālo daļu. Tā atrodas tālu no citiem kontinentiem un ir no tiem 
norobežota. No visām pusēm Antarktīdu ietver milzīgi okeāna 
plašumi.

Antarktīdu atklāja tikai XIX gadsimta sākumā, vēlāk par vi
siem citiem kontinentiem. Daļu no tās atklāja krievu ekspedīcija 
Fadeja Belinshauzena un Mihaila Lazareva vadībā. Šī ekspedīcija 
divos buru kuģos no 1819. līdz 1821. gadam apbrauca apkārt Ant
arktīdai un vairākas reizes piestāja tās krastos, kuri līdz tam lai
kam nevienam nebija pazīstami. Ekspedīcija atklāja arī daudzas 
antarktiskās salas, kuras ieguva krievu nosaukumus (piemēram, 
Aleksandra I Zeme, kas tieši piekļaujas kontinentam, Pētera I sala 
Belinshauzena jūrā un citas). Belinshauzens un Lazarevs deva
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sīku jaunatklāto zemju aprakstu, kā arī atzīmēja tās kartē. Belins- 
hauzens un Lazarevs lika pamatus zinātniskai Antarktīdas pētī
šanai.

Dienvidpolu pirmo reizi sasniedza tikai XX gadsimta sākumā 
norvēģis Atnundsens (1911. gadā) un mēnesi pēc viņa — anglis 
Skots, kurš atpakaļceļā gāja bojā no aukstuma un pārpūlēšanās. 
Līdz pat šim laikam Antarktīda ir maz izpētīta. Vairāk vai mazāk 
ir izpētīta tikai Antarktīdas piekraste un tai tuvumā esošās salas. 
Kontinenta iekšējās da]as vēl līdz šim laikam daudzās vietās ir 
pilnīgi neizpētītas.

Antarktīdas daba. Antarktīda ir milzīga plakankalne, kuru klāj 
ledus. Tā pārklāta ar biezu kontinenta ledus slāni, kurš vietām sa
sniedz 4 km biezumu. Daudzās vietās ledāju pamats neatrodas uz 
sauszemes, bet zemāk par okeāna līmeni. Tādē] sauszemes faktiskā 
platība ir mazāka nekā ledāja virsma. Dienvidpols atrodas ledāja 
plakankalnē Antarktīdas iekšienē mazliet vairāk nekā 3 km aug
stumā virs juras līmeņa. Starp ledājiem vietām paceļas kalnu grē
das 5 līdz 6 km augstumā. Pie Antarktīdas kontinenta vienā no 
piekrastes salām paceļas darbīgais vulkāns E r ē b u s s .

Raksturīgākās Antarktīdas klimata iezīmes ir ļoti zema tempe
ratūra visa gada laikā. Te valda mūžīgs sals. Kontinenta iekšējās 
da|ās viszemākā temperatūra sasniedz —71°, bet 24. augustā 
1960. gadā padomju zinātnieki ir atzīmējuši viszemāko tempera-
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tūru, kāda jebkad ir bijusi novērota uz zemeslodes —88,3”. 
Stiprs sals (—20°) te ir arī vasarā. Pat Antarktīdas nomalēs pie 
okeāna krastiem vissiltākajā mēnesī temperatūra parasti ir zem 0.

Bieži pūš spēcīgi vēji, sevišķi kontinenta piekrastes da|as. Tie 
sasniedz neparastu stiprumu un pāriet sniega vētrās.

Antarktīda pilnīgi atrodas dienvidu polārajā ledus zona. Gan
drīz visu tās virsmu klāj biezs ledus slānis. Tikai atsevišķās vietās 
ledus segā paceļas no ledāja brīva virsma, kur zemes virspusē iz
nāk kailas klintis, parādās ķērpji un sūnas, ieplakās novietojušies 
ezeri un sālsezeri.

Ledāji no kontinenta slīd okeānā. Kā milzīga siena bāli zilganā 
krāsā tie ielenc sauszemi, paceļoties virs ūdens 30 —50 metru aug
stumā (204. att.). Aukstie, zaļganie viļņi ar spēku sitas pret šo 
ledus barjeru. No kontinenta ledus atdalās milzīgi ledus kalni — 
aisbergi, un tie tiek aiznesti tālu okeānā. Daži aisbergi sasniedz 
dažus desmit metrus garuma, pat simtiem metru, un to augstums ir 
līdz simts un vairāk metriem. Jūru pie Antarktīdas krastiem klāj 
peldošais ledus, kas bieži aizkavē kuģiem piestāt krasta (205. att.).



Dzīvība ir tikai kontinenta piekrastē un salās. Virs jūras klieg
dami lido albatrosi un vētrasputni. Piekrastē ligzdo pingvīni. Tie 
nelido, bet neveikli un lēni pārvietojas pa sniegu ar savām īsajām 
kājām, toties tie labi peld un nirst (206. att.). Daudz jūras dzīv
nieku ir okeāna ūdeņos kontinenta tuvumā. Te ir dažādu sugu 
roņi, kā arī milzīgie vaļi, kas sasniedz 33 m garumu. Ziemā jūra 
aizsalst un lielā attālumā ap kontinentu it kā aizvirzās no kras
tiem. Visa dzīvība aiziet no kontinenta līdz ar jūras aizvirzīšanos. 
Antarktīdas vidienē atrodas sniega un ledus līdzenumi, kur nav 
nekādas dzīvības.

VINGRINĀJUMI.

1. Nosakiet attālumu no Antarktīdas līdz Dienvidamerikai, Āf
rikai un Austrālijai!

2. Izmēriet, cik km garumā Antarktīda stiepjas gar 0 un 
180. meridiāniem! Cik liels attālums ir līdz dienvidpolam no An
tarktīdas krasta, kas atrodas tam vistuvāk?

3. Kādos mēnešos dienvidpolā ir polārā nakts un kādos polārā 
diena? Kad saule ir visaugstāk virs dienvidpola?

2. Antarktīdas nozīme. Padomju zinātnieku 
pētījumi Antarktīdā.

Antarktīdas nozīme. Antarktīdā nav pastāvīgu iedzīvotāju. 
Vasarā pie Antarktīdas krastiem piestāj dažādu valstu zvejas kuģi, 
lai medītu va|us un roņus. Antarktīda ir galvenais vaļu medniecī
bas rajoņs pasaulē. Šeit katru gadu brauc padomju vaļu mednieku 
flotile, kas veiksmīgi pārvar Antarktīdas peldošos ledus, vētras, 
sniegputeņus, miglas un iegūst daudz vaļu tauku un ādu.

Antarktīdā atrastas lielas akmeņogļu iegulas, kas norāda, ka 
tālā pagātnē te ir bijis silts klimats un bagātīga augu valsts. Ir 
arī dažādu metālu rūdu atradnes. Cauri Antarktīdai var ierīkot 
gaisa satiksmes līniju starp kaimiņu kontinentiem.

Tas viss ieinteresēja daudzas valstis. Pēc Padomju Savienības 
priekšlikuma starp valstīm tika noslēgts līgums, ka Antarktīda jā
izmanto tikai mierlaika vajadzībām un ka visas valstis ar vienā
dām tiesībām var nodarboties te ar zinātniskiem pētījumiem.

Padomju zinātnieku pētījumi Antarktīdā. Pēdējos gados Antark-
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tīdā strādā vairāku valstu zinātniskās ekspedīcijas, tai skaitā arī 
Padomju Savienības ekspedīcija. Antarktiskās vasaras laikā 
1955.—1956. g. padomju ekspedīcija speciāli iekārtotos kuģos iz
lauzās cauri lediem, vētrām un miglām līdz Antarktīdai. Te tika 
iekārtota ekspedīcijas piekrastes bāze — Mi m i j a s  ciemats 
(66°33' D pl. un 93° A gar.). No šejienes padomju zinātnieki sāka 
uzbrukumu Antarktīdas vidienei. Nodibināja vēl dažas zinātniskās 
stacijas. Simtiem kilometru no krasta, ledājos, kur agrāk nekad 
soli nebija spēris cilvēks, visbargākajā salā un garajā polārās 
nakts tumsā padomju zinātnieki pēta šo nepazīstamo apvidu.

Apgādāti ar kurināmo un pārtikas krājumiem, pētnieki dzīvo 
labi apsildītās mājiņās, no kurām izejot laukā uzliek aizsargmasku 
sejai un elektriskos sildītājus rokām, kājām, krūtīm; ar radio, aviā
cijas un traktorkamanu — vilcienu palīdzību tiek uzturēti sakari 
ar Mirniju.

1959. gadā padomju traktorkamanu ekspedīcija veica varonīgu 
pārgājienu vairāk nekā 2600 km pa sniegu un ledu 50° salā no 
Mirnijas līdz dienvidpolam. Bargās antarktiskās dabas apstākļos 
padomju zinātnieki novēro laiku, pēta Antarktīdas ledus un pie
krastes ūdeņus, iezīmē kartē tās virsmu un krastu līniju, pakāpe
niski atklādami šī neizpētītā kontinenta noslēpumus.

VINGRINĀJUMI.

1. Atzīmējiet kontūrkartē ģeogrāfisko dienvidpolu, magnētisko 
polu, vulkānu Erebusu un atlantā atzīmētās padomju zinātniskās 
stacijas Antarktīdā!

2. Izdariet savu laika novērojumu kopsavilkumu! Salīdziniet 
sava apvidus vasaras un ziemas temperatūru ar atbilstošā gada
laika temperatūru Antarktīdā!
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