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GEOGRAFI.

Inledning.

De första begreppen om Universum; begrepp om jorden;
vetenskapen om jorden; dess delar.

1. Jorden, på hviiken vi bo, jemte himlahvalfvet
med sol, måne och de otaliga stjernorna kallas med
ett gemensamt namn verld eller universum (verld sa!It);
derföre kallas himlakropparna också verldshrop-par.

Äfven jorden är en sådan verldskropp. Verlds-
kropparna stå sinsemellan i en viss ordning och förbin-
delse; detta verldskropparnas förhållande till hvarandra
kallas verlds system eller verlds ordning.

2. En beskrifning af hela den för obs bekanta veri-
tlen kallas J erldsbeshrifning eller Kosmograji. Den
vetenskap, som gör oss bekant med jordens beskaffen-
i enhet, tillstånd och märkvärdigheter, kallas Jord-
beshrifning eller Geografi.

3. Geografin indelas vanligen i tre delar: den
Matematiska, Fysiska och Politiska Geografin.

Den Matematiska Geografin betraktar jorden
såsom verldskropp; den lär oss känna dess läge i verlds-
rymden, dess utseende och storlek, dess rörelse och de
deraf förorsakade företeelser.
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Den Fysisha Geografin beskrifver jordens natur-
liga beskaffenhet och beståndsdelar — land, vatten
och luft, äfvensom de alster, som finnas uti och på
jorden.

Den Politiska Geografin beskrifver jorden såsom
boningsplats for menniskor och de förändringar, som ge-
nom menniskoverk unnkommit.



I. Allmänna begrepp ur Matematiska
Geografin.

1. De första begreppen om jordens utseende, storlek och rörelse.

1. Jorden framställer sig för oss såsom en ofant-
lig slätt, hvarpå himlahvalfvet stöder sig. Det tyckes,
som skulle jorden vara orörlig, och som solen, månen
och hela himlahvalfvet rörde sig omkring jorden. Men
i verkligheten är jorden en klotformig kropp, som på
tvä motsatta ställen är något tillplattad, och som lår
sitt ljus och sin värme från solen.

2. Jorden är 1,400,000 gånger mindre än solen
och 50 gånger större än månen. Jordens omkrets är
5400 geografiska eller tjska mil *) och dess diame-
ter 1719 mil; hela jordens yta upptar 9,280,000
qvadratmil och dess massa omkring 2660 millioner ku-
bikmil **).

3. Jorden står icke stilla, utan har en tvåfaldig
rörelse: den dugligu och den årligu.

1) Den dagliga rörelsen består deri, att jorden
på ett dygn eller 24 timmar vänder sig en gång om-
kring sig sjelf, ifrån vester åt öster, och härigenom

*) En geografisk — tysk mil rr 6| ryska verst och 15 geogr.
mil i det närmaste __ 10 svenska mil.

**) Längden mätes genom längdmått, hvartili man kan nyttja
mil eller verst eller grader, minuter och secundcr. Y-
tans innehall mätes med en qvadrat (Q), i hvilken Inar
sida är 1 mil eller 1 verst o. s. v. lång. Kubikinnehållet
mätes med en kub eller tärning af lika längd, bredd och
höjd.
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hafva vi en beständig omvexling af ljus och mörlcr,
af dag och natt. Stode jorden stilla, så skulle det
vara beständig dag på den ena sidan af jordklotet, och
beständig natt på den andra, emedan jorden, såsom ett
klot, blott kan upplysas på den sidan, som är vänd
mot solen.

2) Den årliga rörelsen består deruti, att jor-
den, jemle det den vänder sig kring sin axel, rör sig
kring solen på en tid af ett är, eller 365 dagar, 5
timmar och 48 minuter. Genom denna rörelse, i för-
ening med jordaxelns sneda ställning mot banan, ioror-
sakas omvexlingen af årstiderna.

2. D-grepp om ax..'l, poler oeli de förändringar, som uppkomma
genom jordens dagliga rörelse.

1. Jordaxeln är den räta linie, hvilken man tän-
ker sig dragen tvertigenom jorden, och omkring hvil-
ken jorden vänder sig under sin dagliga rörelse; jord-
axelns ändpunkter kallas Poler. Den ena af dem, som
kallas Norra polen, är under alla jordens rörelser all-
tid rigtad emot en fast punkt på himmelen, helt nära
jwJsfjernan. — Den andra polen kallas Södra polen.
Holen upplyser alltid ena hälften af jordklotet, och di
(*etta oupphörligen vänder sig kring sin axel. måste
hvarje punkt på jordytan vara än upplyst, än mörk.
Den upplysta sidan har dag, medan den sidan, 6om är
vänd från solen, har natt. Gränsen mellan den upp-
lysta och mörka jordhalfvan bildar en storcirkel, liv ars
läge hvarje Ögonblick förändras.

3. llori/.ont oel) väderstreck.
1. Horizont (synkrets) kallas den cirkellinie, som

bildas genom himmelens och jordens skenbara beröring.
Den är antingen skenbar eller sann.

Skenbar horizont kallas den cirkelformiga begräns-
ning mellan himmel och jord, som man varseblir, då
man befinner sig på en öppen plats eller ett haf, och
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blickar omkring sig. Ju högre stället är, der in.ui

står, desto vidsträcktare synes den skenbara horizonten.
Ett dermed parallelt plan, som går genom jorden*

medelpunkt, är den sanna horizonten, hvars storlek
är oföränderlig.

2. llorizonten indelas efter solens olika ståndpunkt
under dygnet i fyra hufvud- väderstreck: Öster (mor-
gon), fester (afton), SÖder (middag) och Norr (mid-
natt). Emellan dessa väderstreck ligga nordost, nord-
vest, sydost och sydvest. Middagstiden står solen i
Söder: stå vi vända med ansiglet ditåt, så ha vi bak-
om oss Norr, åt höger V ester och åt venster Öster.
Kartor ritas alltid så, att man har norr framfor sig.

4. Eqvator, Meridianer, Paralleleirklar.

1. Uiuhr jordens rörelse kring axeln beskrifver
hvarje, punkt på jordytan en cirkel; den största cirkeln
beskrifves af den punkt, sorn ligger på lika afståud
från hvardera polerne. Denna storcirkel, som kalla4
Kqvalor eller Ddgjcmnings-linie (Linien), delar jord-
klotet i tvenne lika stora halfklot, norra kemis/even ,

med nordpolen i midlen, och södra hemisferen nio.l
sydpolen i midten.

Eqvatorn, liksom alla cirklar, hvilka man tänker
sig på jordklotets yta, delas, såsom cirklar i allmänhet,
i 360 lika stora delar, som kallas Grader (°); en grad
delas i 60 Minuter (') och en minut i 60 Sekunder (").
Hvarje grad på eqvatorn är — 15 geogr. mil :_=: 10 \\
ryska vers t.

2. De cirkellinjer, som tänkas dragna genom hvar-
dera polerne och skära eqvatorn i tvenne motsatta punk-
ter, kallas middagslinier, emedan hvarje ort på jorden
under samma meredian har på samma tid sin middag.
Hvar middagslinie består nemligen af tvenne halfcirkiar el-
ler meridianer, som gå frän pol till pol, och skära eqva-
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lorn vinkelrätt i en punkt. Man antager 180 middags -

linier eller 360 meridianer. Hvarje meridian delar, i
anseende till sitt läge, jorden i två halfklot, det Östra
och det Vestra.

Man tänker sig vanligen den första meridianen
dragen genom ön Ferro *), som ligger utanför Afrikas
vestra kust. Afstånden emellan meridianerne eller de-
ras grader räknas mest från vester åt Öster.

3. Parallelcirklar eller Paralleler kallas alla
cirklar, som löpa parallelt med eqvatorn och således
ekära meridianerne vinkelrätt. Parallelcirklarnes storlek
aftager mot polerne; man räknar 90 sådana på hvar-
dera sidan om eqvatorn.

De vigtigaste af parallelerne äro tvä tropiker el-
ler vändkretsar, och två polarcirklar.

Den ena tropiken ligger 23*° norr om eqvatorn
och kallas Kräftans vändkrets; den andra 23 i ° 60-
-der om eqvatorn och kallas Stenbockens vändkrets.

Af polarcirklarne kallas den i norra halfklotet nor-
ra eller arktiska jjolurcirkeln, och den i det södra Södra
eller antarktiska polarcirkeln. Begge ligga 23^, ° från
polerne och 66£ ° från eqvatorn.

5. Begrepp om geografisk längd och bredd.

Meridianerne och parallelerne begagnas, för att
bestämma en orts läge.

1. Med en orts geografiska längd (longitucT)
förstår man ortens afVtånd från första meridianen, hvar-
af "benämningen Östlig längd, vestlig längd. Om man
räknar längden åt hvardera sidan om första meridianen,

*) Första meridianen kan för öfrigf dragas genom hvilken punkt
som helst. Engelsmännen draga den genom Greenwich,
Fransmännen genom Paris, ll\>sarne genom Pulkowa o. s. v.
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så blir största längden i båda fallen 180°. Räknar
man åter blott åt Öster, så blir största längden 360°.

2. Med Geografisk bredd (latitud) förstår man
en orts nordliga eller sydliga afstånd från eqvatorn (nord-
lig och sydlig bredd). Då man vet, att livar meri-
dian skares af 90 paralleler på norra halfklotet och af lika
många på det södra, så är klart, att bredden ej kan
öfverstiga 90°. En orts geografiska bredd är lika med
dess polhöjd.

Eqvatorn ligger under 0° bredd och första me-
ridianen under 0° längd. Alla orter under samma me-
ridian hafva samma längd och alla orter under samma
parallel hafva lika bredd.

0. Solens skenbara rörelse kring jorden; ekliptika; jordens bana;
fenomen, som uppkomma genom jordens rörelse långs jordbanan.

1. Under jordens rörelse kring solen tycker men-
niskan, som ej har känning af denna rörelse, att solen
rör sig och närmar sig med lodrätt fallande strålar an
till norra, än till södra polen. Denna solens skenbara
bana eller den väg, som jorden beskrifver under sin
vandring kring solen, kallas Ekliptika.

2. Jordaxeln står icke vinkelrät mot jordbanans
plan, utan afviker 23 ~ ° från den . lodräta ställningen.
Deraf följer, att jordaxelns lutning mot jordbanan ui-

gor 661 ° och att eqvatorns och jordbanans planer skä-
ra hvarandra under 23 \ ° vinkel. Hade jordaxeln ew
lodrät ställning mot jordbanan, så skulle eqvatorns och
jordbanans planer sammanfalla med hvarandra och följakt-
ligen polerna och alla andra delar af jordytan bibehål-
la samma läge mot solen. Någon omvexling af års-
tider skulle då icke ega rum, natt och dag öfverallt
på jorden vara lika långa, hettan ännu mer brännande
under eqvatorn och kölden ännu mer skarp i polar-
trakterna
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3. Jordbanan är icke en cirkel, utan en 131 mil-
lioner mil lång ellips; den tiilryggalägges af jorden på
ett år. Solen står icke i jordbanans medelpunkt, utan
i en af den elliptiska jordbanans såkallade brännpunk-
ter; deraf följer, att jorden kommer solen än närmare
(perihelium), än fjermare (a-phelium). Det minsta al-
ståndet utgör 20£ millioner mil, och inträffar under
vår vinter; det längsta 21g mill. mil, och inträffar un-
der vår sommar.

4. Då nu solen på en gdng upplyser enda&t halfva
jordklotet, så sträcka sig dess strålar 90° nordligt och
90 ° sydligt från den punkt de träffa lodrätt. Det an-
dra halfklotet ligger då i skuggan. Till följe af axelns
sneda ställning går den lodräta solstrålen från eqvatorn
ända till 23i ° nordlig bredd; då lyser den sydligt
endast till 66| ° sydl. br. (den 21 Juni); omvändt går
den lodrät till 23» ° sydl. br. och då Ivser den till 66| °

nordl. br. (den 21 December). Dessa punkter beteck-
nas med de ofvannämnda fyra vigtiga parallel-ciiklarne:
de båda vändkrctsarne (Kräftans och Stenbockens)samt
de båda polarcirklarnc, den norra och den södra
De förra kallas vändkretsar, emedan solen, under sin
skenbara vandring, vid dem tyckes vända om.

Genomskär solen med lodrät stråle eqvatorn, så
ar dag och natt Öfverallt lika långa (Dagjemning,
jéequinoclium)', detta inträffar den 21 Mars (Vårdag-
jemning för norra och höstdagjemning för södra half-
klotet) samt den 21 September (höstdagjemning för
norra och vårdagjemning för södra halfklotetj. De
punkter på globen, derEk liptikan och equatorn skära hvar-
andra, kallas Dagjcmningspnnkter {Aequinocticr).

Den 21 Juni träffa solens lodräta strålar kräftans
vändkrets; den 21 December stenbockens (på globen
ekliplikans mest aflägsna punkter åt norr och söder);
båda dessa dagar heta solståndsdagar eller solslitier}

emedan solen då vänder tillbaka. När jorden kommer i
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solståndspunkterne så börjas vinter och sommar; norra
haifklotets sommarsolstitiuni är vintersolstitium för det
tödra och tvertom.

5. Solen rör sig således fram och åter emellan
vändkretsarne, hvaraf följer:

1) att under eqvatorn dagar och nätter alltid äro
lika långa, men ju närmare polerne, desto mer oli-
ka. Vid sjelfva polerne är 6 månaders dag och lika
lång natt.

2) att, emedan solstrålarne uppväcka desto mer
värme, ju lodrätare de falla, värmen mellan vänd-
kretsarne eller tropikerne är störst, inom polarcirklar-
ne minst.

3) att årstidernas längd och natur vid olika bredd-
grader måste vara högst olika, samt på norra och sö-
dra halfklotet motsatta; det organiska jordlifvets daning
och utveckling måste således äfven vara högst olik-
artade på olika trakter af jonlen.

Af det föregående inses, att orter med samma
latitud måste hafva samma årstider, orter under sam-
ma meridian lika dags-tider.

7. Jordens indelning i zoner.

1. Jorden får sin värme af solen, men emedan
alla delar af jordytan icke uppvärmas lika, har man
indelat jonlen \ fem zoner eller bälten: en hel, tvä
tempererade och tvä kalla.

1) Den heta eller tropiska zonen ligger emellan
båda vändkretsarne och omgifver jorden på båda *idor
om eqvatorn såsom ett 47° eller 705 mils bredt bälte.
Hettan är utomordentlig; årstiderne tvenne — en torr
och en regnig.

2) De tempererade zonerne ligga emellan vänd-
kretsarne och polarcirklarne; den norra tempererade
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i norra halfklotet och den södra tempererade i södra
halfklotet. De tempererade zonerne, som äro de mest
bebodda, upptaga hvardera 43° eller 645 mil; 4 ars-
tider omvexla regelbundet, men äro olika långa och
hvarandra motsatta på båda halfkloten.

3) De kalla zonerne , den norra och den södra,
ligga inom polarcirklarne med polerne till medelpunk-
ter. Hvardera är 23|° eller 352- mil bred. Kölden
är odräglig och undertrycker allt organiskt lif. Här
omvexla lång vinter och kort sommar. Dag och natt
räcka Öfver 24 timmar; under polerne är en 6 måna-
ders dag och lika lång natt. Den sednare förkortas
dock genom månads långa skymningar, norrsken, mån-
sken, snö och stjernglans.
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11. Allmänna begrepp ur Fysiska Geografin.

A. Allmänna grundbegrepp.
1. Jordens beståndsdelar, organiska och oorganiska kroppar;

tre natur-tiken.

1. Jordklotet består af tre särskilda, men lika vä-
sendtliga ämnen: jord eller lund, vatten och luft.

Landet eller sjelfva jorden består af fasta krop-
par; vattnet och luften åter äro flytande, elastiska
kroppar.

2. Alla kroppar på jorden indelas i organiska
och oorganiska.

Vexter och djur kallas med ett gemensamt namn
organiska eller lefvande kroppar, emedan de hafva
ett eget lif och egna verktyg för lifvets underhållande
och fortplantning; mineralierne åter kallas oorganiska
eller liflÖsa, emedan de icke hafva något lif eller nå-
gra verktyg för att emoltaga föda, alstra nya individer
eller sjelfva lillvexa, om icke genom yttre tillsatser.

3. De organiska kropparne bilda tvenne natur-
riken: Vextriket och Djurriket. De oorganiska: Mi-
neralriket.

Vexlernu bekläda jordens yta; de uppnå, under
luftens, ljusets, värmens och jordmånens inflytande,
stÖtre eller mindre fullkomlighet och mångfald, så att
hvarje zon, hvarje jordart, livar temperatur har sin e-
gendomliga vegetation, hvars gräusor likväl utvidgas
genom kultur.

Likaså, ehuru i mindre grad, äro Djuren fastade
vid ett bestämdt hemland och för detsamma organise-
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rade. Ju fullkomligare och mångfaldigare deras orga-
nisation är, desto mer äro djurarterne i stånd att ut-
breda sig; de förändras genom olika lefnadssätt.

MineraHerne bilda jordens fcuta kärna; de sön-
derfalla efter deras beståndsdelar och sammansättning i
stenar, metaller, jordarter, saller och brännbara ämnen.

B. Luft, Vatten och Land.
I. Luftens egenskaper: atmosfer, ahnosferens lugna

tillstånd och rörelse.

1. Luften som är nödvändig för vexters och djurs
lif, är elastiskt flytande och genomskinlig, samt upp-
fyller allt rum som icke intages af andra kroppar.
Luften omger jorden på alla sidor till en hÖjdaföO—7o
verst och åtföljer jorden under dess tvåfaidiga rörelse;
denna jordens luftomgifning kallas luftkrets.

Luften är desto tjockare och tyngre, ju djupare
man kommer, och desto kallare och tunnare, ju högre
upp eller ju nordligare man kommer, ty en tunnare
luft uppvärmes mindre af solstrålarne än en tjockare.
Gränsen för den iskalla luften eller den eviga snön,
hvilken såsom ett isband omger jorden, kallas snölinie.
Denna träffar blott de högsta bergstoppame och landet
kring polerne.

2. Almosfer eller dunstkrets kallas den jorden
närmast omgifvande, med moln mer eller mindre upp-
fyllda delen af luftkretsen.

3. När luften står stMa, säger man att det är
lugnt; men när luften genom omvexling af värma och
köld, genom kroppars utdunstning och molnens tryck-
ning förlorar sin jemnvigt, så kommer den i en ström-
mande rörelse; då uppstår väder, vind, och man sä-
ger att det blåser.
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Vindarne få namn af det väderstreck, h vari från
de blåsa (nordlig, sydlig vind m. in.), af deras häftig-
het (storm, orkan) af deras regelmässighet och perio-
diska bestånd (passadvindar, vexelvindar eller moussons,
landvindar, hafsvindar) — och slutligen af deras tem-
peratur (kalla, varma) och det menliga inflytande de
yttra på de organiska kropparne (Chamsin, Samum, Ilar-
mattan, Tornados, Sirocco, Solano).

4. Atmosferen är en skådeplats för mångfaldiga
företeelser eller meteorer, hvilka indelas i vatten — el-
ler hydromefeorer, lysande eller optiska meteorer och
eld- eller elektriska meteorer.

Hydromefeorer bildas af dunster, som uppstiga
från jorden; de visa sig såsom moln af flerfaldiga slag,
eller såsom nederbörd (dimma, regn, snö, hagel, dagg,
rimfrost m. ra.)

Lysande eller ojjtiska meteorer uppstå genom
ljusets brytning i luft och dunster (regnbåge, morgon-
och aftouroduad, luftspegling (fata morgana) m. m.)

Bland elektriska meteorer äro de vigtigaste, blixt
med åtföljande åska, stjernj\dl, eldkulor m. m.

2. Vattnets egenskaper; vattnets tre tillstånd; oceanen och dess yta;
vattnets egenskaper i Oceanen.

1. Rent vallen är genomskinligt, vid vanlig tem-
peratur droppvis flytande, har hvarken färg, smak eller
lukt och brinner icke.

2. Vattnet visar sig i tre olika former; l:o) i
flytande form, såsom vatten i ordets vanliga bemär-
kelse (ocean, innanhaf, sjö, flod m. m.); 2:o) i gasform,
då det som moln eller ångor sväfvar i de lägre de-
larne af luftkrelsen, derifrån det tidtals och efter be-
stämda naturlagar, såsom nederbörd (regn, sno, hagel)
återfaller tiil jorden, derur det såsom dunster uppsti-
git — och 3:o) i fast form, såsom is.
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3. Oceanen eller Vertdshafvet är den stora, sam-
manhängande vattenmassa, som omger allt land, och
uppfyller jordytans betydligaste och vidsträcktaste för-
djupning som kallas hafsbotten. Oceanen bildar en
ofantlig, sferisk yta (niveau), som öfverallt är på lika
afstånd från jordens medelpunkt. Dock hafva innan-
haf till en del och periodiskt en högre niveau, än Öpp-
na oceanen.

4. Hafsboltnet är ojemnt såsom landet; der fin-
nas berg och dalar, mineralier och organiska väsenden.
Verldshafvets djup är icke öfverallt bekant. Det stör-
sta mätta djup (14,550 eng. fot) har man funnit i At-
lantiska oceanen, 230 mil sy dyest om S:t Helena*).

5. Hafsvattnet är i allmänhet blågrÖnt, får ge-
nom tillfälliga orsaker här och der en egendomlig färg
och skiftning, är ofta otroligt klart (i polartrakterne),
bittert-salt , odrickbart, tyngre än regnvatten, fryser
icke så snart och kan bära större tyngder än sött vat-
ten. På ytan har hafsvattnet vanligen luftens tempera-
tur, men blir ju djupare, desto kallare.

6. Hafvets yla å'r i beständig rörelse; den van-
ligaste , vågorna , förorsakas förnämligast af vindar-
ne. Träffa vågorna klippor eller sandbankar, uppstå
bränningar.

7. Ebb och Flod kallas verldshafvets regelbund-
na 6 timmars fallande och stigande två gånger i dyg-
net. Detta tillskrifves månens och solens inverkan på
vattnet; i innanhaf är detta fenomen oregelbundet och
ofta knappt märkbart.

8. Hafsströmmar uppkomma genom vattnets o-
lika temperatur och niveau; de hafva en bestämd rigt-
ning, oberoende af vinden. Polarvattnen strömma åt
tropik-länderne, deraf uppkomma Nord och Syd-Polar-
Strömmar. De förändra sin rigtning till Eqvalorial-

*) Se D. Vollers Lehrbucli der Geografi, sid. 72.
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Vest- eller Rotations-Strömmar, hvilka träffas endast
emellan vändkretsarne. Genom kusternas bildning och
fasta landets läge till hafvet få polar- och vestström-
marne en annan rigtning, och då uppstå lokalu hafs-
strömmar (t. ex. Golfströmmen i Atlantiska hafvet),
som hafva stort inflytande på skeppsfarten.

9. Motsatta strömmar som mota hvarandra, eller
strömmar, som stöta på den återfallande floden eller
mot egendomligt formade kuster, åstadkomma en krets-
formig rörelse i hafvet , som kallas vattenhvirfvel.
(Charybdis i Messinska Sundet, Malström bland Lof-
odden.)

3. Landets egenskaper och dess beståndsdelar?
dess ytas formförändringar.

1. Jordskorpan är hård, torr ,och icke flytande.
Den består af jordarter, stenar, mineralier, metaller, sai-
ter och brännbara ämnen. De hårda, icke flytande,
utan skenbart orörliga och oföränderliga ämnen, hvar-
af jorden består, äro likväl, äfven de, underkastade
en beständig större eller mindre omvexling i former.
Eld, vatten och luft äro de medel, hvarigenom den
fasta jordskorpans form förändras. (Förviitring, Öfver-
svämning, tillandning, korallbyggnader, laviner, glet-
scher, jordbäfningar, vulkaniska utbrott, m. m. förorsa-
ka förändringar på jorden.)

2. Jordens fasta beståndsdelar visa sig j)å dess
yta antingen såsom sammanhängande landsträckoi;: Kon-
tinent, Fast lund, eller på alla sidor omgifne af vat-
ten, såsom Öur, eller i form af stoft i luften och
vattnet.

3. Jordskorpan är ojemn, d. v. s. icke öfverallt
på lika afstånd från jordens medelpunkt; den har der-
före upphöjningar och fördjupningar. Hafsbottnet
är dess största och vidsträcktaste fördjupning.
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C. Landets och vattnets beröring,
I. Olikft begränsningar, uppkommande genom landets

och vattnets beröring.

1. Land och vatten begränsa hvarandra ömsesi-
digt; deras gränsor, kuster, stränder, äro mer eller
mindre enformiga (stela, klippiga, flacka).

2. Ilafvets inskärningar i landet kallas efter de-
ras storlek och form: mcdelhaf (innanhaf), då de på
alla sidor omgifvas af land, eller blott genom ett smalt
vatten sammanhänga med oceanen; hafsvikar och gol-
fer, då de på flere sidor inneslutas af land; bayer eller
bugter, då de äro mindre och öppna; fjerdar, då de
skjuta långt in i landet; flodmynningar (limaner). Hamn
är en mindre vik, som lemnar skeppen skydd for vin-
dar, hafsvågor o. s. v. Ett smalt vatten, som förbin-
der tvenne större, .

och åtskiljer tvenne land, kallas
sund, bosforus, kanal.

3. En på tre sidor af vatten omgifven del at lan-
det kallas halfö; är den mycket smal, får den namn
af landtungu. Näs (Isthmus) är en smal landsträcka,
som. förenar tvenne land och åtskiljer tvenne vatten.
Euskilta i hafvet utskjutande mindre delar af landet
kallas, allt efter deras beskaffenhet, kaj), udde, bergs-
udde, o. s. v.

4. Vattnets djup är ibland så lågt, att ytan
nästan vidrör bottnet; sådana låga ställen kallas grund;
består detta af sand, får det namn af sandbank. Om
grunden bestå af under vattenytan dolda klippor, kal-
las de blindskär, ref.

5. Ett mindre land, som på alla sidor omgifves
af vatten, kallas ö, holme.

Öarna indelas i kontinentala och oceanisku. De
förra äro oftast långsträckta, ligga parallelt med eller
i kedja i närheten af landet, och dela dess natur. De
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sednare äro långt aflägsnade från kontinenten och kring-
strödda i verldshafvet. Om blott tvenne öar ligga vid
hvarandra få de namn af dubbel öar; ligga åter flere
öar nära hvarandra, så bilda de en Öflock, ögruj)j),
archipelj äro de små, klippiga och nära ett kustland,
kallas de skärgård; ligga de alla i en och samma
rigtning, få de namn a. ökedja.

2. Förhållande mellan landets vidd och hafvets.
1. Land och vatten omvexla på jordytan. Det

förra upptar | och det sednare § af hela jordens vidd,
som är 9,280,000 Cmil. Då landets vidd är — 2,421,000
□mil och vattnets — 6,856,000 Cmil blir förhållan-
det emellan land och vatten = 1:3. Af landets upp-
gifna vidd belöper sig omkring 100,600 C'mil på
öarne.

På östra halfklotet är 2 ~ gånger mera land än
på det vestra; på norra halfklotet åter 3 gånger meia

än på det södra.
Om nian ställer sig på det ställe af eqvatorn, dei

denna skares af 120° o. 1., hvilket inträffar på östra
kusten af ön Sumatra, och ser derifrån åt vetter och
öster, så har man två halfklct, af hvilka det vcstliga
innehåller största massan land och det östliga största
massan vatten. (Kontinental halfklot, oceaniskt halfklot.)

3. Östra och Vestra Fasta lanclen — Gamla och Nya Verlden.
1. Då vi kasta en blick på jordklotets yta, sär.

skilja vi tvenne stora fasta land, oegentligt kallade
den Gamla och Nya Verlden; den förra ligger i nor-
ra delen af östra halfklotet, och kallas derföre Östra
Fasta landet; den sednare ligger Öfvervågande på det
vestra halfklotet, utsträckt från norr till söder och kal-
las Vestra Fasta landet eller Vestra Kontinenten. Dess-
utom ligger i sydöstra delen af Gamla Verlden én tre-
dje, mindre, Öartad Kontinent, — den australiska
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(Nya Holland, Polynesien eller Oceanien). Östra Kon-
tinenten har från söder åt norr en utsträckning af
1100 mil och från vester åt öster 2300 mil. Den
vestra sträcker sig 2000 mil från söder åt norr; från
vester åt öster är dess utsträckning 500—600, högst
800 mil.

3. Verldsdelarne och deras vidd.

1. östra halfklotets fasta land sönderfaller i tre
verldsdelar: Europa, Asien och Afrika; — Vestra
halfklotets fasta land bildar den fjerde verldsdelen, A-
merika — Australien bildar den femte. Till hvar och
en af dessa verldsdelar hor ett mer eller mindre betyd-
ligt antal större och mindre öar; rikast i detta afseen-
de är Australien.

Verldsdelarne Australien, Europa, Afrika, Amerika och
Asien förhålla sig, efter deras storlek, såsom 1:1:3^:4:5.

3. Vid ett närmare betraktande af verldsdelarne
lianer man:

1) att alla verldsdelars hufvudmassor äro skilda
från hvarandra, ehuru de äro delar af ett enda stort

*) Anmärkas bor, att en stor olikhet råder i uppgffterne öf-
ver icke allenast verldsdelar nes utan till och med mindre
och bekanta länders (äfven i Europa) storlek. Så t. ex.
uppger Vauban Frankrikes (det noggrannast mätta land)
vidd __: 10,800 ooh Cannabich ___

1)617 Dmil, således en
skillnad, i det närmaste lika stor som hela Sardinien! En-
ligt Macgregors nyaste beräkningar är Amerika | större
än Asien, och Europa mindre än Polynesien. Likaså va-
riera uppgifterue öfver ländernas folkmängd.

2. Australien upptar enrymd af160,000 Dmit (%a Holland
Europa „ 168,000 „

:= 138,000.)
Afrika <„ 545,000 „

Amerika „ 668,000 „

Asien „ 883,000 „

2,424,000 nmil. ♦)
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helt. De sakna dock ingalunda förbindelse; tvertom
stå de likasom genom broar i nära förbindelse med
hvarandra genom utskjutande halföar, ögrupper, haf och
hafsströmmar, samt genom sina kusters läge mot hvar-
andra.

2) att verldsdelarne norrut äro bredare, söderut
smalare; att de i norr sammanlöpa, blifva flacka och
låga, då de deremot söderut aflägsna sig från hvaran-
dra och blifva högre. Deras kuster äro mest splittrade
söderut. — For öfrigt äro de hvarandra olika.

5. Verldshafvets indelning i två bassiner; deras underafdelningar.
1. Verldsoceanens sammanhängande yta kan in

delas i tvä stora bassiner: en nordvestlig och en
sydostlig.

2 Till den nordvestra höra: Atlantiska oceanen
och Norra ishafvet; till den sydöstra räknas: Stora
oceanen eller Stilla hafvet, Indiska oceanen och Sö-
dra ishafvet.

3. Efter deras storlek följa oceanerne i nedan-
nämda ordning:

Anm. 1. De fem oceanerne åtskilja de fem verldsdelarne;
Atlantiska och Stilla oceanen skilja Gamla och Nja Yerltlen;
den förra i öster, den sednare i vester om Amerika; den Indi-
ska skiljer Afrika från Polynesien.

2. Oceanerne stå i beröring med hvarandra, äro segel-
bara ända till polartrakterne och bringa derigenom verldsdelar-
ne i förbindelse. De kringspridda öarne äro dervid förmedlings-
punkter.

1) Stora Oceanen eller Stilla hafvet 3,300,000 Dmil.
2) Atlantiska Oceanen 1,626,000 „

3) Indiska Oceanen eller Indiska
hafvet 1,380,000 „

4) Södra Ishafvet eller Antarkti-
ska Polarhafvet 350,000 „

5) Norra Ishafvet eller Arktiska
Polarhafvet 200,000 „

6,856,000 Dmil.
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3, Anmärkningsvardt ar, att livardera polen ar innesfut«H
af vatten (båda Isbafu:n).

4. Vulkanisk verksamhet åtföljer mestendels oceanernas
stränder.

5. Segelfartens säkerhet befordras genom de regelbundna
strömmarna, Passadströmmen från ö. åt v. emellan vändkretsania
och palarströmmar frän polerna till tropikerna.

(». Genom sina i kontinenterna ingripande vikar bringa
de lif och rörelse i länderna. Genom flodsystenier träda de,
så långt dessa räcka, i förbindelse med landet.

D. Verlds-oceanens beskrifning, (Oceanografi.)

I. Norra ishafvet
1. Gr än s or: Europas, Asiens och Amerikas

norra kuster och — emot Atlantiska och Stilla Oce-
anerna — norra polarcirkeln.

2. Öar, Hörande till Europa: Spitsbergen, norr
om Europa vid 81° nordl. br.; Lofodden, en ökedja
långs nordvestra kusten af Norrige; Novaja Semlja,
en dubbel-ö söder om 76° n. br.

Hörande till Asien: Nya Siberien, en Ögrupp norr
©m Asien och öster om 160° ostl. long.

Hörande till Amerika: Banksland, de Nordliga
Georgs öar na, Nord-Somerset, Nord-Devon — föga
kända, norr om Norra Ameiika; Grönland, hvaraf en-
dast de sydvestra, södra och en del af östra kusterne
äro bekanta; sydligaste punkten heter Cap Farewell;
Baffimland — på båda sidor om norra polarcirkeln.

3. Delar, a) längs Europas kuster: Lapp-
lands haf, på båda sidor om Nord-Cap, med talrika
fjordar; Hvita hafvet, emellan Cap Svätoi och Cap
Kanin, med vikarne Kandalaks, Onega och Dwinä.
Tscheskiska viken, vester om Kaninhalfön; Karisha
hafvet, mellan Novaja Semlja och Asiens kuster, för-
enas vesterut med Öppna hafvet förmedelst 3 sund:
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Waigats sund, mellan fastlandet och ön Waigats; Ka
riska sundet mellan Waigats och Novaja Semlja —

och Matoschnoi sund.
b) längs Asiens kuster: Obiviken, Jenisei-

viken, Tuimurvikeh, Lenuviken, m. fl. större och min-
dre limaner.

c) längs Norra Amerikas kuster: Norra ge-
nomfartens haf med följande delar: Kotzebu.es sund,
Machenzie Liman. Georg IV Kröningsvik , lioss'vik,
Prins Regenlens inlopp och Barrows eller Lanca-
sters sund, som leder till Baffinsvik med följande de-
lar: Smiths sund, Jacobsbay och Sydostbay samt Da-
vissund, som leder ut till Atlantiska Oceanen.

Emellan Gamla Verldens nordostligaste punkt (Osl-
Cap} och Nya Verldens vestligaste punkt (Prins Wa-
les Caj)) ligger Behrings eller Cooks sund, som före-
nar Norra Ishafvet med Stilla Oceunen.

Anm. Norra Ishafvets kuster äro obeboeliga, öde och vil-
da, men rika på sjödjur. 1 Asiatiska Ishafvet herrskar en v est-
lig hafsströ/n, som drifver vattnet från Asiens kuster åt Spits-
bergen och derifrån ut mellan Grönland och Island. En ostlig
hajsström går ut genom Da vissund och en från Hudsojisbay;
de förena sig öster om New-Foundland. Norra Ishafvet är, i
anseende till sina stora ismassor, sitt hårda klimat och bestän-
diga töcken, föga segelbart. Europcerne haf\a försökt att för-
bi Asiens norra kuster komma på kortare *äg till Syd-Asien —

men denna plan är öfvergifven. En ?iordvestlig genomfart
(kringsegiing af Amerikas norra kust) är ännu icke funnen»

11. Södra Ishafvet.
1. Södra Ishafvet är ett öppet haf som ligger kring

södra polen, och begränsas af södra polarcirkeln. En-
ligt de nyaste upptäckter skall det icke allenast icke
sakna öar, utan äfven hafva en kontinent. De vikar det
bildar på den kring södra polen belägna landmassan,
äro ännu högst ofullständigt kända.



22

2. Nyligen upptäckta land äro: Enderby- och
Kempsland, Wilkesland, Victorialand och Grahams-
land — alla under eller nära till södra polarcirkeln. —

Anmärkningsvärdt är att de tre största iandgrupperna
vid SÖdra Ishafvets norra gränsor ligga midtemot de
tre verldsdelarnes, Afrikas, Australiens och Amerikas
kontinentalmassor, nemligen: Enderbyland midt emot
Afrikas sydspets, Wilkesland gent emot Australiska
kontinentens sydspets och Grahamsland midt emot
Södra Amerikas sydspets.

111. Stora Oceanen (Stilla hafvet, Söderhafvet),
1. Gränsor.

I norr: Behringssund, i söder: Södra Ishafvet,
i vester: Asiens Östra kuster, Nya Hollands östra och
södra kuster ända till Cap Leeuvin, och derifrån långs
meridianen ända till södra polarcirkeln; i öster: Ame-
rikas vestra kuster och en linie från Cap Horn till sö-
dra polarcirkeln i meridianens rigtning.

2. Öar i Stora Oceanen,

a) I Norra tempererade zonen.
aa) I närheten af Asiens östra kuster: Ku-

rilerne, en ökedja, som sträcker sig från Cap Lopatka
till Japanska öarne; Kar afta eller Tarabai eller Sag-
halin; Japanska öarna, en 300 mil lång ökedja, be-
stående af 4 större och flere mindre Öar. De största
UioJesso, Nijjon, Sikofk, och Kiusiu, Chinesiska öarna,
bestående af tvenne ögrupper (lAeu-Khieu öarna och
Madjico-Sima öarna) och ön Taivan eller Formosa,
som ligger under norra vändkretsen.

bb) I närheten af Amerikas vestkuster: A~
leutiska öarna, en 220 mil lång ökedja som sträcker
6ig vesterut ända till Kamtschatka; Kischtak eller Kod-
jak. Dessutom en hop öar och ögrupper, hvaribland de
största äro: Sitha, Prins Wales ö, Charlottas o och
Vancouvers q.
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b) I hei_ zonen.
aa) Norr om Eqvatorn: Marianerna eller La-

dronerna; Pelew-öarna; Carolinerna; Lord Mulgra-
ves öar (bestående af Marshalls Öarna och Gilberts
archipel}; Sandwichs Öarna, nära norra vändkretsen,
den ostligaste och största heter Owaihi; Gallapagos
öar, under eqvatorn, räknas till Amerika.

bb) Söder om eqvatorn: Nya Holland, på
båda sidor om Stenbockens vändkrets; Nya Guinea
(11,000 Dm.), näst Nya Holland troligen den största
© på jorden; Nya Britanniens öar, bestående af Ad-
miralitets-öurna, Nya Britunnien, Nya Island »och
NyaHannover; Louisiada-Öarna; Salomos-öurna; San-
ta Cruz eller Charlottas Öar; Nya Hebriderna eller
Helge Ands Öar; Nya Caledonien; Fidschi- eller
Viti-Öarna; Vänskaps- eller Tonga-öarna; Skeppar-
öarna; Cooks-öar; Sällskaps-Öarna, hvaribland Tahiti
eller Otahiti; Låga Öarna och Mendanas (Marque-
sas) öar.

c) I Södra tempererade zonen.
Van Diemens land; Kermandek-öarna; Nya Spe-

lands öar (Dienomai i norr, Tavui-Ponammu i söder);
Lord Aucklands öar; Chatam-öarnu; Påskön, den
ostligaste i Australien; Juun Fernundez öar; nära Sö-
dra Amerikas kuster: Chiloe, Campana, Guds Moders
ö ra. fl. mindre öar.

3. Stora Oceanens delar.

a) I norra delen af Stora Oceanen.
1. Vid Asiens kuster. Behringshafvet med

vikarne Anadir och Oljutorskaja (vid Asiens) samt
Norton och Bristol (vid Amerikas kuster). Ochotska
eller Lamutiska hufvet med Penschinska viken. Det-
ta haf sammanhänger förmedelst Taturiska sundet och
la Pérouse's sund med Jajianska hafvet eller Ko-
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reanska sjön, som genom Sangan-sundet står i för-
ening med öppna oceanen, och genom Korea-sund med
Norra (östra) Chinesiska hafvet eller TongHai, livars
nordligaste del, Gula hafvet eller Hvang Hai, har
flere djupt ingående bugter. — Fukian kanalen leder
från Osf-Chinesiska hafvet till Indiska oceanen.

2. Vid Amerikas kuster. Cooks inlopp, skju-
ter 35 mil in i landet; Cross sund; Dixons inlopp;
Georgsviken med sina inlopp: Drottning Charlottas
sund och Juan de Fulas smid; S:t Francisco-viken
och Kaliforniska viken eller Purpurhafvet.

b) I tropiska delen af Stora Oceanen.
1. Vid Amerikas kuster: Tehuantepek-, Pa-

pegoj-, Panama-, Guayaquil- och Arika vikarne.
2. Vid Australiska kust er ne: Korullhafvet

som i vester sammanhänger med Indiska Oceanen ge-
nom Torres sund.

c) I södra delen af Stora Oceanen.
1. Vid Australiska kusterne: Botany Bay;

Basssund; Austrål-Golfen; Spencersbay och Cooks
sund som åtskiljer Nya Seeiands tvenne stora öar.

2. Vid Amerikas kuster: endast små bugter
såsom Guaiteka och Fenas m. fl. på kontinentens
sydspets.

Anm. Denna ocean som för sitt lugna vatten med rätta
kallas den stilla, och för sin ofantliga utsträckning den stora
oceanen, är anmärkningsvärd för sin vulkaniska kustomgifning,
sina strömmar och säkra skeppsfart. Östra kusterne äro enfor-
miga; de vestra lyckligare danade, äro rika på öar och half-
öar, -— Passadvindar blåsa i denna Ocean mellan 25| ° nordl.
och 2S° sydl. bredd. Moussorts blåsa i vestra delen, mellan
(ropikcrne. — Eu eqvatorialström för från Mexiko och Peru
till Polynesiens öar och tränger genom Torressund och Philip-
pinernas tusende Kanaler ut i Indiska Oceanen. I norr stöter
den mot Chinas kuster och \ änder sig åt Japanska öarne, sam-
manträffar med polarströmmen och böjer sig med denna åt A-
rcerika. En antarktisk polarström stöter mot Amerikas kuster
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mellan 50° och 40° S. br. och delar sig i två strömmar, af
hvilka den Peruanska, med kallt vatten, flyter längs kusterne
af Chile och Peru samt förenar sig vid Gallopagos-öarna med
Eqvatorial-strömmen. Märkelig är äfven en ström, som går ut
genom Behringssund till Norra Ishafvet och tar en ostlig rigt-
uing längs Amerikas nordkuster.

IV. Indiska Oceanen.
1. Gränsor.

I norr: Asiens södra kuster, i öster: en linie från
Fu-Kian-sundet till Torressund, norra och vestra ku~
sterne af Nya Holland och meridianen genom Cap Leeu-
win. I vester: Afrikas syd- och ostkuster samt meri-
dianen genom Godahoppsudden; i söder: Södra Is-
hafvet eller södra polarcirkeln.

Södra Vändkretsen delar Indiska Oceanen i tvä
delar, en nordlig och en sydlig.

2. Indiska Oceanens öar.

a) I Norra Indiska Oceanen.
a) Den Asiatiska eller Ostindiska Arch/pelagen ,

äfven Austral-Asien kallad, består af tre Ögrupper.
1) Den yttre eller Philippinerna, bland hvilka

de betydligaste äro Mindanuo eller Magindanao, Min-
doro och Luzon eller Manilla.

2. Den medlersta, en vestlig fortsättning af den
inre Australiska ökedjan, består af flere grupper och
tvenne stora öar, nemligeu: Krydd öarna eller Moluk-
herna, bland hvilka Ceram, Amboina och Gilolo äro
de betydligaste; ön Celebes och ön Borneo; flere min-
dre Öar kring kusterna af Borneo och Celebes.; den
största bland dem är Palavan, norr om Borneo.

3) Den inre gruppen, i en ha Ifbåge mellan Nya
Guinea och Bengaliska viken, består af: små Sunda
Öarna (Timor, Flores, Sumba och Sumhawa'), stora
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Sundaoarna (Java och Sumatra), Nicoharerna, An-
damanerna m. fl. andra, mindre ögrupper.

b) Enstaka öar och ökedjor i närheten af A-
stens kuster: Hainan eller Macao, vid inloppet till
Tonkinviken; Ceylon, norr om eqvatorn, vid sydöstra
hörnet af vestra Indiska halfÖn. Vester om Ceylon: de
af tre grupper bestående Maladiverna och Lakka-
diverna.

c) Öar i närheten af Afrikas östra kuster:
Madagaskar (10,500 Dm.) fyra gånger så lång som
bred; flere mindre ögrupper: Comorerna, mellan Afrika
och Madagaskar, Sechellerna och Amiranterna — nord-
vest om Madagaskar; Socotora, utanför Afrikas ost-
ligaste udde; Mascarenerna (hvaribland Bourbon och
Mauritius eller Isle de France).

b) I Södra Indiska Oceanen
Kerguelens land och flere andra obetydliga Öar.

3. Indiska Oceanens delar,

a) Norra Indiska Oceanen.
Mosambique-kanalen (90 mil bred) med Sofala

vikew, Arabiska vsien eller BÖda hafvet (30 mil bred,
11 gånger så lång) med sundet Bah-el-Mandeb och
vikarne Suez och Akaba; Persiska hafvet, norr om
en från Cap Guardafui (Afrika) till Cap Comorin (i
Asien) dragen linie: bildar i vester Aden-viken, heter
i nordvest Arabiska hafvet, hvilket genom Ormussund
är förenadt med Persiska viken (120 mil lång); Cutsch-
och Cambay-vikarna, omsluta halfön Guzurat. — Ben-
galiska viken, begränsas af en från Cap Comorin till
nordspetsen af Sumatra dragen linie; dess delar äro;
Manaarviken och Palkssund (adamsbrygga) samt
Martabanviken; Malakka sund (på sina ställen en-
dast ? mil bred t) ledes till Östra hafvet (Öster och
sydost om Bengaliska viken, söder om Fu-Rian-kana-
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len, nordvest om Tcrressund och norr om Nya Holland)
som består af följande delar: södra Chinesiska hafvet
(emellan Australien och fasta landet) med Siamviken,
Tonkinviken och Hainansundet; Mindoro sjön (emel-
lan Borneo och södra Philippinerna) Celebes-sjön eller
Sulu (norr om Celebes); Sunda- eller Javasjön (e-
-mellan Borneo > Celebes och Sunda-öarna), hvilken ge-
nom Makuss arsundet står i förbindelse med den för-
ra; — och Moluckiska sjön med Providence-viken (på
nya Guineas vestra kust). — På Nya Hollands norra
kuster: Carpentaria-viken och Kings bay. — Utom
Malakkasundet leda ännu flere andra sund (Sundasun-
det, Formosasundet m. fl.) till Östra hafvet.

b) Södra Indiska Oceanens:
Södra Indiska oceanen sköljer endast några enfor-

miga kuster: deraf brist på vikar och sund. Delagoa
och Falska viken på Afrikas, SjÖhunds-Freycinet och
Geograf-viken på Nya Hollands kuster äro, ehuru gan-
ska små, de vigtigaste inskärningarne af detta haf. —

Anm. Indiska oceanen liknar en stor, liflig hafsvik och
är utmärkt genom sina enformiga vestkuster och stora vikar i
norr. Den emottar Syd-Asiens och Ost-Afrikas vatten. — I
norra hälften af Indiska Oceanen till 10° s. br. och i alla dess
hafsvikar heiTska periodiska strömmar, hvilka bero af perio-
diska vindar. Eqvatorial strömmen går åt liengaliska viken och
strömmar derifrån genom Malediverna sydvestligt till Afrika,
går emellan kontinenten och Madagaskar (Mosambique-ström-
men), stöter mot Natalkusten och går omkring kusten till Goda-
hoppsudden. — Norr om eqvatorn blåsa S. V. Moussons från
April till October och N. O. Moussons från October till April.
Mellan eqvatorn och 10° s. br. blåsa S.O. och N.V. Moussons;
de förorsaka i allmänhet regelbunden skeppsfart. S. O. Passad-
vindar blåsa mellan 10° och 28° S. br.

V. Atlantiska Oceanen.
Gränsor.

I norr: norra polarcirkeln; i söder: södra polar-
cirkeln; i öster; Europas, Asiens och Afrikas vestku-
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ster; i vesler: Nya Verldens ostkuster och meridianen
genom Cap Hoorn.

Genom Ferro-meridian delas denna Ocean i en
större vestlig och en mindre ostlig hälft; genom vänd-
kretsarne åter i en nordlig, tropisk och sydlig ocean.

I. Norra Atlantiska Oceanen
A. Öar i Gamla Verlden.

1} I öppna Oceanen vid Gamla Verldens kuster.
a. Brittiska öarna, nemligen tvenne stora öar:

Storßritannie?i och Irland, samt flere mindre Öar och
Ögrupper, Wight, Anglesea, Man; Ögrupper.* Norr-
manniska öarna, festliga öarna eller Hebridcrna,
Orkney-öarna eller Orkaderne — i närheten af Stor-
Britanniens kuster; dessutom Shetlands-öarna.

b, Färöarna.
c. Nordsjo-öarna, en lång ökedja nära fastlan-

det; den sydvestiigaste heter Terrel; dessutom Helgoland.
Vid Afrikas kuster:
d. Norra Canariska öarna, med hufvudÖn Ma-

deira.
e. Södra Canariska öarna, hvaribland Ferro och

Teneriffa.
2) Isolerade oceaniska öar.

a. Island på båda sidor om Ferro Meridian och
straxt under norra polarcirkeln.

b. Azoriska öarna, hvaribland Tcrceira och
S. Miguel.

c. Bermudas öar vid 46 ° V. Long,

B. Delar vid Gamla Verldens kuster.
1) Öppna eller yttre haf och deras vikar.

Canariska hafvet, Marockanska hafvet, Biscaya
eller Aqvitaniska hafvet (Gascogne-viken), detta sed-
nare öster om en ifrån Cap Ortegal till ön Ouessant
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dragen linea gör en inskärning på Europas kuster;
Canal la Manche, äfven Brittiska kanalen kallad,
emellan Ouessant, Cap Landsend och Pas de Calais
(51 mil bredt) med Normanniska eller S:t Michels
viken (mellan Normanniska Öarna och fastlandet); Bri-
stolkanalen', Irländska sjön, som genom Norra och
S:t Georgs kanalen står i förbindelse med oceanen,
har Morecambe- och Sohvay-vikarne på Stor-Britta-
nien och Belfast viken på Islands kusten.

På vestra kusterna af Irland: Galway- och Done-
gal vik arne. På Skottlands nord vestra kust: the Minsh
eller Caledoniska hafvet och Pentilandsundet mellan
Skottland och Orkney-öarna. Vidare:

Nordsjön eller Tyska hafvet med följande vikar:
Murrayviken, Forth-viken, Wash-viken — alla tre
på Stor-Britanniens östra kuster; Zuyder See, Dollart,
Jahde (Hamburgerbugten); Skandinaviska eller Norr-
ska sjön med Sogne-, Hardanger- och Bukke-fjor-
den m. fl. samt Skagerack; Kaltegat med Lim-

fjorden. —

Anm. Kustbildningen på norra och vestra stränderne af
Stor-Britanien och Irland ha mycken likhet med fjordbildningen
på Skandinaviens vestra och norra kuster.

2) Innanhaf med deras öar.
a) Östersjön eller Baltiska hafvet (G4OO Qn.)

afskiljes förmedelst Danska öarna (Seeland, Fyen,
Langeland, Laaland, Falster, Möen, Femern m. fl. min-
dre) från Kattegat, hvarmed det genom Öresund, Sto-
ra och Lilla Belt står i förbindelse. Det är 10—90
mil bredt från vester till öster och bildar tvenne djupt
ingående vikar: 1) Bottniska viken, som i söder t i 11—
slutes a?Åland och en otalig mängd mindre, klippiga Öar,
bildar norrut det smala Qvarken. 2) Finska viken,
som skjuter 60 mil Österut i landet, har en rik skär-
gård vid norra kusterna och kallas längst i öster (48°
o. br.) Kronstads bugten.
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Östersjön bildar dessutom en mängd mindre djupt
ingående vikar och bugter, såsom: Riga-viken, utan-
för hvilken öarna Ösel och Dagö ligga; Memel-bugten
med Kurisché Haff; Danziger-hugten med Frische
Haff; Stettiner-sjön (HafF), innesluten af öarne Vse-
dom och Wollin; Greifswalder-Boddcn, norr om
hvilken Ön Rugen ligger; Liibecks-bugien och Schles-
wiger hugten. Dessutom märkas öarna Bornholm och
Öland, som genom Calmaresund skiljes från fastlandet
samt Gottland.

b) Medelhafvet (47,500 Dm.)

beläget mellan tre verldsdelar, från vester till Öster
500 mil långt, och ända till 240 mil bredt, bildar en
betydlig mängd vikar och sund, samt står endast i
vester, genom det 3 mil breda Gibraltar-sundet, i
förbindelse med oceanen.

1) I veslliga delen af Medelhafvet märkas föl-
jande öar och vikar:

Pilyusiska öarna (Iviza oeh Formenterd); Ba-
leariska öarna (Mallorca och Minorca); norr om
denna ögrupp ligger Valenciabugten; nordost om den
Lionska viken och Genuesiska bugten eller Liguriska
hafvet. — SÖder om detta ligga öarna Sardinien och
Corsica^ hvilka äro åtskilda genom Bonifacii sund,
öster om Corsica ligger Ön Elba. Ön Sicilien, som
ligger sydost om Sardinien på ett afstånd af 15 mil
från Afrika, skiljes från Europas fastland genom det
endast ~ mil breda Messinska sundet. Emellan de
fyra sistnämnda öarna och Europas fastland (Italien)
ligger Toscanska eller Tyrrheniska hafvet med Gaeta-,
Neapolitanska- och Salerno-bugteme, samt öarna
Ischia, Capria och Lipariska ögruppen, norr om
Sicilien. Vester om denna ö ligga Aegadhka holmarna
och söderut Malta, Gozzo och Comino.
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2) / ostliga delen af Medelhafvet märkas:
Kabes-viken eller Lilla Syrten och Sidra viken

eller Stora Syrten, Medelhafvets sydligaste del; hvar-
dera äro belägna vid Afrikas norra kuster. — Joniska
hafvet, mellan Italien och Grekland, med Joniska ö-
arna, hvaribland må nämnas Corfu (Corcyra^, Paxo
(Paxos), Santa Maura (Leucadia), Thiaki (Itaka), Ce-
falonia, Zante (Zakynthos) och Cerigo (Cythera) —-

skiljda från hvarandra och fastlandet genom många
sund; Artaviken, norr om Santa Maura, intränger ö-
gterut i landet; Öster om Cefalonia ligger I itrasviken,
som genom Sundet vid små Dardanellerha samman-
hänger med den långt inskjutande Lepanto- eller Ko -

rinthiska viken; — Koron- och Kolokynthia-vikarne
på södra kusten af Grekeland; — Tarento-viken, på
Italiens Östra kust; — Adriatiska hafvet, som genom
Otranto-kanalen är förbundet med Joniska hafvet,
bildar i norr Venetianska och Triestska bugterne, i
vester Manfredonia viken, och innesluter på östra ku-
gten en lång Ökedja — Dalmatiska öarna, hvilka, li-
kasom de Joniska, skiljas från hvarandra och fastlan-
det genom smala sund; — Aegeiska hafvet emellan
Grekland och Asien; uppfyldt af en stor mängd öar,
hvilka tillsammans kallas Grekiska Archipelagen, som
åter består af tvenne Ögrupper och flere enstaka Öar,
nemligen: de ifrån sydost till nordvest utbredda Cycla-
derna (Naxia eller Naxos den största, Paro eller
Paros, DU i eller Delos m. fl. a.) — och Sporåder-
na, som ligga grupperade långs Asiens kuster (den
sydligaste är Rhodos, den nordligaste Samos); dess-
utom Skio, Mytilene ("Lesbos); Lemnos (Stalimene),
Imbros, Samothraki — alla på Asiatiska sidan; i sö-
der begränsas Egeiska hafvet till en del af ön Kandia
eller Kreta (35 mil lång); i vester bildar det Nau-
plia-viken (Argos), vid hvars nordvestra inlopp ön
Hydra ligger — Aegina-viken, med öarna Aegina
och Koluri (Salamis) — och Talanti kanalen emellan
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fastlandet och ön Negroponte (Egribos, Euboea). I
norr bildar det Salonichi- och Kontessa-vikurne; nord-
ost om den sednare ligger ön Thassos. Af de vikar
Egeiska hafvet bildar på Mindre Asiens kuster, äro de
vigtigaste Smyrna-viken och Kos-viken. — Medelhaf-
vets ostligaste del kallas Levantiska hafvet, som bil-
dar en betydlig vik, Skanderun, utanför hvilken ön
Cypern är belägen.

Medelhafvets Europeiska kust bildar en betydligt
längre linie än den Afrikanska, som endast har min-
dre bugter.

c) Svarta hafvet (Pontus Euxinus; 8700 Dm.).
Svarta hafvet är nästan helt och hållet inneslutet

af Europa och Asien, och står i förbindelse endast med
Medelhafvet — hvarföre det äfven anses som en del
deraf — genom det 10 mil långa sundet vid Darda-
nellerna (Heilesponten), det 30 mil långa Marmora-
hafvet (Propontis) och det 4 mil långa Konstunlino-
politunska sundet eller Thraciska Bosforen.

Det bildar blott på norra sidan betydligare inskär-
ningar, ibland hvilka må nämnas Döda sjön och A-
soffska hafvet, hvilket sednare i vester bildar en smal
långt inskjutande vik, Murkna hafvet, och genom Je-
nikale- eller Krimska (TaurL-ka) sundet står i förening
med Svarta hafvet.

C. Öar i Norra Atlantiska Oceanen vid Nya Verldens kuster.
1. New Foundlavd eller Terre Neuve (s. o. om

denna Ö: New-Foundlands Bankar); Cap Brelon; An-
tikosti; S:t John — alla 4 utanför och i S:t Lorenz-
viken; Long Island (ofvanom 40° n. br.); Norra Lu-
cayos eller Bahama öarna, ibland hvilka må anmär-
kas Guanuhani eller S:t Salvador.
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D. Hafsvikar vid Norra Atlantiska Oceanen
vid Nya Verldens kuster.

a) Öppna hafsvikar.
S:t Lorenz-viken (ungefär lika stor som Biscaya-

viken); Foundy-viken; Massachusets-bay, Lon gIslands
sund; Deluivare-viken; Chcsapeak- viken och Nya
Bahama kanal (emellan halfÖn Florida- och- Bahama-
öarnas sandbankar).

b) Inre.
Hudsons Bay med James Bay, Chesterfelds in-

lopp och Wagers Bay, öster om hvilken ön Sout-
hampton ligger; Fox inlopp; Cumbe?'lands sund i
norr och Hudsons sund i söder leda hvardera förbi
mindre vigtiga öar, frän Hudsons Bay ut i oceanen.

11. Tropiska Atlantiska oceanen,

a) Isolerade öar i denna del af oceanen
Ascension, S:t Helena och Trinidad (utanför sö-

dra Amerikas Östra kust).
b) Öar i närheten af Afrika.

Cap Verdiska Öarna eller Gröna uddens Öar
(S:t Jago); Bissagos öarna (söder om Cap Verd);
Guinea Öarna (ibland dessa är Fernando de Po den
nordligaste, och S:t Thomas den sydligaste).

c) Hafsvikar vid Afrikas kuster.
Guineabugten med Bcnin och Biafra-vikarne.

d) Öar i närheten af Amerika.
Vestindien eller Amerikanska Archipelagen be-

står af flera rader stora och små aflånga öar, nemligen:
1) Lucayo-öarnu (de Södra), mestendels klippor

och ref,för hviikas fortsättning Bahama-banken kan anses.
2) Stora antillerna — en Ökedja mellan 18° och

22° n. hr. — består af Öarna Cuba, Haiti, (fordom
Hispaniola) eller S:t Domingo, Jamaica, Portorico m.



34

fl. mindre öar. Emellan stora och små Antillerna l%g-
Virginiska (Jungfru-) öarna.

3) Små Antillerna bestå af två ökedjor: 1) Den
yttre — Karaibiska öarna — bildar en dubbelkedja,
en ostlig och en vestlig. I den ostliga märkas Anti-
gua, Barbados, Tobago och Trinidad; i den vestli-
ga: Guadeloupe och Martinique. — Den inre kedjan
— Sottovento-öarna — är belägen långs Syd-Amerikas
nordkusty de vigtigaste äro; Margarita och Curapao*

ej Hafsvikar vid Amerikas kuster.
1. Mexikanska hafsviken, ett innanhaf emellan

18°—309 n. br. bildar Apalache- och Campeche-vi-
karne och sammanhänger genom Florida-sundet med
Bahama-kanalen och genom Yuk utan-sundet med

2. Karaibiska hafvet (Antilliska sjön), hvars de-
lar äro: Hondouras-viken, Guatimala- (Mosquito-) vi-
ken, Darien-viken, Maracaibo- eller Venezuela-viken
och Paria viken. Inloppen till karaibiska hafvet äro
talrika: vi nämna blott Gamla Bahama kanal (mel-
lan Florida och Cuba), Wmdwarts- kanalen (mellan
Cuba och Haiti) och Mona Passage (mellan Haiti och
Porto Rico).

3. Vid Syd-Amerikas östra kuster bildar Oceanen
endast mindre fördjupningar, hvaribland de vigtigaste
äro: Marannons utloppsvik, Allhelgona-viken och Rio
Janeiro-bugten (med en herrlig hamn).

111, Södra Atlantiska Oceanen

a) Öar och Sund.
Falklands öarna eller Malvinerna; Eldslandet,

större än Irland, skiljes från Amerikas fästland ge-
nom det smala, TO mil långa Magelhaens-sundet, är
omgifvet af en stor mängd små öar. Sydligaste spet-
sen heter Cap Hoorn. — Staaten-ön, skild från Elds-
landets östra spets genom Le Maires sund.



35

Längre aflägsnade från Amerika ligga de mindre
vigtiga öarna: Nya Syd Georgien, Nya Syd Shet-
land o. n. a.

bj Hafsvikar.
Större hafsvikar saknas; vi anmärka blott: på A-

merikas kust Buenos-Ayres-viken (Rio de la Platås
utlopp) och på Afrikas kust, nära Godahoppsudden,
Faho-viken och Tafel-viken.

Anm. Atlantiska oceanen — dennakommunikationen befordan-
de sjö mellan Europa, Afrika och Amerika — är i söder (Ethiopiska
hafvet) fattig på öar och har enformiga kuster; i midten är Golf-
strömmen anmärkningsvärd, äfvensom de hvarandra motsvarande,
in- och utskjutande Ost- och Vestkusterne, samt de hvarandra mot-
satta innan-hafven (Antilliska sjön och Medelhafvet). Norra de-
len är märkvärdig för sina många öar, half-öar och splittrade
kuster, som äro mycket fördelaktiga for skeppsfart och handel.
Af de många bafs-strömmarue anmärka vi blott 1) Cap-StrÖm-
men (med varmt vatten), som uppkommer genom föreningen af
de förutnämnda strömmarne på ömse sidor om Madagaskar; den
kringflyter Afrikas sydspets och blandar sitt varma vatten med
det kyligare i Södra Atlantiska oceanen. — Vid Zaireflodena
mynning börjas 2) Eqvatorial-strÖmmen, som med 15 mils ha-
stighet i dygnet flyter vesterut, i eqvatorns rigtning, mot Södra
Amerika, der den vid Cap lioque delar sig i två strömmar (den
södra Brasilianska). — Genom N. O. Passadens kraft drifves
vattnet in till Antilliska sjön mellan de många öarna och deri-
från till Mexikanska viken, derifrån Att, återkastadt, strömmar
ut mellan Florida och Cuba, under namn af 3) Golf-strömmen,
åtföljer nordamerikas kust till Cap Hatteras, der strömmen (med
aftagande värme men tilltagande bredd) vänder sig österut och
går till sandbankarna vid Azoriska öarne. Dess hastighet är i
Februari -Och Augusti från 18—20 mil i dygnet. — Anmärk-
ningsvärdt är äfven att vattnet från Östersjön strömmar ut till
Nordsjön och från öppna oceanen genom Gibraltars sund till
Medelhafvet.

På Atlantiska oceanen blåsa Passad-vindar mellan 28° n.
br. och 22° s. br. så, att N. O. Passad herrskar norr om e-
qvatorn och S. O. Passad söder om densamma.— Atlantiska o-
ceanen mottar matten frän jordens största floder — Ost-Ameri-
kas, Vest- och Syd-Europas, Nord- och Vest-Afrikas.
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E. Jordytans beskrifning (Orografi).
1. En beskrifning öfver alla jordens ojemnhefer

kallas Orografi.
2. Hafsytau tjenar som ett jemnförande plan för

bestämmande af ojemnheter, hvilkas olika höjd utgör
deras niveau-skillnad. — Man gör skillnad på absolut
höjd och relativ höjd. Den förta betecknar en punkts
höjd öfver hafsytau, den sednare — en orts höjd öf-
ver en annan, godtycklig, lägre belägen punkt på
fasta landet.

Den största niveau-skillnad på jordytan är obetyd-
lig i jemnförelse med jordens dimensioner.

1. Slätter.
1. Landets yta är ingenstädes fullkomligt jemn;

pjelfva hafvets vattenspegel bildar en böjd yta. Såda-
na delar af jorden, hvilkas yta tyckes vara mer eller
mindre lika löpande med hafvets kallas slätter.

2. Slätterna indelas i Lågländer och Högländer
eller Högslätter (Plateauer).

Lågländer äro flacka eller vågformigt bildade
landsträckor, som icke Öfverstiga 500' a. h. En slätt
som ligger lägre än hafvet kallas negativt Lågland.

Högslätter (plateauer) kallas de slätter, som haf-
va minst 500—600' höjd öfver hafvet. Flere af dessa
tyckas förut hafva varit hafsbotten.

3. Slätterna kunna dessutom, i anseende till vege-
tation och befolkning, indelas i öknar (ödemarker),
stepper och kultur-slätter. Öken kallas ett slätt land
som har brist på vatten och är ofruktbart. (Fruktba-
ra ställen ien öken kallas oaser.) Stepper (Savan-
ner, Prairie's, Llanos, Pampas) äro flacka, skoglösa,
vattenfattiga, men gräsrika slätter. Kult ur-siätter kal-
las sådana slätter, der menniskorna genom arbetsamhet
och drift utplånat steppens karakter.
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2. Höjder.
1. Der slätterna upphora, vidtaga ojemnheterna,

d. å". en omvexling af upphöjningar ochfördjupningar.
2. Upphöjningar på jordytan kallas, allt efter de-

ras mindre och större höjd, kulle, backe, berg. De
förra Öfverstiga icke 2000'.

3. Sammanhängande och i en rigtning löpande upp-
höjningar kallas åsar, landtryggar, höjdsträckningar,
bergsryggar, bergskedjor. Höjdgrnpper eller berg-
grupper kallas åter upphöjningar, som ligga hoptals
invid hvarandra. — Der flere bergskedjor sammanstöta
i en punkt, uppstår en bergstock , bergkant, berg-
klump. Mindre bergsträckningar, som utgå från de
större, kallas bergarmar.

4. Man åtskiljer på hvarje kulle, höjd, berg, o.
s. v. dess spets eller topjJ, sluttning eller lutning
och fot.

5. Bergets spets kallas, allt efter dess olika form,
horn, nål (aiguilie), jiik, kopf, puy, ballon ni. m. —

Bergets sidor (sluttningar) kunna vara inåt- eller utåt-
böjda, stela, skrofliga, tväibranta o. s. v.

6. Den linea, som man tänker sig dragen genom
de högsta delarne af en bergskedja, kallas bergskam.

7. De trappformiga Öfvergångarne från ett hög-
land till ett lågland kallas trappländer, terrassländer.

3. Fördjupningar.

1. Fördjupningar eller insänkningar mellan tvenne
eller flere nära hvarandra liggande upphöjningar kal-
las dalar, dälder, klyftor, afgrunder, kjusor, m. m.
allt efter deras större eller mindre vidd, djup, brant-
het, mer eller mindre inslutenhet; — deras nedersta
del heter grund eller botten, de oragifvande sidorna
väggar, sluttningar.
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4. Bergens indelning.

1. Bergen indelas
a) i anseende till deras läge och rigtning, i

1) sådana, som löpa i samma rigtning, som paralleler-
na (v. o. rigtning) och 2) sådana, som löpa mer eller
mindre i meridianernas rigtning (n. och s. rigtning). Me-
ridianrigtningen är den rådande och träffas mest i ve-
ster och söder, den förra åter mest i norr och Öster
af jordklotet.

b) i anseende till deras absoluta medelhöjd: i
låga berg, under 2000'; medelhöga, från 2000'—3000',
och höga berg eller Alper, öfver 5000'.

c) i anseende till deras form och yttre begräns-
ning i kedjeberg, kantberg och bergmassor. Kedje-
bergen ha en bestämd, fortgående hufvudrigtning; kant-
bergen bilda öfvergåugen från högland till terrassland;
bergmassorna bestå af sammanhängande berggrupper, i
hvilka icke någon bestämd berggrupps hufvudrigtning
är märkbar.

2. De högsta bergens toppar äro betäckta med
evig is och, snö; några berg uppkasta eld, rök, aska,
lava och få namn af vulkaner eller eldsprutande berg;
öppningen på vulkaner kallas krater.

5. Dalar och bergspass,

I, Låga, jemna ställen mellan bergskedjor och
åsar kallas dalar.

2. Dalarna indelas efter deras storlek i hufvud-
dalar, bidalar och sidodalar; efter deras rigtning i
längddalar (parallel-, longitudinaldalar), hvilka följa
bergskedjans hufvudrigtning, och tvärdalar (träns-
versai- dalar), hvilka tvärt afskära hufvudrigtningen
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De sednare bilda i kedjeberg genombrytningar el-
ler portar.

3. Dälder, som på alla sidor omslutas af berg,
utan att hafva någon öppning, kallas kitteldalar, bergs-
dalar.

4. Trånga tvärdalar med branta väggar kallas bergs-
pass eller defiléer (puertos o. s. v,).

F. Förberedande begrepp ur Hydrografin,
1. Hydrografi; tvenne slag af vatten på jordytan.

1. Hydrogrqfin å'r en beskrifning på vattnen, som
finnas på jordytan.

2. Allt vatten på jordens fasta land bildas och nä-
res genom den från atmosferen fallande nederbörden.
Det betäcker de relatift djupaste ställen på fasta landet
eller genomflyter dalarnas fördjupningar, så snart des-
sas botten bildar en fortsatt sluttande yta.

Vattnen äro således antingen stillastående eller
flytande.

% Floder: benämning pä olika delar af floder; flodsysfemer,
flodområden.

1, All nederbörd antingen uppsuges af jorden el-
ler icke, allt efter markens beskaffenhet och täthet.
Der, hvarest marken antingen omedelbart på ytan, el-
ler vid ett visst djup, hindrar vattnets inträngande,
uppstår — på eller under jorden — en samling af
vatten, hvilket om det bortrinner, kallas källa.

2. Genom flere källors förening uppstår en bäck,
af bäckar åar, af åarna floder och af floderna strömmar.

Ett vatten som utan bädd strömmar ned för en
höjd, kallas bergstrÖm; och ett vattendrag gom upp-
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står under snösmältningen eller regntiden och forsi-
nar eller alldeles uttorkar om sommaren, får namn af
regnbäck.

3. De delar af landet, hvilka omedelbarligen in-
nesluta ett vatten, kallas stränder (högra, venstra stran-
den); den af stränderna inneslutna fördjupningen, i
hvilken en flod rinner, kallas flodbädd. Höjdskillna-
den emellan två eller flere punkter af ett flytande vat-
ten, eller dess fall, bestämmer, jemte vattenmassans
storlek och strändernas samt bäddens beskaffenhet, ha-
stigheten af dess lopp. Plötsliga höjdskillnader i bäddens
sluttning förorsaka vattenfall, kåtarakter, kaskader, —

flodbäddens afsmalnande, strömmar, forsar.
4. Man gör skillnad på hufvudfloder, bifloder,

kust/löder och stepjjfloder.
En flod, som efter ett längre lopp utgjuter sitt

vatten omedelbart i hafvet, kallas hufvudflod (ocea-
nisk flod); de större och mindre floder, hvilka en huf-
vudflod under sitt lopp upptager, kallas bifloder. En
flod, som utgjuter sig i hafvet efter ett kortare
lopp, och utan att ha upptagit betydligare tillflöden,
kallas kustflod. Det finnes äfven floder, hvilka icke
utgjuta sig i Oceanen, utan i något stående vatten,
eller hvilka, mera sällan, alldeles försina i sanden: så-
dana kallas steppfloder (kontinentalfloder). Ju ri-
kare ett land är på oceaniska floder, desto säkrare är,
vid för öfrigt gynnande klimatiska förhållanden, dess in-
vånares fortskridande på bildningens bana.

5. Man gör dessutom skillnad på segelbara och
icke segelbara floder, allt efter deras djup och flod-
bädders olika beskaffenhet.

6. Vid alla större floder urskiljer man i loppet
tre hufvudformer: ofra, medlersla och nedra loppet.

Öfra loppet ligger inom bergstrakten, der floden
upprinner. Det karakteriserar sig genom starka fall,
flere forsar, branta stränder, m. m.
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Öfvergången från flodens öfra lopp till det med-
lersta bildar vanligen vattenfall och katarakter, emedan
floden öfvergår från bergstrakten till terrass-länderne.
Stränderna äro mindre branta, flodbädden bredare, bug-
terne mera afrundade och större; floden bildar under
detta sitt lopp öar, sand- och kisel bankar.

Under nedra loppet, då floden kommit ned på
slättlandet, är vattenmassan större, stränderne mycket
låga, och sluttningen omärkbar; flodbädden är bredare
och ofta delad i flere armar.

1. Det ställe, der ett flytande vatten utgjuter sig
i hafvet eller annat vatten, kallas dess mynning, ut-
lopp; vägen, som det tillryggalägger från sin källa
till mynningen, kallas dess lopp. Vid en flods lopp
urskiljer man det direkta afståndet från källan till
mynningen och flodutvccklingen, d. ä. flodens alla krök-
ni ngar och bugter.

8. Då en flod vid sitt utlopp i hafvet delar sig i
flere armar och bildar Öar, uppstår ett Deltaland (po-
sitift, negatift delta). Om utanför en flods mynning
bildar sig ett stående vatten, hvilket genom en smal
landtunga eller genom en rad små, nästan sammanhän-
gande öar, skiljes från hafvet, så får ett sådant vatten
namn af hafs-sjÖ (Haff). Grunda ställen utanför en
flods mynning eller i dess bädd heta bankar, ref
Liman kallas en flods Öppna mynning, om framför den-
na ligga en hop små Öar, utan att alldeles tillsluta den.

9. Allt land som tillför en flod dess vatten, bil-
dar denna flods område. En flod med alla dess till-
flöden och utgreningar bildar ett flodsystem. Flere

flodområden hora till ett och samma hafsområde.
10. VaUendelare kallas en höjdsträckning eller

blott en upphöjning af landet, som åtskiljer tvenne
eller flere flodområden. Från denna vatlendelare rinna
vattnen i olika rigtningar och utmed olika sluttningar.

11. På det ställe, der tvenne segelbara floder mest
närma sig till hvarandra, ligger, på deras vattendelare
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en så kallad dragplats (portage); segelbara grafvar,
hvilka förena floder eller andra vatten, kallas kanaler.

3. Sjöar; sjöars indelning.
1. Ett stående vatten på jordytan kallas, allt ef-

ter dess djup och vidd, träsk, damm, insjö. En in-
sjö förhåller sig till landet, som en ö till hafvet. In-
sjöar hafva ofta Öar och strömdrag, då de genomflytas
af floder.

2, Insjöarne delas
a) i anseende till deras tillopp och aflopp i 4

klasser.
1) Sjöar, som sakna både tillopp och aflopp (stepp-

sjÖar).
2) Sjöar som icke hafva tillopp, men väl aflopp

(kall-sjöar).
3) Sjöar, som hafva både tillopp och aflopp (flod-

sjöar).
4) Sjöar, som upptaga floder, men sakna aflopp (myn~

nings- sjöar).
b) i anseende till deras absolufa höjd, i

1) Sjöar, som ligga betydligt högt Öfver hafvet —

alpsjöar.
2) Sjöar, som ligga på slättlandet; fall finnas, då

deras yta är mycket lägre än hafvets.

c) i anseende till vattnets beskaffenhet, i
1) Sjöar med sött vatten; hit hora alla de, hvilka

hafva aflopp.
2) Saltsjöar; hit höra alla de, som sakna aflopp.

Anm. Norra halfklotet är i allmänhet mycket rikare på
sjöar, än det södra, och har en formlig sjögördel som går
genom norra delarne af Europa, Asien och norra Amerika,
De största strömmar har åter det södra halfklotet eller tropik-
länderne.
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G. Allmänna begrepp om klimat och huvud-
orsakerna till deras föränderlighet.

1. Allmänna begrepp om klimat.

1. Med ett lands klimat förstår men luftstreckets
beskaffenhet. Man gör skillnad på matematiskt och
fysiskt klimat.

2. Med matematiskt klimat förstår man luftstrec-
kets beskaffenhet, sådant det borde vara, till följe af
landets närmare eller längre afstånd från polerne. Ju
närmare ett land ligger någondera polerne, desto kal-
lare är det vanligen, och ju längre från polerne, desto
varmare.

3. Med ett lands fysiska klimat förstår man luft-
streckets verkliga beskaffenhet till följe af luftens torr-
het och fuktighet, samt i allmänhet de egenskaper, som
hafva inflytande på vexters och djurs lif.

2. Hufvudorsakema ti'l klimatets föränderlighet.
Så olika det fysiska klimatets beskaffenhet är, så

olika äro äfven dess orsaker. Den närmaste är visser-
ligen landets geografiska bredd; dock är det icke
den allena, som gör klimatet hårdare eller mildare:
mångfaldiga, särskilta omständigheter ha' derpå infly-
tande; de vigtigaste äro:

1) Ortens höjd öfver hafvet.
2) Hafvets närbelägenhet eller aflägsenhet
3) Stora stillastående vatten, vidsträckta kärr och

moras.
4) Stora skogar.
5) Höga berg.
6) Obebodda, torra slätter och sandöknar.
7) Vindar, m. m.

1. Ortens höjd öfver hafsytan. Ju högre en
orts läge ar Öfver hafsytan, desto mer aftager värmen.
När man t. ex. går upp för ett högt berg, så aftar
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vextlighefen småningom, tills man icke träffar annat än
mossor, och slutligen snö och is. En linie, som beteck-
nar denna vegetations- eller snögräns kallas snolinie
(se sid. 12). Den är högst belägen under eqvatorn
(14,000) och lägst vid polerna, der den icke höjer
sig Öfver hafsytan. livad som är sagdt om bergen,
gäller äfven om höga landskap, små eller stora. Ost-
indiska halfön t. ex ligger nästan hel och hållen på
en upphöjning af 4000, hvarföre luftstrecket är vida
mindre varmt, än det till följe af landets läge bor-
de vara.

2. Hafvets närbelägenhet och aflägsenhet för-
orsakar skilda klimat, ett oceaniskt och ett kontinen-
talt klimat. Det förra hafva alla Öar och kuststräckor,
till sednare alla inre länder. Hafvet afkyles långsam-
mare än jorden och meddelar redan under vintren sin
värma åt luften, samt mildrar, om sommarn, genom sin
starkare afdunstning atmosferens värme. Deraf följer
att det oceaniska klimatet är fuktigt, om sommarn
kyligt, om vintern aldrig så kallt som i ett kontinen-
talland; dettas klimat åter är torrt, om sommarn hett,
om vintern kallt. I England t. ex. faller f mera regn
än i Sverige; sommarn i London är icke varmare än i
Stockholm, men vintern är vida mindre kall.

3. Slora stillastående vatten, vidsträckta kärr
och moras göra genom sina utdunstningar trakten ky-
lig om sommaren.

4. Stora skogar afhålla vindare, men göra äfven
luften kallare om sommarn, dels emedan solens strålar
ej kunna uppvärma marken, dels emedan skogarna i sig
innehålla mossor och träsk.

5. Höga berg uppehålla vindarne och gifva dem
andra rigtningar; äro de skogbevexta, så draga de fuk-
tighet till sig från luften och bilda moln, hvilka sedan
uttömma sig i regn, hagel, snö. — Sveriges mildare
klimat härrör till en stor del deraf, alt landet i n. och v.
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genom Fjällryggen skyddas for nordanvindarne, då der-
emot t. ex. Siberien och Nord Amerika ligga öppna for
Ishafvets kalla vindar.

6. Obebodda torra slätter och sandöknar inver-
ka på klimatet så till vida, att de stegra luftens tempe-
ratur, då den värme de uppfånga icke åtgår till vext-
lifvets utveckling. Sand älergifver dessutom mycket
solvärme; derföre är Sahara öken den hetaste trakt
på jorden.

7. Vindarne göra klimatet varmare och kallare.
De beständiga Östanvindarna (passadvindame), som blå-
sa mellan vändkretsarne, i norra halfklotet från n. o. i
det södra från s. o. inverka mycket pä hela verldsde-
lars klimat. Emellan vändkretsarne är t. ex. Afrikas
östra kust svalare än den vestra, emedan vinden blif-
vit afkyld under sin väg Öfver Indiska Oceanen, innan
den uppnår kusten och meddelar sin temperatur åt lan-
det; under loppet genom Afrikas Öknar ökas vindens
hetta åter, hvaraf vestra kustländerna uppvärmas. Un-
der sin fortsatta färd Öfver Atlantiska Oceanen afkyles
den åter, innan den hinner Amerikas Östra tropiklän-
der, hvilka således blifva mindre varma, än de annars
skulle vara.

Dessutom bor anmärkas, att 1) Södra halfklotet
är nedanom vändkretsen betydligt kallare än det
Norra. Orsaken dertill är den, att solen om somma-
ren vistas ungefär 8 dagar längre i norra halfklotet än
i det södra, dels den, att i södra halfklotet finnes myc-
ket mera haf än land. I det förra inträffar den eviga
snögränsen först vid 70° bredd, i det sednare redan
vid 65°. I norra Ishafvet kan man segla till inemot
80° br.; i södra Ishafvet möter man redan vid 71°
stora ismassor.

2) Ofvanför vändkretsen äro, i Gamla Verl-
den, alla ostliga trakter kallare än de vcstliga, c-
huru under lika bredd, och skillnaden tältar med
bredden; i Amerika är förhållandet detsamma ; desi-
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utom är värmen i Gamla Verldens tempererade och
kalla zoner öfverhufvud större än i Nya Verlden un-
der samma polhöjd. Åkerbruket upphör på Kamt-
schatka vid 60° n. br. då Stockholm, vid samma bredd,
har ett ganska mildt klimat. Helsingfors har ungefär
samma polhöjd, som länderne öster och vester om Hud-
sons Bay, i hvilka nästan oafbruten vinter herrskar.

Anm. Hvad som ofvanföre blifvit anfördt om klimatet
har isynnerhet afseende på ländernas medeltemperatur. Vär-
men mätes med ett instrument, som kallas thermometer. Detta
instrument består af ett glasrör, som nertill har en kula fylld
med qvicksilfver. Qvicksilfret stiger allt högre i glasröret, ju
varmare luften är, som omgifver det. Med tilltagande köld fal-
ler qvicksilfret. Vanligen äro thermometrar så inrättade, att
vattnets fryspunkt betecknas med 0; graderna uppåt utmärka
värmegrader och betecknas med -f-, och nedåt — köldgrader,
som betecknas med —. Man får veta en orts medeltempera-
tur, t. ex. i dygnet, på det sätt att man på olika tider af da-
gen och natten observerar temperaturen och sedan dividerar
summan af de observerade graderna med antalet af observa-
tionerna.



47

lII* Verldsdelarnes Fysiska beskrifning.

A. Vestra Halfklotet. Nya Verlden.

I. Australien eller Polynesien.

1. Rymdförbållanden i allmänhet.
1. Australiens beståndsdelar, läge och vidd.

1. Australien eller Polynesien, äfven Oceanien
kalladt, består af en kontinent, Nya Holland, och en
stor mängd större och mindre Öar, hvilka förut blifvit
omtalade sid. 23.

2. Australiens fasta land ligger på södra halfklo-
tet och öarne kringspridda i stöta oceanen. Dess ut-
sträckning från vester at öster utgör 1650 mil (mellan
130° o. 1. och 110° v. 1.) och fr. norr till söder
1050 mil (mellan 20° n. och 50° s. br.)

5. Hela Australien upptar en rymd af 160,000
nmil; men om man icke räknar Nya Holland, Nya Gui-
nea och Nya Seeland, så belöper sig dess vidd endast
till 8300 nmil.

2. Vidden af Australiens fasta land (Nya Holland)

4. Australiens fasta land, Nya Holland, upptar i
vidd 138,000 Dmil. Dess utsträckning från vester åt
Öster, från Sleep Point till Cap Sandy (550 mi^)
är större än den från norr till söder, eller från Cap
York till Cap Wilson (430 mil). \af Nya Holland
ligger i den heta och \ i den södra tempererade zonen.

5. Kust-utsträckning en, som är 1900, mil förhål-
ler sig till det helas vidd såsom 1 :73; d. v. s. på 73
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Omil belöper sig 1 kustmil. Kustbildningen å'r högst
enformig; dock är förhållandet mellan kusllängden och
areal-innehållet — hvarpå landets tillgänglighet beror —

gynnsammare än fallet är i Afrika, Asien och Syd-
Amerika.

6. Nya Holland, hvars gestalt är en oval med be-
tydlig utskärning på södra sidan, har, till följe af sin
ringa kustutbildning, blott en enda betydligare haifö,
nemligen Carpentaria, belägen på norra sidan.

11. Nya Hollands Hydrografi.
1. Nya Hollands hydrografi är ganska ofullstän-

digt känd.
2. Till Stora Oceanen flyter från Ost-Australiska

bergslandet en hop floder i djupt inskurna dalar. De
vigtigaste äro: Ilunler, Hawksbury och Shoalhaven.

3. Till Stora Oceanens område höra vidare de
på SÖdra kusten utfallande floderne Darling och Mur-
ray. Den förra uppkommer genom föreningen af flera
från norra delen af sydöstra Australiska bergslandets
vestra sluttning rinnande källfloder, hvaribland Mac-
quarie är störst och bildar ett ofantligt moras förrän
dess vatten förenas med Dariings. Murray upprinner
på Warragon-bergen, Murumsidgie och Lachlan, samt
utfaller, sedan den förenat sig med Darling, i den sto-
ra Victoria- (Alexandrina-) sjön, som är 50 mil lång
och 40 mil bred.

4. Till Indiska Oceanens område hör Svanflo-
den, som bildar Avon-Hodens utlopp, genombryter
Darling-bergen och utfaller i Oceanen på vestra kusten
af Nya Holland.

Anmärkning om Australiska floderna, deras lopp och
områden. Australiens eller Nya Hollands floder upprinna mest-
endels från träsk och mindre sjöar (utom den ofvannämnda Vic-
toria-sjön, är Georgs-sjö att ihågkommas), störta vanligtvis i
storartade katarakter ned från bergslandet till låglandet, der de
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långsamt, utan bestämda flodbäddar och utan tillflöden, fortsätta
sitt Jopp. Deraf ett periodiskt, ehuru oregelbundet', öfversväm-
mande och utsinande. Murrays och Darlings område är troli-
gen öfver 20,000 Dmil, således betydligt större än något af
Europas flodområden, Wolgas undantaget. Men då mynningar-
ne vanligtvis icke äro annat än stora och grunda sjöar, som
blott genom igensandade armar stå i förbindelse med hafvet, så
äro floderna af ringa betydelse för det inre landets förbindelse
med kusterna.

111. Nya Holland. Orografi.
1. Det inre af Nya Holland är nästan alldeles o-

bekant. Ostkusten heter Nya Syd Wales, norra ku-
sten: Carpentaria land, Arnhcms land, Van Diemens
land (Tasmans land) och De Witts land; veaira ku-
sten bär namn af Endrägis landet och Edils lan-
det ; södra kusten heter Nuytsland, Flinders och
Gränts land.

2. Den kännedom man hittills fått om fastlandets
yta, är mycket bristfällig. Man tior, att det inre af
Nya Holland bildar ett vidsträckt, steppartadt och som
oceanen enformigt lågland; enstaka höjder eller grupper
af kullar, höja sig, liksom öar, derur. Jorden består
af en los, röd, sandaktig och salthaltig lera. Ltbilda-
de dalar, källor och floder saknas alldeles i det inre,
der ogenomträngliga moras omvexla med vattenfattiga
Ödemarker.

3. Det inre låglandet utbreder sig ända till haf-
vet längs kusterna af De Witts, Fndrägts- och Nuyts-
Jand. Högland saknas alldeles. De ofrige kustländer-
na äro på större eller mindre afstånd frän hafvet, ber-
giga, isynnerhet de östra och nordöstra.

4. Det Ost-Australiska berglandet, som är mest
bekant och troligen det betydligaste, sträcker sig från
Cap Sandy, parallelt med kusten, till Basses sund —

och tyckes icke stå i sammanhang med de på Nord-
Östra kusten befintliga höjdsträckningarne, som äro föga
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kända. Emellan floderna Macquaries och Hawksbufys
källor heter höjdsträckningen Blåa bergen; dessa bil-
da herrliga dalar (Cumberlands dalen) och bestå af
plateauformiga klipphöjder af 2000'—3000', med en-
staka toppar af5000' höjd. I sydöstra hornet bildar berg-
landet betydliga bergmassor, hvilka i flere kedjor upp-
stiga bakom hvarandra. Den yttersta kedjan, Austra-
liska Alperne (Warragon = H\\t9 bergen) har vid Mo-
rumbidgie flodens källor snöbetäckta toppar af 10,000'
höjd öfver hafvet. Deraf äfven namnet. Terrasslandet
mellan Warragon-bergen och de låga kusterna kallas
Svarta bergen, hvilka vid klart väder synas från haf-
vet på ett afsånd af 20—30 sjömil. Vester ut sänker
sig berglandet i breda plateauterrasser, men höjer sig
åter under namn af Australiska Pyreneerne och Gram-
pion bergen, hvilka sluta vid Portlandsbay.

5. Berglandet långs södra kusten tyckes vara
af ringare omfång och icke öfverstiga 3000'.

6. I sydvestra Australien stryker en rad af bergs-
kedjor under namn af Darlingbergen från Cap Len-
vin norrut; de begränsa det smala, ofruktbara kustlan-
det och genombrytas af Svanfloden.

IV, Australiska öarna.

I. Deras indelning i höga och laga öar; deras utmärkande drag;
1, De Australiska öarna sönderfalla i höga eller

bergiga och låga. De förra förete samteligen vulka-
niska fenomen, och de mindre bland dem äro af ute-
slutande vulkanisk natur; de laga öarne äro obetydliga
och af nyare daning.

2. Till höga öar med icke uteslutande vulkanisk
natur hör hela den inre Australiska ökedjan jemte
Nya Seeland. De hafva alla en aflång form och om-
gifvas af korallbankar och små låga Öar. Deras berg
äro föga kända. Nya Guinea har, nära kusterna, berg
af B—ÖÖOO'. På Nya Seeland (norra ön) äro bergen



51

till en del betäckta med evig sno, och det högsta ber-
get, Egmont, skall vara 14,000' högt.

3. Ve höga öarne af vulkaniskt ursprung äro
mindre, mera rundade än de förra, och liksom dessa om-
gifna af korallbankar och låga öar, samt bilda flere
från hvarandra skilda grupper eller flockar. Hit höra
Marianerna, Sandwichs-, Vänskaps-, Tongo-, Säll-
skaps-, Mendanas- och Gallopagos öarna samt Påsk-
ön. Deras höjd är ganska betydlig. Sandwichs- och
Sällskaps-öafrtä ärö de högsta (vulkanen Mauna Roa på
Owaihi =15,000'; en vulkan på Tahiti =11,500);
Vänskaps-öarne äro troligen de lägsta.

4. De låga öarna bilda antingen egna grupper
eller kedjor, såsom Carolinerna, Lord Mulgraves Ar-
chipclag, CooksÖarna och Låga Öarna, eller ligga
omkring de höga; i båda fallen äro de af ringa stor-
lek och hafva, liksom de vulkaniska, en rund form.
De hafva bildats och bildas ännu af koralldjur, som bo-
gätt sig på kraterkanterna af under vattenytan befintli-
ga, utslocknade vulkaner. Så snart korallbyggnaden
stiger till hafsytan, förmultnar den och förvandlas till
kalksten samt betäckes småningom med jord, som af
hafvet ditföres. Derföre kallas dessa öar Korall-Öar ;

de bilda vanligtvis en kretsformig ring, som innesluter
en lagun med stillastående vatten, hvilken genom en
smal öppning står i förbindelse med hafvet.

V. Klimat och organisk natur.
1. Största delen af nya Holland ligger inom regn-

zonen; endast i bergstrakterna är nederbörden föränderlig.
Klimatet är, med undantag kanske af det inre, obekan-
ta, öfvervägande oceamskt. SÖdra delen isynnerhet har
ett ytterst miidt, angenämt och sundt klimat. Norr om
en ifrån 22° s. br. i vester och 26° s. br. i öster dra-
gen linia herrskar tropiskt klimat, karakteriseradt ge-
nom tropiska växter (palmer) och i norr genom två
årstider, hvaraf den regniga inträffar från October till
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April; den återstående tiden är stor torka. Söder om
vändkretsen kan man redan åtskilja 4 årstider, hvilka
karakterisera det subtropiska klimatbältet, inom hvil-
ket på skyddade ställen, ända till 34° s. br., tropiska
växter, ädla frukter och kultiverade sädesslag förekom-
ma. På östra kusten äro två torra årstider, sommar
(från December till Mars) och vinter (från Juni till
September), samt två regniga: vår och höst. Snö fal-
ler endast om vintern på ställen, som hafva minst
2000' h.

?
utan att der blifva qvarliggande.

3. Södra kusterna och Van Diemens land hora till
ett tredje, kallare och fuktigare klimatbälte, karakteri-
seradt genom brist på sno och derigenom, att vinran-
kan och europeiska sädesslag trifvas der.

3. Öarne hafva ett tropiskt klimat, som mildras
genom hafsluften; många hafva beständig vår och blott
på de sydligaste (Nya Seeland o. s. v.) faller snö; ehuru ej
vid hafvets niveau.

6. Australiens växtverld har en sällsam, egen ka-
rakfer: sädesväxter och fruktträd äro högst sällsynta;
för Öfrigt äro träden fattiga på löf, och mycket gum-
mihaltiga; de hafva mestendels här i stället för löf,
och gifva således ringa skugga, frugterna äro underbart
formade, myrten tjenar till bränsle, mahogony till gärd-
sel, ceder till byggnadsvirke.

5. Djurverlden företer ännu egnare, högst besyn-
nerliga former. Nästan alla fyrfota djur hafva liksom
en säck under magen, t. ex. Känguruh, som, sällsamt
nog är half hjort, half ekorre, med fagelklor på bak-
benen, hvilka äro tre gånger längre än framfÖtterna. Fog-
larna äro äfven underbart bildade; Örnarna äro snöhvi-
ta, »vanorna svarta m. m.

6. Öarne äro fattiga på däggande djur och insek-
ter, men mycket rika på vackra foglar och fiskar. —

Europeiska husdjur trifvas ganska väl.
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Amerika,

I. RymdföiMllanden i allmänhet
!. Amerikas läge; yttersta punkter; omfång; kusternas utsträckning

och förhållande till fasta landet; jemförelse i detta afseende
mellan Norra och Södra Amerika.

1. Amerika är den mest isolerade veridsdel och
kallas i allmänhet Nya Verlden. Det ligger på vestra
halfklotet, genomlöper alla zoner på jorden och sträc-
ker sig längst af alla kontinenter åt söder, ehuru dess
större hälft ligger på norra halfklotet Denna verids-
del består af tvetine ofantliga, trekantiga, genom det
6 mil hreddL Panama-näset förbundna halföar, Norra
och Södra Amerika — hvilka livar för sig äro un-
gefär så stora, som Europa och Australien tillsammans,
och af hvilka den norra ligger hel och hållen i norra
halfklotet och den södra till största delen i det «ödra.

2. Amerikas nordligaste punkt är: Cap Elson
(711 ° n. br. och 138| ° v. 1.); den sydligaste: Cap
Froward (54° s. br.; 53- ° v. 1.); den vesiligasle:
Prins Wales Cap (66° n. br.; 151° v. 1.) och den
ostligaste: Cap San Roque (5° s. br.; 17| ° v. 1.) *).

Prins Wales Cap är endast 7 mil ifrån Asiens
Ost Cap och Cap San Roque 390 mil från Gamla
Verldens vestligaste punkt, Cap Verd; dock äro Ame-
rikas ostkuster i anseende till deras parallela läge med
Gamla Verldens vestra kuster, närmare till dessa än
till de östra kusterna.

*) Följande landtuddar äro dessutom att anmärkas i Amerika:
Morra de Puercos, Nord-Am. sydl. punkt; Cap Gratias
a Dios; Cap Catoche (Yukatans n. ö. spets); Cap Agi
(Floridas sydspets); Cap Cod; Cap Wolstenhohn (Labra-
dors n. v. spets. Cap FareweU (Grönlands sydl. spets);
Punta de Galinas (södra Amerikas nordl, udde); Panta
Parina (Syd-Am. vestspets); Cap Frio, Cap S:t Lukas
(Cöliforuiens sydl. udde).
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3. Amerika är, näst Asien, till sitt omfång den
största verldsdel. Det upptager 663,000 nmil (utom
Öarne), hvaref 342,000 belöpa sig på Norra och 321,000
på Södra Amerika. Dess största utsträckning från norr
till söder eller afståndet från Cap Elson till Cap Fro-
ward är 1870 mil; största utsträckningen från vester
till Öster är 865 mil (mellan Prins Wales Cap och
Cap Charles (521 ° n. br.

4. Amerikas kuststräckning belöper sig till 9,400
mil, hvaraf 5,100 sköljas af Atlantiska hafvet, 3,500 af
Stora Oceanen och 750 af Norra Oceanen; Amerika
har således på hvarje 70 Dmil 1 kustmil. Nord-Ame-
rikas kustutsträckning är 6,000 mil, således inemot |
af hela verldsdelens kustlängd och dubbelt så lång,
som Syd-Amerika (1 kustmil på 91 Qm.)

2. Half-öar; deras storlek.
1. På Nord-Amerikas kuster gör hafvet djupa in--*

skärningar i landet och bildar betydliga haiföar; Syd-
Amerika åter är enformigare: det har endast kustbÖj-
ningar och liknar i detta afseende Afrika, då deremot
Norra Amerika med sina många haiföar har likhet med
Gamla Verldens europeiskt asiatiska kontinent.

2. Nord Amerikas halföar upplaga tillsammans
en rymd af 36,000 Dmil, således mer än ~ ö af Nord-
Amerikas och /g af hela Amerikas vidd. De vigti*
gaste halföar äro följande: Mclville, Labrador (den
störstarr: 14,000 Qm.), Nya Skottland eller Akadien;
Maryland, Florida, Yukatan, Kalifornien, Tschu-
kotska halfön och Aliaska,

Halföarnas kuststräckning är mer än 2,200 milj *$■«
ledes | af hela Södra Amerikas kustlängd, _.

11, Amerikas Hydrografi,
1, Allmän öfversigt och fördelning i hafsområden,

Amerika är den vattenrikaste kontinent och har d§
ptorst- flodej- på jorden; de flesta af dein äro oceamskfl
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©eh utfalla i tre oceaner: Norra, Stora och Atlanti-
ska oceanen. Nord-Amerikas floder höra till alla tre
hafsområdena; Syd-Amerikas till de två sednare

A, Norra Oceanens område.
1. Kopparminefloden upprinner ur en mängd min-

dre sjöar och är besvärad af sandbankar och vattenfall.
2. Mackenziefloden upprinner på klippbergen un-

der namn af Athapeskow eller Ellen och utfaller i
Athabasca eller Athapeskow sjön (lika stor som O-
nega), hvars vatten genom Slaffloden afbördas i den
stora Slafsjön (lika stor som Kuopio län i Finland),
hvarifrån Mackenzie utrinner, djup och segelbar, samt
utfaller i hafvet, sedan den upptagit Björnsjöns vatten.
Bifloder från höger: Stone eller Stenfloden från Wol-
lastonsjön och Björnfloden; från venster: Fredsfloden
eller Unschiga och Turnagain,

B, Stora Oceanens område.
1. Stuarts eller Frasers flod upptar en oändlig

mängd mindre tillflöden, flyter söderut och faller i haf-
vet vid Van-Couvers Ö,

2. Columbia eller Oregon upprinner på Klipp-
bergen och upptar från venster Lewis,

3» San Sacramentofloden, flyter från n. åt s. pa-
rallelt med fasta landets vestra kust och upptar från sö-
der den från Tulesjön kommande Joauuim-floden samt
utfaller i S. Francisco-viken, Rik på guld.

4, Colorado upprinner på Sierra de los Grullos
och upptar vid sitt utlopp i Cajiforniska viken, biflo-
den Gila,

C, Atlantiska Oceanens område.
a) Hudsons Bay's område,

1, Missinippi eller Churchill (läs Tschurtschill).
2, Winnipegsjön (450 □ m.) s. v. om Hudsons

Bay5 upptar från vester Saskatschavan (norra och
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södra} och från söder Röda floden, samt afbördar sin
vattenmassa i Hudsons vik genom floderna Nelson, Se-
vem och Albany. Winnipegs vatten står genom ota-
liga små sjöar i flerfaldig förbindelse med Athapeskows
qch andra närgränsande systemers vatten.

3, Otaliga mindre floder och sjöar, isynnerhet
kring Jamesbay.

b) S:t Lorenzvikens område.
1. S:t Lorens/loden afleder de söder om Hud-

sonsbay belägna 5 Canadiska sjoarne. Den nordligaste är
Öfra sjön (lika stor med hela konungariket Båda Sicilier-
na), hviiken med sin sydöstra spets står i förening med
sjöarna Michigan och Huron, som genom Sinclair-

floden afbÖrda sitt vatten i Eriesjön, livars vatten ge-
nom Niagara fall ledes till Ontario och vidare genom
S;t Lorenzfloden till oceanen.

c) Atlantiska Oceanens kustområde.
1. S:t Johnsfloden utfaller i Fundyviken,
2. Conecticut och
3. Hudsonsflod utfalla i sundet vid Long-Island,
4. Delavarefloden utfaller i en vik af samma

namn.
5. Susquehannah, 6, Potomak och 7, James-

floden — utfalla alla i Chesapeakviken,

d) Mexicanska vikens område.
1. Missisippi (Meschasebe ~ Vattnets Fader, så

kallas floden af Indianerna) upprinner ur en otalig mängd
små sjöar vester om Öfra sjön. Bifloder från höger:

a) Missouri upprinner på klippbergen, upptar en
mängd stora tillflöden från vester (Yellowstone, Platte,
Kansas m, fl.) och förenar sig med Missisippi vid S;t
Louis.

b) Arkansas och c) Röda Floden,
från venster:

a) Illinois, b) Ohio, som upptar Tenesse*
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2. Rio del Norle eller Rio Bravo upprinner på,
Sierra veide och har flere tillflöden.

e) Antilliska sjöns område.

1. Nicaragua sjön (300 Qm.) står i förbindelse
med Leonsjön och afbörti ar sig sitt vatten genom S:t
Juans flod i Guatimala-viken.

2. Magdalena-floden upptar från venster Cauca.
3. Maracaibo-sjön (20 mil lång, 15 mil bred)

med sött vatten, emottar flere mindre tillflöden och
står i förbindelse med hafvet.

f) Atlantiska Oceanens omedelbara område i Syd-Amerika.

1. Orinoco upptar från höger Caroni och från
venster Meta och Apure.
Kustfloderna

2. Essequibo; 3. Demerary; 4. Maroni och 5.
Surinam in. fl.

6. Amazonslrömmen eller Marannon. Bifloder
från venster äro: a) Napo, b) Yapure och c) Rio
Negro som genom d) Casiquiare står i naturlig för-
bindelse med Orinoco.

Bifloder från höger:
e) Ucayale (uppstår genom föreningen af kall flo-

derna Apurimak och Parobeni) f) Purus; g) Ma-
deira (har flere källfloder, af hvilka den största är
Rio Grande eller Mumore); h) Topayos; i) Xingre
och k) Tocantius som upptar Araguay.

7. Paranaiba.
8. SanFrancisco.
9. Rio de la Platå (Silfverfloden) är egentligen

blott utloppet för tre stora förenade floder: Paraguay,
Parana och TJraguay. Paraguay upptar från höger
Pilcomayo och Vermejo; Parana upptar Rio Salado,
ftfven frän höger.
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10. Rio Colorado och
11. Cusu Leuvu eller Rio Negro, med flere min»

dre betydande kustfloder.

D. Steppsjöar.
1. Utom de redan nämnde sjöarna finnas en stor

mängd, som sakna aflopp. I Norra Amerika, i Gamla
Californiens högland, under samma bredd, som Cap
Mendocino, ligga tvenne stora sjöar, som sakna aflopp:
Pyramidsjön och Stora Saltsjön, På mexicanska hög-
slätten ligga mindre aJpsjöar,

2. I Södra Amerika finna vi icke samma rikedom
på sjöar, som i Norra Amerika. Af betydenhet äro
den förutnämnda Maracaibosjön och en hop på Cordil-
lererne i Bolivia, Quito och Chile liggande alpsjöar,
af hvilka Titicaca, i Bolivias högland, är den vigti-
gaste. Den är 12,000' öfver hafvet och 250 Om. stor
(tjugu gånger större än Geneversjön); har salt vatten
och tyckes sakna aflopp.

2. Anmärkningar om utseendet och egenheten af Amerikas
flodområden.

a) Norra Amerikas.
1. Norra Oceanens och Hudsons Bays flod-

områden sakna egentliga berg, men äro egendomligt
karakteriserade genom en vild, klippig yta, en mängd
låga, isolerade klippkammar och otaliga mindre och
större, förmedelst små floder periodiskt förenade sjöar,
Landets oregelbundna utbildning tyckes hafva hindrat
flodsystemernas regelbundna utveckling, Ofra Athape-
skow står i periodisk förbindelse med Columbiafloden;
Athapeskow sjön med Winnipegsjön och Saskatschawan*
systemet. Mackenziefloden ilar i starkt lopp ut med
Klippbergens östra kant och inträder, efter att hafva
upptagit Björnfloden, från det klippiga höglandet i sitt
vidlyftiga Deltaland.
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2. S:t Lorenzflodens vattensystem. De fem stora
sjöarne (tillsammans 4,<>00 O mil), hvilkas aflopp S:t
Lorenzfloden bildar, ligga terrassformigt öfver och bred-
vid hvarandra, så att den enas vattenmassor genom
strömmar och katarakter utgjuta sig i de andra. Öfra
sjön är 600', Erie 530' och Ontario 230' öfver hafvet.
Emellan Erie och Ontario är det berömda 160' höga
och 470' breda Niagara vattenfallet. Från Ontario
föras de ofantliga vattenmassorna ned till hafvet af S:t
Lorenzfloden, som redan 80 mil från dess mynning i
viken af samma namn har en bredd af 2 mil och är
segelbar for de största krigsfartyg. Dess vikaktiga myn-
ning, som fått namn af de tusende öarnas sjö, har
en bredd af 20 mil. Utom en mängd mindre tillflö-
den, är den från venster kommande Ottawa den be-
tydligaste.

3. De Atlantiska kusfloderna, emellan halföarna
Nya Skottland och Florida, uppqvälla samteliga på det
inre af Alleghany åsen, eller på dess östra sluttning;
de genoinflyta sedan ett vägformigt, mycket fruktbart,
befolkadt och odladt lågland, som här och der längs
kusterna har sumpiga ställen (Svamps). De äro alla
vattenrika, mestendels segelbara och, genom sina dalars
läge och beskaffenhet, mycket egnade för anläggande
af kanaler.

4. Missisippi -flodens område är en vidlyftig
slätt, som genom Svarta bergen skiljes från de nordliga
flod-områdena. På dessa berg ligga flodens källor
och öfra lopp. Dess medlersta terrassland, begränsadt
i söder af Sierra de Texas och Ozark bergen, är en
hÖg slätt af lägre ordning, som i norr och längs flo-
dens venstra stränder är betäckt af ogenomträngliga ur-
skogar. SÖder om Arkansas och längst i vester utbre-
der sig en sandig och stenig öcken; norr om Arkansas
ligga oÖfverskådliga ängar, Savanner eller Prairies
kallade, genomflutna af breda, strida, men v^ttenfattiga
floder (Plafle, Kansas in. fl). — Missouri upprinner
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på Oiegonbergen, genombryter svarta bergåsen, och är,
i anseende till sin längd och vattenrikedom, den egent-
liga hufvudfloden. — Ohio, som genom träsk och mo-
ras slår i periodisk förbindelse med Eriesjön, genom-
flyter ett fruktbart backland och blir, vid Pittsburg,
segelbar för stora skepp. — Missisippis nedra lopp
går genom ett vidsträckt, vid hafskusterna sumpigt och
årligen Öfversvämmadt lågland, bevuxet med ofantligt
stora träd och rörväxter, isynnerhet vid flodstränderna
och i deltalandet.

5. Rio del Norte genomflyter Nya Mexico pla-
feaun från n. till s. och är, oaktadt sitt långväga lopp,
af underordnad betydenhet, emedan den är vattenfattig
och besvärad af sandbankar och grund.

6. Columbia, Colorado och SanSacramcnlo flo-
dernas områden äro hittills föga bekanta. Den första
säges vara 15, den andra 12 mil segelbar från flod-
mynningen uppåt.

b) Södra Amerikas.
7. Magdalena- och Caucafloderna bilda djupt

inskurna längddalar mellan Nya Grenadas cordillerer.
Den förstnämndas nedra terrassland är en vågformig,
odlad slätt.

8. Orinocofloden kringflyter snäckformigt Guya-
nas högland; Öfra loppet går genom obekanta trakter;
medlersta loppet begynner vid Esmeralda, der floden
genombryter bergen. Nedra loppet börjar vid Apu-
res mynning i Orinoco och bevattnar ett vidsträckt,
rikt och skogigt lågland, som ofta är utsatt for svåra
öfversvämningar. Längs flodens venstra strand utbreda
sig oÖfverskådliga ängar, Llanos kallade, hvilka under
den torra årstiden äro kala och sakna all vegetation,
då de deremot under regntiden betäckas af inans-
högt gräs.

9. Guyana låglandet bevattnas af kustfloder, som
i branta vattenfall störta ned från det skogrika höglan-
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det och medföra jord och grus i mängd, hvaraf låg-
landet dagligen tillväxer åt hafvet.

10. Amazonflodens eller Marannons område. Den-
na, den största flod på jorden, upprinner ur alpsjön
Lauricocha i Peru, 12.000' öfver hafvet. Dess öfra
lopp går i n. v. rigtning genom en trång, djup, 110
mil lång dal i Peruanska Cordillererna. Floden genom-
bryter nu, för att börja sitt medlersta lopp, de ostligt
belägna Cordillererna i en tvärdal. Medlersta loppet
åtföljes på båda stränderna af klippmassor ända till
Pongo Rentema, der nedra loppet begynner. Så väl
Öfra, som medlersta loppet är mycket kort i jemförelse
med det nedra, hvilket i rigtning från vester åt öster
är 450 mil långt och bevattnar, under trögt lopp, ett
vidsträckt lågland, som endast genom en låg höjdsträck-
ning skiljes från de söderut belägna Pampas. På bå-
da sidor om floden utbreda sig dels ogenomträngliga
urskogar, dels vidsträckta skoglösa grässlätter (Llanos).
Ännu 300 mil från sitt utlopp är floden endast 600'
öfver hafvet. Hufvudarmen är vid mynningen 12 och
sidoarmen, Para, 5 mil bred. Af dessa armar inne-
slutes den stora, sumpiga Ön Marajo. Ebb och flod
varseblifves 100 mil upp åt floden. — Marannons bi-
floder kunna, i anseende till sina stora dimensioner, be-
traktas som strömmar.

11. S:t Franciscnfloden genomflyter en vidsträckt,
900'—1700' hög, ofta öfversvämmad dal, och är långt
upp segelbar.

12. Rio de la Platås område består merendels
af såkallade Pompas, oöfverskådliga, ouppodlade, på
skogar och höjder fattiga grässlätter, hvilka här och
der bilda moras och saltstepper. — Paranafloden genom-
flyter Pampas, sedan den på tvenne ställen (det andra:
Saltö grande ett 52' högt vattenfall) brutit sig ige-
nom Villa Rica bergskedjan. Äfven Paraguay, som
upprinner på den föga upphöjda vattendelarn Campos
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Parexis, flyter söderut genom vidsträckta Pampas. Rid
de la Platå är vid sin mynning 5—15 mil bred och
segelbar 210 mil från sitt utlopp.

3. Amerikanska flodområdenas storlek.
1. Amerikas floder utmärka sig genom längden af

sitt lopp och sina områdens storlek.
2. Mackenziejloden har, när man räknar JJnschi-

ga som dess källflod, en längd af 450 (enligt andra
530) mil, och dess område upptar i vidd 27,000 □ mil.
S:t Lorcnz flodens längd uppges till 460 mil och om-
rådets vidd till 62,000 nmil. — Missisippi har, från
Missouris källor till hafvet, en längd af 730 mil och
dess område upptar 51,000 Dmil*). Orinoco uppfar
i längd omkring 320 mil och dess område 17,500
Q mil. Marannon är 730 mil lång och dess område
uppgifves till 136,000 Qra. — La Platås längd (från
Paranas källor) är 420 mil och området 72,000 □mil*

111. Amerikas Orografi.
1. Allmän öfversigt och indelning af berglandet

Amerikas bergland bildar en stor, hög bergsrygg
och sju isolerade berggrupper, hvilka genom lågländer
och oceaniska vatten äro skilda från hvarandra och från
hufvudbergsryggen.

A. Cordillererna; deras utsträckning och indelning,
1. Omedelbart längs hela Amerikas vestra kust el-

ler i närheten af densamma, från Cap Froward till
Mackenzieflodens mynning och från Magelhaens till Beh-
rings sund sträcker sig jordens längsta bergsrygg un-
der namn af Cordillererna eller Anderna, eller rätta-
re Cordilleras de los Andes. Den har en längd af

*) Enligt Berghalls är Missisippis längd 890 mil och om-
rådet 61,000 Q mil,- Marannons område åter 126,150
□ mil.
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circä 2,000 mil (=16,000 verst) och en i förhållande
till den utomordentliga längden ringa bredd, som om-
vexlar från 10 till 20 mil, men med utgreningarne till
100, ja i Nord Amerika till 300 mil.

2. Cordillererna söder om Panama-näset kallas Syd-
Amerikanska Cordillererna och de norr om Panama
*-- Nord-Amerikanska Cordillererna.

t. Syd-Åmerikanska Cordillererna*
Desse sönderfalla i följande afdelningar:

1) Patagoniska Cordillererna från Cap Froward
till Chiloe (40° s, br.>

2) Chile Cordillererna från Chiloe till södra vänd-
kretsen — hafva flere östliga utgreningar mellan flo-
derna söder om Salado.

3) Peruanska Cordillererna, från södra vänd-
kretsen till parallelen genom Ucayaleflodens mynning,
med flere östliga utgreningar mellan Madeiras källflo-
der och Öfra loppen af Paraguays högra bifloder.

4) Quito Cordillererna räcka i nordvest till Mag-
dalenaflodens källor.

5) Nya Granadas Cordillerer, norrut till Pana-
manäset. Dessa Cordillerer delas genom Cauca och
Magdalenaflodernas dalar i tre parallelkedjor: Choco-
Cordillererna, vester om Caucafloden; Quindio-Cor-
dillererna, mellan Cauca och Magdalena — Sierra
de Surna Paz, Öster om Magdalenafloden.

11. Nord-Amerikanska Cordillererna
bestå af följande afdelningar:

1) Guatimala Cordillererna, sträcka sig i nord-
vest från Panamanäset tiil Tehuantepec- och Campeche-
vikarne; de sända en bergsarm nordostut till Yukatan,
under namn af Sierra de Yukatan.

2) Mexikanska Cordillererna, räcka till 21° n. br.
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3) Nord-Amerikas Central Cordillerer; dessa
sträcka sig från 21° n. br. under olika benämningar -—

Sierra Madre (till 30° n. br.) Sierra Ver de, Sierra
de Acha, Sierra de los Grtdlos, Oregonbergen,
Klippbergen eller Rocks Mountains — ända till Mac-
kenzieflodens mynning (69° n. br.).

4) Nord-Amerikas Östra Cordillerer löpa paral-
lell med de förra, under .flere namn, från 21° n. br. till
Platteflodens källor, derifrån en land tås under namn af
Svarta bergen drar sig i n. o. rigtning till Missisip-
pirs och S:t Lorenzflodens systemer vidare österut. —

Sydligare, under 30° n. br. utgår från Östra Cordille-
rerna Sierra de Texas, hviiken under namn af Ozark-
bergen sträcker sig öfver Arkansasfloden till Missouris
mynning och derifrån vidare såsom en landtås ända till
södra stränderna af Eiie och Ontario.

5) Vestra Cordillererna eller Nord-Amerikan-
ska Sjö-Alperna sträcka sig från Californiens sydspets,
Cap. Lucas, längs Stilla Oceanens kuster, ända till
hallon Aliaskas vestra spets.

6. Sonora Cordillererna från 21 ° n. br. ända
till Coloradoflodens utlopp; de förena de vestliga med
Central-Cordillererna.

B. Isolerade Bergssystemer.
a) I Södra Amerika.

1) Brasilianska berglandet, emellan Atlantiska
hafvets kuster, Madeira, Paraguay och Parana floderna.

2) Guyana höglandet inneslutes af Marannon,
Orinoco och Rio Negro.

3) Venezuela kustberg skedjan är en fortsättning
af Sierra de Surna Paz och sträcker sig ända till Paria
viken.

4) Sierra Nevada de Santa Marta, en isolerad
bergsträckning mellan Maracaibosjön och Magdalena-
flodens mynning.
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b) 1 Norra Amerika.
5) Apulachiska eller Alleghani-bergen sträcka

sig från Tenesseflodens nedra lopp, i form af flere pa-
rallelkedjor, omkring 30 mil breda, i nordostlig rigt-
ning, parallelt med hafskusten — men på ett afstånd
af 30—36 mil derifrån — ända till Hudsonsfloden.
Öster om denna flod vidtaga Nya Englands berg,
hvilka uppfylla största delen af landet mellan Hudsons-
flod, S:t Lorenzfloden och hafskusten, äfvensom halfÖn
Nya Skottland.

6) De obekanta Klippbergen i Labrador; dessa
äro belägna dels i det inre, dels på halfons nord-
östra kust.

Anm. Bergen på de större Vestindiska öarna tyckas va-
ra afbrutna fortsättningar af Sierra de Yukatan.

2. Bergländernas allmänna omfång och förhållande till hela
landets vidd.

Berglandet i Amerika upptar en vidd af 255,000
□ mil; d. v. s. mer än J af hela verldsdelens rymd.
Af detta antal belöper sig på SÖdra Amerika 75,000
eller ~ af dess areal och på Norra Amerika öfver
180,000 Dm. eller mer än hälften af hela dess vidd.
Cordillererna ensamt upptaga i vidd mer än 216,000
□m. (de Nord-Amerikanska 172,000 och de Syd-Ame-
rikanska 44,000 Dm.). De isolerade bergssystemerna
upptaga i Södra ilmerika 31,000 och i Norra Amerika
9,000 eller tilbammans 39,000 G mil.

3. Amerikas Slätter.
Dessa äro alla utbredda vid Cordillerernas östra

fot och upptaga midten af verldsdelens båda continen-
tal-hälfter.

a) Södra Amerikas.
1. Patagoniska sleppen, Öster om de liknämnda

Cordillererna, ända till Rio Colorado.
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2. La Plataflodens Pumpas, norr om Patago-
niska steppen, begränsas i vester af Cordillererna, i
öster af Brasilianska berglandet och i norr af flodens
vattendelare.

3) Llanos 7 på båda sidor om Marannon och på
venstra stranden af Orinoco.

Dessutom märkes i SÖdra Amerika tvenne lågland-
ta trakteri

4) Guyana låglandet, en smal kuststräcka nord-
ost om berglandet af samma namn.

5) Magdalenaflodens lågland, ligger mellan
Nya Grenadas Cordillerer, Darieu och Maracaibo-vikar-
ne, samt innesluter Sierra nevada de Santa Marta.

b) Norra Amerikas.
I Norra Amerika äro följande två slätter anmärk-

ningsvärda :

6) Missisipjri Savannerna, som ligga mellan östra
Cordillererna och Missisippi. Sierra de Texas delar
dem i två olika stora delar.

7) Arktiska låglandet, skildt från Savannerna ge-
nom Svarta bergen och begränsadt i vester af Klipp-
bergen, i norr af Arktiska och i Öster af Atlantiska
hafvet.

Dessutom utbreder sig sydost om Alleghanibergen
och öster om nedra Missisippi.

8) Den Atlantiska kustterrassen.

4. Slätternas allmänna vidd och förhållande till det helas.
Alla Amerikas slätter upptaga i allmänhet en rymd

af 407,7000 Qmil, eller omkring f af hela verldsde-
lens vidd. Marannos Llanos äro de vidsträcktaste och
upptaga 125,000 □ mil, dernäst Arktiska låglandet
(109,000 Drnil). Af ofvannämnda tal belöpa sig på
Norra Amerikes slätter 161,700 och på Södra Amerikas
246,000 Qmil, hvaraf ses, att icke fullt hälften af
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Norra Amerikas vidd, men deremot | af Södra Ameri
kas upptages af slätter.

5. Anmärkningar om formen och egenheten af Amerikas högländer.
I. Cordillererna

utgöra en hög bergsrygg, hvars hufvudufsträckning går
från söder åt norr; den delar sig på många ställen i
två och flere parallelt löpande kedjor, hvilka vanligen
innesluta plateauer af betydlig höjd. Cordillererna af-
brytas ingenstädes; men på Panamanäset finnes en lucka,
der endast kullar af 500 till 600 fots höjd visa sig.
Cordillerernas vestra sluttning är öfverallt brantare än
den östra; deras höjd varierar mellan 6000 och 14,000
fot, medan enstaka toppar höja sig mer å'n 23,000'
Öfver hafvet; öfverallt finnes ett stort antal utslocknade
eller ännu verksamma vulkaner.

A. Södra Amerikas Cordillerer.
I—2) De Patagoniska och Chiloe-Cordillererna

tilltaga i bredd och höjd från söder norrut. Snögrän-
sen infaller vid 3700' höjd. De sednares bergskam hö-
jer sig ända till 12,000' (en enstaka topp, Acucagua,
n. o. om Valparaiso, till 22,000) och innehåller mån-
ga vulkaner; de Östliga utgreningarna tyckas icke nå
snögränsen.

3) Peruanska Cordillererna utgöras i söder af
tvenne och norrut af tre hufvudbergsryggar, hvilka genom
tväråsar äro förenade med hvarandra. De bilda emel-
lan Ucayales och Pilcomayos källfloder den högsta de-
len af hela Cordillerernas system, med en medelhöjd
af 13,000'—15,000' och innesluta Peruplateaun, på
hvilken den stora saltsjön Titicaca ligger 12,000' Öfver
hafsytan. Peruanska Cordillerernas högsta toppar äro
Nevada de sorata (23,600)Öster och Illimani (22,700)
sydost om Titicaca-sjÖn. Båda anses för Amerikas hög-
sta bergstoppar. De östra utgreningarna Öfverstiga snö-
gränsen.
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4) Quito-Cordillererna bestå af tvenne hufvucf-
kedjor, hvilka förena sig vid Magdalena-flodens källor
och Quito högslätten (8500 öfver hafvet). Vestra
kedjans högsta topp är Chimborazo (20,100' och på
den östra höja sig vulkanerna Cotopaxi och Antisana,
Den förra är 17,500 och den sednare 18,000' öfver
hafvet, samt anses för den högsta vulkan på hela jorden.

5) Cordillererna i Nya Grenada framställa sig
såsom utgreningar från Perus och Quitos central-berg-
massor; deras kam når icke snögränsen. Medlersta ked-
jan (Quindiu) är högst; på den höjer sig vulkantop-
pen Tolima till 17,200'. Emellan medlersta och Östra
kedjorna af dessa Cordillerer bildas Bogola plateaun,
som är föga lägre än Quitos högslätt.

Anm. Nästan alla snötoppar (Nevados) på de Syd-Ameri-
kanska Cordillererna äro dels slocknade, dels ännu rykande vul-
kaner; våldsamma jordbäfuingar äro i dessa trakter ganska vanliga.

B. Norra Amerikas Cordillerer,

6) Guatemala Cordillererna stiga brant upp
ur insänkningen vid Panama, omgjorda med deras 7000'
höga hufvudkedja — hvilken bär en oafbruten rad af
10,000' höga vulkaniska kegelformiga toppar — Stora
oceanens kuster och sänka sig med ens vid Tehu-
antepec-viken till en annan bergslucka, hvars botten
är endast I,loo' Öfver hafvet. — Sierra de Yukatan,
äfvensom de andra östliga utgreningarne, äro lägre och
obetydligare.

7) Mexieanska Cordillererna, mindre kedjefor-
miga än de Öfriga, omsluta den stora, 7000 höga Me-
xicanska eller Anahuak-högslätten, som vid Guana-
xuato når sin största bredd. I rigtning från vester åt
Öster, från den ena kusten till den andra, ligger en
sträcka af enstaka snötoppar och vulkaner, ibland hvil-
ka Pik orizaba (16,300) och Popocatepetl (= Eld-
berget, 16,600') äro de förnämsta.
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8) Central Cordillererna i vester och 9) östra
Cordillererna i öster innesluta den stora, föga bevatt-
nade plateaun Nya Mexico. Vid Platte- och Arkansas
flodernas källor, der Central och Östra Cordillererna
sammanstöta, höja sig flere toppar, som äro betäckta
med evig snö (James' Pik, Bighorn, m. fl.). Östra
Cordillerernas utgreningar, Sierra de Texas och Ozark-
bergen, sänka sig småningom Österut till 2000 höjd
öfver hafvet.

Central-Cordillerernas fortsättning norrut, som kal-
las Oregon- eller Klippberge?i (Rocky Mountains),
hafva i början 7000—8000 fots höjd, men tyckas,
norrom 50° n. br. nedstiga till medelhöga berg och
vara här och der genombrutna. Dock höja sig vid
Atabascaflodens källor några toppar, af hvilka Hooker
= 14,000' och Brown — 13,000. — Emellan vestra
och central-cordiliererna ligga de ännu föga kända
plateauerne Oregon och Nya Californien.

10) De Nord-Amerikanska Sjö alperna tyckas
tilltaga i höjd från söder åt norr och genombrytas af
tvenne större floder, Sacramento och Columbia; på Ca-
liforniska halfön är en vulkan, Giganta (6,400); norr
om Columbia-flodens nedra lopp höja sig äfven några
vulkaner: de klippiga, splittrade kusterna hafva mycken
likhet med Norriges och Patagoniens vestra kuster.
Norr om Kors sundet, der Cordillererna vända sig mera
vesterut (50J ° n. br.), höja sig vulkanerna Buen tiempo
(=Fairweather = vackra vädrets berg) till 13,800 och
S:t Elias till 16,700'.

Bergen på de nord vestra öarna, äfvensom på Aleu-
ferne, tyckas vara fortsättningar af de vestra Cordille-
rerna, på hvilka vulkanerna tilltaga i mängd, ju mera
vesterut man kommer till Aljaska, hvilken halfö, lika-
som Aleuterne, hvilar på underjordisk eld. Vid Cooks
inlopp står en vulkan, Ilämän, som är 11,300 fot
hög,
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11. Amerikas isolerade bergssystemer.
1) Brasilianska berglandet utgöres af 1000'—2000'

höga plateauer, på hvilka ligga åtskilliga med hafsku-
sten mer eller mindre parallell gående bergskedjor,
hvilka genom stora- dalar skiljas från hvarandra och
förbindas med kortare tvärkedjör. Den högsta af de
med hafskusten parallelt gående bergskedjorna kallas
Sierra de Espinhaco (utmed Franciscoflodens högra
strand); dess sydliga del heter Villa Rica kedjan;
här stiga topparne till 7000' Öfver hafvet, medan ber-
gets medelhöjd är 3000'.

2) Guyana höglandet, som är föga undersökt,
tyckes bestå af flere från o. s. o. till v. n. v. strykan-
de parallelkedjor, af hvilka de Östra ha en medelhöjd
af 2000' och de vestra Öfver 4000' med toppar ända
till 7000' (Duida, Maraguaca).

3) Venezuela kustbergen bestå af tvenne paral-
lela, tätt invid hvarandra liggande bergskedjor, hvilkas
högsta toppar stiga 8000' Öfver hafvet. Söderut äro
bergen långsluttande, norrut branta.

4) Sierra Nevada de Santa Marta är en pyra-
midalisk, åt alla sidor brant stupande, klippig bergs-
massa med snötoppar af kanske 18,000 fots obs. höjd.

5) Alleghanibergen hafva en medelhöjd af 3000',
sänka sig långsamt, med breda terrasser, småval mot
Ohio, som mot kustlandskapet och liafva flere special-
benämningar, såsom Blåa bergen, sydvest om Hudsons
dal, Apalachiska bergen m. fl. I allmänhet äro pa-
rallelkedjorna flerfaldigt genombrutna.

6) Nya Englands berg stiga brant upp norr om
Hudsons floden och öfverträffa Alleghanis i höjd; top-
par finnas till 6000'.

7) Bergen i Labrador torde icke öfverstiga
2000'—3000'; de bilda vattenskillnaden mellan Hud-
sons Bay och S:t Lorenzfloden, samt uppfylla största
delen af den stora halföu, i hvars inre sjöar och mo-
rag omvexla med otaliga klippor.
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8) Veslindiska archipelagens isolerade berg,
Bahama-Öarna, de Östligaste af Små Antillerna och de
små öar, hvilka ligga framför Stora Antillerna, äro af
Korallisk bildning. Alla andra öar äro höga. Ber-
gen på Stora Antillerna bestå af flere i ögruppens huf-
vudrigtning löpande parallelkedjor, hvilka höja sig på
Cuba till 7,000', på Jamaica till 7,400' och på Haiti
till 6,000 öfver hafsytan. Ibland de Små Antillerna,
till en del vulkaniska, höjer sig S:t Vincent med sin
vulkan 5,700' öfver hafvet.

IV. Klimat och organisk natur.
1. Amerikas klimat, som är öfvervägande fuktigfc-

varmt, genomlöper, till följe af kontinentens gestalt, alla
värmeförhållanden i horizontal och vertical utsträckning,
så att här de största klimatiska motsatser finnas allde-
les nära hvarandra. — Amerikas zoner hafva dessutom
en lägre temperatur än de motsvarande zonerna i an-
dra verldsdelar, hvilket är en följd af dess läge och
gestalt. (Så t. ex. kan Labrador ej odlas, ehuru det
ligger under samma bredd som Norra Tyskland. Sjön
Athapeskow, som ligger litet sydligare än Fredrikshamn
(i Finland) är isbelagd till medlet af Junii; Canada, i
jeinnbredd med Frankrike, ligger snÖbetäckt eller till-
fruset från November till Maj och under under vintern
fryser ofta qvicksilfret.) Fastalandets ringa bredd, dess
utsrräckning mot polerna, de Öfverallt omgifvande af-
kylande oceanerna, kalla hafsströmmar från Magelhaens
sund ända till Peru, de herrskande vindarnes rigtning,
de långsträckta bergskedjorna med talrika toppar i snö-
regionen, landets rika bevattning och den mest stor-
artade vegetation — allt detta gör klimatet fuktigt och
kyligt, men äfven jordmonen mägtig att framalstra en
kraftig och saftfull vegetation.

2. Äfven här aftar, liksom i Gamla Verlden, vär-
men från v. åt ö. Detta förorsakas inom tropikerna af
passadvindarne och utom desamma, i Nord-Amerika,
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af nordostliga vindar om sommarn, och nordvestliga om
vintern; i Syd-Amerika åter af sydsydostliga vindar.
Annorlunda å'r förhållandet med Syd-Amerikas vestku-
ster. Medan Nord-Amerikas vestkuster skyddas genom
Kust-Cordillererna för kalla nordanvindar, hvilka föra
polarklimatet från Mackenzie till Missisippis deltaland
och här låta den strängaste vinter följa på den varma-
ste eftersommar, så föranleda de häftiga vindarne från
Cordillererna och sydpolar-hafsstrÖmmen på vestkusten
en lägre temperatur än på ostkusten.

3. Tempereradt klimat hafva i norra tempererade
zonen de länder, hvilka ligga mellan norra vändkretsen
och 50° br.; i heta zonen: Cordillerernas hela kam,
och i södra tempererade zonen: Chile Cordillerna, vid
hviikas fot ligga slätter med nästan tropiskt klimat. I
allmänhet har det fysiska klimatet öfverhand öfver det
mathematiska, d. v. s. haf och land äro mäktigare än
sol och luft.

4. Stark värma i förening med utomordentlig fuk-
tighet har gifvit Amerikas vextrike en kraft och en ri-
kedom, som gränsar till det otroliga och tyckes ha ska-
dat djurrikets utveckling. Urskogar med jättestora träd
betäcka omätliga landsträckor; jordmånen är öfverallt
mycket fruktbar och de mest olikartade, mestendels
för Amerika egendomliga vexter utbreda sig efter hvar-
andra från begge polerna till eqvatorn, och från slät-
terna till Cordillerernas toppar; till och med de sken-
bart torna stepperna beklädas regntiden med en rik ve-
getation. — Bland Amerikas egendomliga vexter må
anföras: mais, ris, potäter, tobak, kakao, vanill, för-
träffliga apoteksvexter (china, jalappa, m, m.) yp-
perliga, trädslag (ceder, brasilie, campeche, mahogony);
dessutom sockerrör, bomull, indigo, kaffe, 111. m. äf-
vensom alla europeiska sädesslag.

5. Amerikas djurverld är äfven egendomlig, och
utmärker sig genom däggande djurens svaghet o"ch rin-
ga storlek, reptiliernas storlek och insekternas (mog-
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quitos) otaliga mängd. Anmärkningsvärda djur äro:
Tapiren, Bison-Oxeu, Laman, Vicunjan, Renar (i po-
lartrakterna), Alligatorn, Kondoren, otaliga fiskarter,
foglar (kolibri m. m.) och mycket europeiska husdjur,
hvaraf en stor mängd lefver förvildad i skogarne. —

Amerika är af alla verldsdelar den rikaste pä ädla
metaller.

B. östra Halfklotet. Gamla Verlden.

111. Af-Jka.

I. Rymdförliållanden i allmänhet.

1. Afrikas läge; yttersta punkter och anmärkningsvärda landtuddar.
1. Afrika upptar sydvestra delen af Gamla Verl-

dens fasta land på båda sidor om eqvatorn och bildar
en stor halfo, som endast genom det 16 mil breda nä-
set vid Suez sammanhänger med östra kontinentens
hufvudmassa. På alla öfriga sidor begränsas denna
verldsdel af Oceanen.

2. Afrikas nordligaste udde är Cabo Blanco
(Hvita udden) (under 37° n. br. och 21\ o. I.); den
sydligaste: Cap Aguilhas eller Nåludden (35° s. br.
och 37| o. I.); den vestligaste: Cap'Verd eller Gröna
Udden (15° n. br. och under Ferro merid.); den öst-
ligaste: Cap Guardafui 12° n. br. och 69° o. 1.

3. Följande uddar äro dessutom anmärkningsvärda:
På norra kusten: Cap Bon och Cap Spartel (vid Gi-
braltars sund); på vestra kusten: Cap Bajador, s. om
Canar. oarne; Cap Blanco, Cap Sierra Leone, Caj)
Palmas, Cap Di-tres puntas, Cap Formosa, Cap
Jjopez Gonsafvo och Cap Negro; på sydvestra kusten:
Goda Hoppsudden; på Östra kusten: Cap Corrientes
och Cap Delgado,
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2. Afrikas omfång och största utsträckning; kustemas utsträckning
och förhållande till fasta landets vidd.

1. Afrika upptar, utom öarne, en vidd af 534,000
Dmil (öarnes vidd ~ 11,000 Qm ), af hvilka 363,000
belöpa sig på norra hemisferen och 171,000 på den
södra, hvaraf således ses, att blotta Syd-Afrika är nå-
got större än Europa.

2. Afrikas största utsträckning från vester åt öster
eller från Cap Verd till Cap Guardafui, utgör 1020
mil, och från norr till söder 1070 mil. Afrika är så-
ledes icke företrädesvis utsträckt i någon viss rigtning,
såsom Amerika; dess gestalt liknar södra Amerikas:
hafven göra inga djupa inskärningar på kusterne, och
landet bildar inga betydliga halföar, hvarfÖre kuststräck-
ningen äfven är ringa, neml. 3500 mil, så att af livar-
je 152 Dmil land ligger blott en mil vid hafvet.

11. Afrikas Hydrografi;
1. Allmän öfversigt och fördelning i hafsområden.

Afrikas hydrografiska förhållanden äro ofullständigt
kända; dock tyckes det vara visst, att Afrika är lika
utmärkt genom sin vattenfattigdom, som Amerika ge-
nom rikedomen på bevattning.

A. Atlantiska Oceanens område.
1. Oranjefloden uppkommer genom föreningen af

Svarta och Gula floderne (Nu-Gariep och Ky-Gariep,
samt utfaller vid 29° s. b.

2. Coanzo eller Cuenza upprinner från obekanta
källor och utfaller vid 9° s. br.

3. Congo, Cuango eller Zaire. Källorna äro o-
bekanta; man tror, att floden upprinner ur Aquilunda
sjön (?); utloppet är vid 6° s. br.

4. Djoliba, Quorra, Niger eller Tombuktuflo*
den upprinner i vestra HögSudan, genomflyter Dibbi-
sjön och utfaller med flere armar i Beninj och Biufr.i
vikarne.
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5. Rio Graride, från obekanta källor, utfaller vid
11° n. br.

7. Gambia utfaller söder om Cap Verd.
7. Senegal uppkommer genom föreningen af tven-

ne källfloder Bafvig och Kokoro; utloppet: norr om
Cap Verd.

Anm. Norr om Senegals utlopp ända till Cauariska öar-
ne, på en sträcka 200 mil, finnas inga floderj längre norrut
faller endast obetydliga kustfloder i Oceanen.

B. Medelhafvets område.
Emellan Cap Sparfel och Cap Bon utfalla likale-

des endast mindre kustfloder (Maluvie, Medscherda):
österut saknas äfven sådana, med undantag af

1. Nilen, som med fyra armar utfaller i hafvet.
Denna stora flod, som på en sträcka af 300 mil icke
upptar något annat tillflöde än Ätbara eller Tacazzie
från höger, uppkommer genom föreningen af tvenne
långa källfloder: Bahr-el-Abiad (Hvita floden) och
Bahr-el-Asrek (Blåa floden), som genomflyter sjön
Tzana eller Dembea.

C. Indiska Oceanens område.

1. Webi Giweina eller Dschebba, Jubb eller
Goschop upprinner ur obekanta källor på Hög-Afrikas
ostkant och utfaller under equatorn i oceanen.

2. Quilimance.
3. Zambeze eller Cuama, ur obekanta källor, ut-

rinner med flere armar i Mozambique-kanalen.
Sydligare utfaller en stor mängd mindre betydliga

kusffloder.

D. Steppfloder och Steppsjöar.

1. Möeris eller Bisket-el-Kcrun, vester om Ni-
len, der floden delar sig i armar.

2. Lowdejah-sjön vester om Cabesviken.
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3. Tschad sjön, straxt öster om 30° o. I ; den
upptar floderne Yuon från vester och Shary från sö-
der, samt en mängd andra till sitt lopp obekanta floder.

4. Marawi eller Njasse eller Murusuru, en stor
sjö, hvars läge, beskaffenhet, ja tillvaro hittills varit
tvifvelaktiga, men som enligt de nyaste forskningar tros
ligga under 48° o. 1. och mellan 6° och 12° s. br.
samt i rigtning från s. o. tiii n. v. omkring 200 mil
lång, medan bredden ej Öfverstiger 15 mil.

2, Anmärkningar om flodsystemernas oeh låg-ändernas
utseende och egenheter.

1. Afrikas flodsystemer äro i allmänhet icke vid-
sträckta.

HÖg-Afrikas vatlensystemer visa en stor enfor-
mighet i öina förhållanden. Flodernas öfra lopp är
mestendels obekant, dock tyckes det, i förhållande till
medlersta och nedra loppen, vara mycket lång, och
Öfvergången från ett trappland till ett annat kort, brant,
och således åtföljdt af stora vattenfall och katarakter.
Vid en jemförelse med Amerikas hydrografiska förhål-
lande äro dessa egenheter ännu mera i ögonen fallande.

2. Hög Sudans floder hafva, med undantag af
Niger, samma bildning: De sakna nästan helt och hål-
let de medlersta trappländerna, och störta med ens
från höglandet till låglandet, som derföre, såsom t. ex.
Senegambien, dels är otroligt fuktigt och rikt bevuxet,
men dels äfven öde och torrt. Djoliba störtar i vat-
tenfall ned från HÖg-Sudans alpland, genomströmmar i
omvexlande rigtning det flacka Sudans vestliga trakter,
bildar en stor mot s. v. öppen båge och bryter sig fram
emellan Hög-Sudans ostkant och Hög-Afrikas n. v. horn
till sitt nedra trappland, ett lågt af flodens vattenrika
armar bildadt delta, som utbreder sig mellan Benin och
Biafra vikarne.

3. Tschadsjöns tillflöden bevattna östra delen
af det flacka Sudan, De äro alldeles obekanta; de*
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ras källor äro lika litet utforskade, gom sjelfva sjön*
nordöstra stränder. FÖrsinande floder finnas här, lika-
som i Biled-uI-Gerid; vid öknens kant träffas saltträsk,
som stå i periodisk förbindelse sina emellan och med
Tschad- och Tittri sjöarne.

4. Nilen och dess trappländer. Nilen uppkom-
mer, såsom ofvanföre redan blef nämndt, genom förenin-
gen af Bahr el-Abiad och Bahr el-Asrek. Den förra
upprinner troligen i nejderna af eqvatorn och har trö-
gare lopp än den sednare, som rinner genom Tzanasjön
och, efter ett spiralformigt lopp, störtar med vattenfall
ned från Habeschalplandet ti il det medlersta frupp-
landet (Sennaar, Meroe, Nubien), der Nilen emottar
sin tredje käilflod, den från Abyssiniska alplandets hög-
sta del (13,000) upprinnande Ätbara. Från denna hög-
slätt störtar Nilen i stora vattenfall (vid Assum eller
Syene) ned till låglandet — Egypten, hvars öfra
och medlersta delar bestå af den djupt inskurna flod-
dalen och af höga, klippiga ökensträckor på båda si-
dor om dalen. Deras stela, mot dalen stupande väggar
åtfölja flodens stränder i form af tvenne låga, kala
klippkedjor (den libyska i vester, den arabiska i öster)
ända till 10° n. b., hvarefter de ännu fortsättas och be-
gränsa i söder Nedra Egypten, som är ett af Nilens
talrika mynningsarmar genomflutet lågland, troligen bil-
dadt af den fruktbara gyttja, som floden medför under
sitt lopp. Emellan mynningarna ligga moras, laguner
och träsk, skilda från hafvet genom iandltungor. Från
sitt medlersta och nedra trappland emottar floden inga
tillflöden. Nilen faller och stiger regelbundet hvarje
år; mynningsarmarne förändra ofta sin form genom jord
och gyttja, som afsättes af floden.

111. Afrikas Orografi.
1. Jordytans allmänna utseende.

I orografiskt hänseende kan Afrika indelas i 3
delar.
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1. Ett Högland som sträcker sig från Afrikas
sydspets ända till 10°—16° n. br. och upptar troligen
nästan hela kontinentens bredd. — 2) Norr om Hög-
landet ända till 25°—30° n. br. utbreder sig, äfven-
ledes Öfver hela verldsdelens bredd ett enda samman-
hängande lågland — och slutligen 3) tvenne från
hvarandra skiljda högländer (Barka och Berberiet),
belägna norr om detta lågland, vid medelhafvets kuster.

Sådan är den enkla fördelningen af högland och
lågland i Afrika. Båda formerna framstå i stora mas-
sor, med en enformighet, som påminner om verldsde-
lens yttre begränsning; de omvexla icke, såsom i A-
merika, i parallel-cirkiarnes rigtning, utan i rigtning
af meridianerne — eller verldsdelens största utsträckning.

A. Afrikas Högland eller Hög-Afrika.
1. Hufvudmassan af Afrikas högland sträcker sig

i norr till 10° n. br. och begränsas i vester, söder och
öster af smala kustslräckor, hvilka hafva följande be-
nämningar:

i öster: Aden emellan Bab el-Mandeb och Cap
Guardafui; Ajan från Cap Guardafui till eqvatorn;
Zanguebar från eqvatorn till Cap Delgado; Mozam-
bique från Cap Delgado till Zambezeflodens mynning;
längre söderut ligga Sofala, Natal- eller Jullandet
(kafferkusten);

i söder, Kaplundets kuststräcka;
i vester: Hottcntolternas obekanta kust — till

Cap Negro; derefter Södra Guinea med kuststräckor-
na Angola och Benguela, från Cap Negro till Coan-
zoflodens mynning; Kongo eller Loango från denna
till Biafraviken.

2. Från dessa kustsiätter höjer sig landet i ter-
rasser åt det inre till, och bildar förmodligen en o-
fantlig högslätt, hvaraf endast kanterna äro någorlunda
bekanta; noggrannast är Caplandet genomforskadt.
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a) Syd-kanter af HÖg-Afrika eller Kaplandet är
en terrass af tre afsatser. Norr om kuststräckan höja
sig i vester Bokkeveld-hergen och i Öster Zwarte-
bergen; norr om dessa, 4—5000' höga berg, utbre-
der sig bergslätten Kurroo, en 3000' hög, Ödslig stepp,
gom i norr begränsas af Roggevelds- och Nieuwevelds
bergen, hvilka hafva en höjd af 10,000'; dessa berg
bilda Öfvergången till eller skillnaden mellan Kairoo-
slätten och Oranjeflodens högslätt, som är 5,000' hög
och sammanhänger med det inre höglandet.

b) Ostkanten tyckes äfven höja sig i trappfor-
miga berg mot höglandet — åtminstone har man fun-
nit förhållandet vara sådant vid Zambezefloden. Här
ligga på något afstånd från kusterna lägre berglandskap;
vester om dessa höjer sig det med hafskusten parallelt
löpande Lupata berget; längre inåt landet stiga de så
kallade Fura bergen till en höjd af 10—12,000' och
skilja den medlersta terrassen från inre höglandet. —

Norr om Lupata har man äfven enligt nyaste under-
rättelser funnit terrassformiga berg, som höja sig åt det
inre af landet, såsom Taita, Bura och mest i vester
Kilimandscharo snöbergen, hvilka sträcka sig norrut
ända till equatorn; deras nordiiga fortsättning samman-
hänger troligen med Abyssiniska berglandet.

c) Nord-kanten är äfven ganska litet känd; tro-
ligen är också denna sida af Hög-Afrika terrassformigt
bildad och sammanhänger österut med abyssiniska alp-
landet. Äldre sägner omtala ett sammanhängande, från
ö. åt v. strykande högt berg, Djebl el Komri eller
Månbergen, hvilket kanske söder om Habesch sam-
manhänger med Lupata. — Söder, sydvest och vester
om Tschad sjön känner man lägre berglandskap (Man-
dara, Haussa, Adamouva) och mera österut berg, som
kallas Djebl Murruh.

d) Vest-kanten af Hög-Afrika är mellan Oranje-
floden och Cap Negro (till södra Vändkretsen) allde-
les obekant. Norrut från nämnde_Cap är landet på
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sednare tider nogare undersökt; Coanzo- och Zaireflo-
dernas trappländer höja sig, liksom vid Zambeze, i
terrasser åt det inre. Parallelt med kusterna stryker
en bergskedja, som har flere namn (Sena Frio, Serra
Complida); öster om denna ås höjer sig Dembo-plaleau
till 8000'. Den nordligaste delen af Hög-Afrikas vest-
kant stiger vid Biafra-viken till ett högland, Ambosa,
som har spetsar af mer än 13,000' höjd.

e) Utskott af Hög-Afrika, eller Alpländerna i
nordvestra och nordöstra delarne deraf.

1) Höglandet Sudan. Emellan Guineavikens nor-
ra kuster och 16° n. br. höjer sig ett stort alpland,
Sudan. Det är egentligen ett nordvestligt utskott af
det syd-afrikanska höglandets massa och skiljes från
denna genom Djoliba-flodens nedra lopp (Quorra).
På denna flods högra strand höjer sig Sudans hufvud-
bergmassa, Kongbcrgen, hvilka gå v. n. v. till Cap
Sierra Leone och sänka sig mot söder i terrasser till
Guineakusten; mot nordvest likaledes i terrasser till
Senegambiens slätter, samt bilda i norr alplandskaper
af de mest olika former. Man tror att Sudans berg i
allmänhet äro af medelmåttig höjd, och att Kongber-
gens högsta toppar icke öfverstiga 5,000'.

Höglandet Sudan omgifves äfven af smala kust-
sträckor: den vestra, till Cap Sierra Leone, kallas Se-
negambien och kustlandet derifrån till Biafraviken —

Norra Guinea. (Sierra Leone-kusten, Pepparkusten,
Tand- eller Elfenbenskusten, Guldkusten, Slafkusten
och Beniri.)

2) Alplandet Habesch eller Ahyssinien. Detta
Alpland, ett nordostligt utskott af det egentliga Syd-
Afrikanska Höglandet, ligger mellan 10° och 16° n. br.
och mellan 50° o. I. och Röda Hafvet, i form af en
rätvinklig triangel. Det bildar tvenne högslätter: den
ena kallas Amhara; den inneslutes af afbrutna skog-
bevexta bergskedjor, hvilka Österut stiga till alphöjd
och stupa norr och vesterut brant mot låglandet. På
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dess midt ligger Tzana- eller Dembla-sjön (5,800'
öfver hafvet). — Österut ligger plateaun Tigre, som
genom flere sinsemellan och med Röda hafvets kuster
parallelt löpande bergskedjor skiljes från nämnda hafsvik.

B. Afrikas afskilda högländer.
Afrika är fattigare än någon annan verldsdel på

afskilda bergssystemer. De enda, som finnas, ligga,
liksom tvenne öar i Norra Afrika, längs Medeihafvets
kuster och kallas 1) Höglandet Berberiet eller Atlas-
landet och 2) Högslätten Barka.

1) Höglandet Berberiet består af flere i åtskilli-
ga rigtningar strykande bergskedjor, hvilka hvila på en
gemensam i Öster 1,500' hög och vesterut allt mera i
höjd tilltagande bas. Af dessa kedjor äro de vigtiga-
ste: i nordvest: Höga Atlas eller Däran, som löper
från s. v. mot n. o. till Gibraltars sund, och består af
flere parallelkedjor med snötoppar af mer än 13.000'
och stupa brant mot alla sidor, isynnerhet mot kust-
sträckan vid Atlantiska hafvet. Höglandets nordkant
bildas af Lilla Atlas, som löper parallelt med kusten
från Gibraltars sund till Cap Bon; sydkanten bildas af
Stora Allas; denna bergsrygg går parallelt med Lilla
Atlas, är i vester 5,000' och i Öster blott 1,500' hög.
Östra kanten består af flere lägre, i olika rigtningar
strykande klipphöjder af flere namn (Harudsch m. fl.).
SÖdra sluttningarne af Stora och HÖga Atlas skiljas
från Sahara Öken genom en smal och hög landsträcka,
Biled-ul Gerid eller Dadellandet.

2) Högslätten Barku, Öster om Stora Syrten,
mellan Medelhafvet och Sahara, höjer sig småningom
upp ur steppen, men stupar brant mot hafvet. Stör-
sta delen upptages af ofruktbara sandsträckor; medel-
höjden är 1,500'.

Anm. Öarne i närheten af Afrika äro nästan alla hö-
ga och af vulkanisk natur, såsom Azoriska, Canariska (Fiken
på Teueriffa __; 11,400' öfver hafvet), Cap Ver diska Öarna,
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Ascension och Bourbon (gros mornetoppen ~ 10,000'), äfven-"
som S:t Helena, Mauritius m. il. äro bergiga. Betydligast äro
bergskedjorna på Madagaskar, hvilka uppfylla nästan hela ön
och hafva toppar af 10,800' höjd. Endast Sechellerne, Ami-
ranterne o. n. a. äro låga öar.

C. Afrikas Lågland.
Utom de omnämnda kuststräckorna, utgöres Afrikas

Lågland af tre sammanhängande hufvuddelar:
a) Det flacka Sudan eller Nigritien utbreder

sig vid Hög-Afrikas norra fot, mellan dess båda nord-
liga utskott, HÖg Sudan och Habesch. Det bildar en
vägformig Öfvergång från högland till lågland, har en
medelhöjd af 1,200' och delas afberglandskapet Haussa
i en mindre vestlig och en större östlig del. Stor
mängd af okända sjöar och floder. Norr om det flacka
Sudan vidtar:

b) Sahara Öken, som sträcker sig från Atlan-
tiska hafvet ända till Nilen (öfver 650 mil) och norr-
ut ända till Biled-ul-Gerid (200 mil). Det är den stör-
sta Öken på jorden (8 gånger större än Frankrike och
17 gånger större än hela Finland), utan bevattning och
vegetation, med undantag af några, i förhållande till
det hela, små, med källor försedda, öartade sträckor,
som kallas oaser (Fezzan, Siwah (Jupiter Ammotis
oas), Lilla och Stora Oasen, Kordofan, Darfur m. fl).
Sahara består i vester af flygsand och i östra delen
(Libyska öknen) af kala klippor och kiseifalt. Sahara
Öfvergår österut i

c) Nilens trupjiland — emellan Habesch, RÖda
hafvet, Barka och Öknen; det är ett af låga höjder
genomslruket slättland, som upptar i bredd 70 och i
längd 270 mil.

2. Högländernas och Lågländernas vidd.
Afrikas Högländer upptaga en vidd af 350,000

Dmil och Lågländerna 180,000 D»nil. Häraf kom-
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mer på HÖg Afrikas hufvudmassa 285,000 Dmil och
på Sahara 110,000 Qmil. Afrikas Högländer uppta-
ga således dubbelt så stor rymd som Lågländerna; i
Amerika var förhållandet omvändt. Amerika har icke
någon enda sammanhängande bergmassa som i utsträck-
ning skulle likna Hög-Afrika — och Afrika åter har
inga slätter, hvilka skulle upptaga så ofantlig rymd,
som Syd-Amerikas sammanhängande Llanos.

IV. Klimat och organisk natur.

1. Afrikas Klimat är lika enformigt, som alla
dess andra förhållanden. Nästan | af hela verldsdelen
ligger i den heta och endast | i de båda temperera-
de zonerna. — Inemot hälften af allt fast land, som in-
neslutes mellan vändkretsarne, tillhör denna verldsdel.
Eqvatorn, som öfverhufvud vidrör 700 mil fastland,
träffar Afrika på en längd af 500 mil: redan denna
omständighet måste gifva klimatet en egendomlig be-
skaffenhet.

2. Afrika är derförey till följe af sitt läge, sin
gestalt och sin ytas beskaffenhet, den mest tropiska
och heta af alla verldsdelar. Icke nog, att det med
sin enformiga gestalt i förhållande till andra verldsde-
lar, mindre vidrör hafvet, och att dess inre mestendels
består af torra, ofruktbara sandöknar, så att här intet
moln, intet träd, intet haf mildrar hettan — det lig-
ger dessutom, såsom ofvanföre nämndes, med sin största
del under tropikerne, och det öfriga har ock, ehuru
beläget i tempererade zonen, genom det helas inver-
kan, verldsdelarnes heta natur, med undantag af Atlas
norra sluttning. Genom passad-vindarne, som beherrska
nästan hela Afrika, är ost-kusten svalare än vest kusten.
Det inre har kontinentalklimat. Dagarna äro heta,
nätterna kyliga, ofta åtföljda af nattfroster; en ombyt-
lighet, som är högst menlig för alla organiska kroppar.

3. Liksom alla tropiska länder, har Afrika endast
tvenne årstider, en kort våt, och en länge uthållande
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torr; norr om eqvatorn infaller den regniga årstiden
emellan Maj och Oclober; den heta, mellan Octo-
her och Maj. Söder om eqvatorn är förhållandet tvert-
©m. När den regniga årstiden begynner, Öfverdrages
himmelen med moln, hettan blir odrägligt tryckande,
stark äska dundrar, orkaner uppkasta den lösa jorden,
oerhörda vattenmassor störta ned och öfversvämma allt.
När regnet småningom upphör, betäckas de oöfverskåd-
liga slätmarkerna med en matta af den yppersta grön-
ska. Allt upplifvas — menniskor, djur och vexter;
men snart tilltar hettan; floderna torka, blommor och
träd vissna, —ja, all vegetation bortdör, tills åter na-
turens stora lek förnyas. — Glödande vindar (Samun)
förstöra ofta all vegetation, och äro farliga till och med
för menniskor och djur. — Utom de tropiska länderire
närmar sig klimatet mer det Syd-europeiska, med den
»krllnad, att då vi ha vinter, har södra Afrika sommar»

4. Afrikas enformighet och egendomlighet i jord-
ytans beskaffenhet och klimat, återfinnas äfven hos dess
organiska skapelser. Djuren Öfverträffa i styrka och
vildhet samma arter i andra verldsdelar. Vexterna äro
i allmänhet till storleken mindre än de Amerikanska,
men rikare på krydder. I floddalarne, oaserne, delta-
landen och i allmänhet, der värma och fuktighet äro
förenade, träffas en utomordentligt kraftig vextlighet;
men landet har ej, som Amerika, stora urskogar och
vidsträckta grässlätter; stora sträckor sakna all vegetation,

5. Bland djur tyckas Girafjfen, Zebran, Quag-
gan och Gnu uteslutande tillhöra denna verldsdel; dess-
utom finnas lejon, pantrar, tigrar, elefanter, talrika
ap- och ormarter, papegojor, krokodiler m. m. Pa
husdjur är stor rikedom.

6. Bland vexter märkas: Brödträdet, Palmer,
Säd af många slag, sydfrukter, gummiträdet, kaffe',
sockerrör, färgvexter m. m. och i det inre bananer
«xch dadlar.



85

IV. __.sie_i-

I. Rymndförhållanden i allmänhet

1. Asiens läge och yttersta punktera

Asien är den östra kontinentens hufvudmassa; den-
na verldsdel ligger icke, såsom Afrika och Amerika,
på båda sidor om eqvatorn, utan helt och hållet på
Norra Halfklotet. Likasom Amerika Öfverträffar de
andra verldsdelarne i utsträckning från norr åt söder,
så Öfverträffar Asien dem i motsatt utsträckning, nem-
ligen från vester åt öster, så att dess nordostliga del
redan ligger på andra sidan om 180° o. L — således
inom vestra hemisferen.

Af alla verldsdelar har Asien de längsta landgrän-
sor, sammanhänger genom dem med tvenne verldsdelar
och omgifves af fyra Oceaner: förhållanden, som icke
återfinnas i någon annan verldsdel.

Asiens nordligaste punkt är Cap Severovostotsch-
noj (78° n. br. och 120° o. 1.); den sydligaste: Cap
Buro (1° n. br. och 121° o. 1.); den Östligaste: Ost
Cap (66° n. br., 152° v. 1.); den vestligasle: Cap
Baba (vid 39° n. br. och 44° o. 1.).

2. Asiens omfång; halföar, deras omfång i forhållande till
det helas.

Asien, den största af alla verldsdelar, upptar, ut-
om öarna, en vidd af 830,000 Q mil och är således
5 gånger större än Europa. Om vi sammanbinda nä-
set vid Suez, Hainansundet, Cap Schelatskoi och Ka-
riska hafvet med räta linier, så uppstår en fyrhörning
af 675,000 Dm, storlek, inom hvilken Asiens konti-
nentalmassa inneslutes, medan de utom fyrhörningen
fallande delarne (155,000 Gm.) bilda tillsammans A-
siens haiföar, hvilka således i det närmaste till vid-
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den motsvara Australien, eller mer än | af hela A-
siens vidd.

Halföarna äro följande:

Samtliga halföarna hafva en kustutsträckning af
4,200 mil.

3. Asiens största utsträckning; kusternas utsträckning och
förhällande till fasta landet.

Asien är icke, såsom Amerika, långsträckt eller
öfvervägande utsträckt i en rigtning, utan mera till-
rundadt såsom Afrika, med den väsendtliga skillnad lik-
väl, att Asiens kuster äro mera inskurna och bugtigare
än Afrikas. Dess största utsträckning är från vester
åt öster; från näset vid Suez till Tatariska sundet räk-
nas 1,300 mil; från samma näs till Ost Cap = 1,200
mil och från Cap Severovostotschnoi till Cap Buro
= 1,150 mil.

Asien har en kustutsträckning af 7,700 mil; på 1 kust-
mil beJöper sig således 108 Dmil kontinent. Men om
man afdrager halloarnes kustutsträckning (4,200 mil),
så ser man, att tillgängligheten till sjelfva kontinental-
massan af Asien icke är särdeles gynnsam, med undan-

1. Arabien, hvars södra horn bildar
Cap Razel-Gad —48,000 Dm.

2. Vestra Indiska hcdfön med Gu-
zerut (sydl. spetsen är Cap Comorin) = 50,000 „

3. Östra Indiska halfön med Ma-
lakka (uddarne Cap Romonia och Cttp
Cambodja) — 33,000 „

4. Korea — 4,000 „

5. Kamtschtdka med udden Cap Lo-
patka = 7,000 „

6. Tschukotska halfön = 3,000 „

7. Mindre Asien eller Anadoli
(nordl. spetsen: Cap Indisch) =10,000 „

155,000Dm.
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tag af Indiska Oceanens kuster, der de flesta och be-
tydligaste halföarna utskjuta och bilda en kustutsträck-
ning af 3,400 mil — följaktligen de tillgängligaste af
hafsgränsorna i Asien.

11. Asiens Hydrografi.
1. Allmän öfversigt; fördelning i hnfsomräden.

Asien är icke så rikt bevattnadt, som Amerika,
men också icke så vattenfattigt, som Afrika. Dess flo-
der, hvilka såsom strålar utgå från midten åt alla vä-
derstreck, falla i 4 Oceaner; dessutom finnas stora stepp-
sjöar och steppfloder.

A- Arktiska hafvets områdo.
1. Ob eller Obi uppkommer genom föreningen

af tvenne källfloder Bio, som upprinner från Teletska
sjön, och Katunja, som uppqväller på Lilla Altai. Bi-
floder från höger: Tom och Ket; från venster: den
stora floden Irtysch, som genomflyter sjön Saisan, och
upptar från venster Ischim och Tobol med dennas bi-
floder Isct, Tura och Towda.

2. Jenisei uppkommer genom tvenne källfloder:
Ulu-Kem och Bei Kem. Bifloder från höger: 1) An-
göra eller Öfra Tunguska, som utrinner från Baikal-
sjon, hvilken åter sjelf upptar från norr Öfra Anga-
rä och från söder Selengå. 2) Medlersta eller Sten-
Tunguska och 1) Nedra Tunguska.

3, Lena, den största af Siberiens floder, upprin-
ner nordvest om Baikalsjon (under samma parallel, som
ön Texel) och upptar från höger: Witim, Olegma
och Aldan, med bifloden Maja, samt från venster
Wifjui.

. _- 1 Alla tre hafva sina källor på nord-4. Jana. i . ~.
. rc. ■ • u

[ vestra sluttningen al Stanovoi-ber-
5. Indigirka. \ gen; de två första utfalla i hafvet
0 rz 7 I under samma breddgrad, som Nordt». Kolarna. r . „

_

»

J J Lap i Europa.
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B. Stora Oceanens område
1. Anadyr.
2. Kamtschatka.
3. Amur, som uppkommer genom föreningen af

Schilka eller Onon, och Kerlon eller Argun; tillflöde
från höger: Songari. Amur utfaller i Tatariska Sun-
det midt emot ön Saghalin.

4. Hoang-Ho (Gula floden) och den stora
5. Yan-tsc-kiang (Blåa floden). Dessa två floders

källor äro belägna nära hvarandra; under sitt medlersta
lopp aflägsna de sig, den ena norrut, den andra söder-
ut, men närma sig äter vid utloppet i Gula hafvet.

0. Indiska Oceanens område.
1. Si kiang utfaller i Södra Chinesiska sjön, e-

mellan öarne Hainan och Formosa.
2. Menam-Kong eller Cambodja utfaller i södra

Chinesiska sjön.
3. Mcnam eller Sium utfaller i Siamviken
7. Thalayn eller Saluen har sitt utlopp i Marta-

banviken.
5. Irawaddy eller Awa.
6. Brahmajmttra, hvars Öfra lopp troligen är

floden Dzang-bo-tsiu, som genomflyter södra Tibet.
7. Ganges. Dess källor äro belägna vid samma

breddgrad, som Nilens utlopp; står 8 mil från hafvet
i förening med Brahmaputtra och upptar från höger:
Dsjumna och från vester Gogre, samt utfaller i Ben-
galiska viken.

8. Godawery och
9. Kistnah eller Krischna genomströmma vestra

Indiska halföns östra del och falla i Bengaliska viken.
10. Tapti 1 flyta i vestlig rigtning och utfalla
11. Nerbudda f i Cambay-viken.
12. Sind eller Indus upprinner i vestra Tibet

och upptar från höger Kabul, och från venster Dschu-
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nab med Setledge, samt utfaller genom 11 mynningar
i Persiska hafvet.

13. Euphrat, som efter föreningen med den från
venster kommande Tigris, kallas Schat-el-Arabi och
utfaller i Persiska viken.

D. Medelhafvets och Svarta hafvets områden.
a) I Medelhafvet utfalla floderna: Orontes

och Maänder eller Minder.
b) I Svarta hafvet utfalla: Kisil-Irmuk (for-

dom Hulys}; Bion eller Fusis och Kuban, på gränsen
mellan Europa och Asien.

E. Steppsjöar och Steppfloder.

Från Mindre Asiens midt går i östlig och nord-
östlig rigtning ända till Cap Severovostotschnois me-
ridian ett bredt bälte med talrika större och mindre in-
sjöar och i dem utfallande floder. Den största in-
sjön är

I. Caspiska hafvet, som för sitt saltvatten och
sin storlek fått namn af haf, är den största insjö på
hela jorden, upptar en rymd af 6,060 Qm., har från
norr till» söder en längd af 165 mil och från v. åt ö.
en bredd af 15 mil; dess djup är omkring 600' och
dess vattenyta ligger 76' (94?) lägre än Svarta hafvets.
Stränderna, isynnerhet de Östra, äro flacka och sandi-
ga; häftiga stormar och brist på goda hamnar göra, att
skeppsfarten här är faror underkastad. Caspiska haf-
vet upptar:

1) Kur med bifloden Araks, i hvilken Goktscha
sjöns vatten afbÖrdas norrifrån genom floden Sanga.

2) Terek, som vid utloppet delar sig i flere ar-
mar och utgör gräns mot Europa.

3—4) Kuma och Wolga (se Europa).
5) Ural, på gränsen emellan Europa och Asien.
6) Emha, genomflyter kirgisiska Stepperna.
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77. Aralsjön 1,100 ["in.: omkring 100' Öfver
Caspiska och 15' öfver oceanens yta) har äfven salt
vatten och uppfar från sydost:

1) Sir-Darja eller Sihon (fordom Jaxartes) och
2) Amu Dur ja eller Gihon (fordom Oxus).
111. Issi-Kul-sjön, ur hvilken floden Tschui ut-

rinner och utfaller i en liten steppsjö.
IV. Balkasck-sjön, upptar från Öster Ili-fioden.
V. Lop-Noor, som från vester upptar Tarim,

hvars aflägsnaste källflod kallas Yurkiung eller Yarkand.
VI. Tschani, en sjö öster om Irtisch- flodens

medlersta lopp, består af flere sumpiga träsk.
VII. Kuku Noor, norr om Hoanghos källor.
VHL Te?tgri-Noor, på Tibetanska högslätten.
IX. Zareh, äfven en steppsjö, som förstärkes af

den deri fallande Hilmendfloden.
Vester och sydvest om Caspiska hafvet:
X. Urmia och XI. Wan; dessa sjöar ligga i

bassinartade insänkningar, hafva salt vatten och obetyd-
liga tillflöden.

XII. Döda hafvet (tWmotanah, Birket Luth m. fl.
benämningar) uppfyller en kraterformig insänkning, som
tyckes hafva uppkommit genom någon våldsam^ vulka-
nisk revolution. Denna sjö är 1,337' lägre än Medel-
hafvets yta, omgifves af höga berg, har bittert, salt
vatten, svafvelaktiga utdunstningar och asphalt-bildning
på stränderna. Inga fiskar lefva i dess vatten, inga
vexter trifvas på dess stränder. Den har intet aflopp,
men upptar den genom Gcnesareth-sjön parallelt med
Medelhafvets kust flytande Jordanfloden,

2. Anmärkning om Asiatiska flodernas karakter och egenheter.
Asien bevattnas af flera stora flodsystemer och tal-

rika kustfloder. En stor del af det flytande vattnet
når icke oceanen, utan utfaller i steppsjöar eller försi.
nar i ökuarne. De största steppfloderna ligga i verlds-
delens vestra del,
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Af de oceaniska flodsystemerna uppqväller stör-
sta delen i Östra HÖg-Asien och flyter åt alla väder-
streck. De äro vattenrika hela året om, emedan deras
källområden hemta näring från de eviga snövattnen på
bergen. I vestra Hög-Asien utvecklas icke så stora
oceaniska flod sys temer; de flesta äro kustfloder. Asiens

floder äro i allmänhet mer utbildade än Afrikas:
afståndet från källorna till mynningarne, flodutvecklin-
gvn, biflodernas mängd och storlek äro betydliga. De-
ras dalar äro utbildade, deras mynningsländer stora och
från urminnes tider odlade och bebodda. Flodmyn-
ningarna äro olika bildade hos de norra och södra
floderne. De flesta af de förra utmärka sig genom li-
manbiidning, de sednare utgjuta sig i hafvet genom
breda deltaland. — Anmärkningsvärda] äro de många
tvillingsfloderna. De upprinna nära hvarandra på
samma högland, aflägsna sig under sitt medlersta lopp
från hvarandra, men närma sig åter och ila såsom tvil-
lingströmmar genom ett gemensamt deltaland till haf-
vet, eller förena sina vattenmassor kort före sitt utlopp.
Sådana äro Obi och Jcnisei, Hoangho och Yan tse-
kiang, Ganges och Brahmaputtra, Godavery och
Kistnah, Euphrat och Tigris, Amu och Sihuu.

De Asiatiska flodernas inflytande på invänur-

ne i deras områden är olika. De norra floderna be-
vattna isbelagda mynningslandskap och utfalla i Ishaf-
vet, hvarfÖre de under sitt nedra lopp äro af fÖga nytta
för skeppsfarten; deremot äro de i det inre af Siberien
af stor nytta, emedan de genom otaliga, större eller
mindre, floder stå i förening med hvarandra. De Öf-
riga oceaniska floderna hafva under sitt medlersta och
nedra lopp det största inflytande på folklifvet. Vid
dem ligga stora och vigtiga städer och handelsplatser;
de äro naturliga kommunikationsmedel i det inre af
landet och äro meslendels segelbara under största delen
af sitt lopp. Isynnerhet äro floderna af största vigt på
de ställen, der Europeisk kultur fått fast fot,
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111. Asiens Orografi.
1, Allmän blick på fördelningen af högland och lågland.

1. Asiens kontinent sönderfaller i Högland och
Lågland. Höglandet upptar 520,000 Qm. och Låg-
landet 310,000 Dm.

2. En sammanhängande massa af berg och hög-
slätter utbreder sig från vester åt Öster genom hela A-
siens kontinent, från Egeiska och Svarta hafvets kuster
ända till stränderna af Japanska och Chinesiska hafven
på en sträcka af 1,300 mil. Den tilltar österut i bredd,
men afsmalnar under Kabulmynningens meridian så, att
den får formen af ett näs, förmedelst hvilket man kan
indela Hög-Asien i tvenne hufvuddelar:

a) Den vestra, Vestra Asiens Högland, eller
Höglandet Iran.

b) Den östra, Östra Asiens Högland, eller
Tibet Mongoliska Höglandet.

3. Utom dessa två central högländer finnas ännu
några underordnade bergländer, hvilka ligga norr, sö-
der och öster om hufvudmassan, dels afskilda från, dels
sammanhängande med densamma. Sådana bergländer
finnas i söder tre.

1) Syriens och Arabiens Högland.
2) Plateaun Dekan på Vestra Indiska Halfon och
3) Östra Indiska Halföns kedjeberg ,

i norr tre:
1) Uralska bergskedjan.
2) Aldanbergen, StunowoiHrebét och Kamt-

schalska bergen, och
3) Kaukasus, i parallelcirklarnes rigtning; de

tvenne första åter i meridiansträckning,
i öster tre:

1) Nan-Ling eller Södra Berget.
2) Pe-Ling eller Norra Berget.
3) Koreas bergskedjor; de tvenne första gå i

parallelcirklarnes rigtning; den tredje i meridianrigtning.
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4. Bredvid och emellan dessa bergsmassor ligga
Lågländer; ett i norr, ett i vester, ett i öster och
tre i söder om Hög-Asien, nemligen:

1) Norra Låglundet eller Siberien.
2) Vestru Låglundet eller Turun.
3) Östra Låglandet eller Chinesiska slätten.
4) Östra Indiska Halföns dalar och kustslätter.
5) Hindostan, Ganges' och Indus' nedra trupp-

länder.
6) Mesojjotumien eller de nedra truppländerna

_jfö? Euphrat och Tigris samt Syrisk-Arabiska öknen.

2. Asiens Lågländer och der befintliga flodsvstemer.

a) Lågländerna.
1. Norra Låglandet eller Siberien» som upptar

| af Asien, och således är större än hela Europa, har
en vidd af 186,000 Gm. Det har från v. åt ö. en
utsträckning af 600 mil och från n. till s. i medeltal
250 hiil. I vester begränsas det af Ural, i norr af
Ishafvets kuster, i öster af Aldan- och Stanovoi bergen
och sammanhänger i s. v. vid Ischim och Tobol-flo-
dernas källor med Turan. Södra delen af Siberien är,
med undantag af några mindre, odlade trakter, betäckt
af ogenomträngliga skogar; derefter vidtager norrut
den bredare, medlersta delen, som består af skoglösa,
vegetationsfattiga, torra stepper — och slutligen vid
Ishafvets kuster den norra, som är betäckt med frusna
moras eller tundror, hvilka blott på ytan, och det en-
dast under några veckor eller dagar upptina, och tyc-
kas tillsammans med det frusna hafvet bilda en enda
sammanhängande ödslig slätt.

2. Turun är äfven en stor slätt, belägen öster
om Caspiska hafvet; det bildar fortsättningen af det
Siberiska låglandet, hvarifrån det skiljes genom en
låg jordhöjd, som är belägen mellan Aralsjön och
Obis källor. Dess vidd är 54,000 Dm. Turanska låg-
landet är på sina ställen mer än 100' under Oceanen.
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yta, består dels af sandöknar, dels af torra, vegetations»
fattiga stepper med saltträsk. Fruktbara ställen träffa,
endast i floddalerna. Norra delen af Turan kallas Kir*
gisiska Stejjj)en, den södra Slora Buchariel.

3. De Chinesiska Slätterna, kring Hoanghos och
Yan-tse-Kiangs nedra lopp, äro utomordentligt fruktba-
ra, odlade som trädgårdar och väl bevattnade af floder
och kanaler. Endast i södra delarne träffas sjöar och
moras. Deras vidd är 10,000 Dmil.

4. Östra Indiska Halföns dalar och kustslätter.
(landskaperna Pegu, Birma, Siarn, Kambodja och
Tonkin) ligga vid Tonkin-viken och floderne Kambodja,
Menam och Iravaddy, de äro mycket smala och upp-
taga en vidd af endast 8,000 Gm.

5. Hindostans lågland upptar i vidd 21,000
Gm. och utbreder sig mellan Hög-Asien i norr, Dekan
i söder, Indusfloden i vester och Brahmaputtra i öster,
samt Bengaliska viken i sydost. Dess utsträckning från
vester, der det är bredast, till öster är omkring 300 m.
Ganges nedra trappland (Hindslälten) är utomordentligt
fruktbart och rikt på den mest omvexlande vegetation.
Indslätlen åter bildar sydost om Indusflodens medlersta
lopp en 100 mil lång och 20—10 mil bred af flere
betydliga oaser afbruten salthaltig sandöken (Thurr el-
ler Indiska öknen).

6. Mesopotamien eller Euphrat och Tigris ne-
dra truppländer och Syrisk-Arabiska öknen. Denna
landsträcka upptar 13,000 Gm. och utbreder sig i syd-
ostlig rigtning långs de nämnda floderna ända till haf-
vet, och begränsas af Vest-Hög-Asien i norr och öster,
Syriska Höglandet i vester och Arabiska Höglandet i
sydvest och söder. Norra delen af Mesopotamien är
stenigt, men fruktbart der vatten finnes; medlersta de-
len är en fruktbar stepp, bevattnad af Översvämnin-
gar, och den södra, Delta-landet, mycket odlad och
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rik på vegetation. Vester öm Euphrat utbreder sig
Syrisk-Arabiska öknen: en torr ofruktbar stepp, af-
bruten på flere ställen af fruktbara oaser.

b) Flodsystemerne.
De ofvanföre beskrifna slätterna bevattnas af A-

siens största och vigtigaste floder.
1. Siberiens Floder, de största och vattenrikaste

på Östra halfklotet, äro, till följe af klimatiska för-
hållanden, af ringa betydenhet för Asien. Obiflodens
längd är 475 mil och dess område upptar i vidd
64,000 G mil. Jenisei är 410 mil lång och har ett
område af 47,000 G mils vidd. Lena är 440 mil lång
och dess område 37,000 G mil. De Siberiska floder-
nas nedra lopp öfverträffar i längd det öfra; de lik-
na således i detta och andra afseenden Marannon, men
skilja sig väsendtligast från denna flod genom sina om-
rådens natur och vegetation, ehuru dessa, liksom Ma-
rannons område, äro enformiga.

2. TuransläUen bevattnas af steppfloder, af hvilka
Amu-Darja och Sir-Darja äro de största, ehuru de
sakna större tillflöden. Deras längd är öfver 210 mil
och deras områden öfver 6,000 Qmil. Sir-Darja upp-
qväller på Muz-Tagh och utfaller i flere armar; Amu-
Darja upprinner ur en alpsjö, Sin-kul,. hvars höjd täf-
lar med Aarhorns och Jungfruns på Alperna. Flyg-
sand förändrar ofta flodbäddens läge; Öfversvamningar
bidraga till strändernas fruktbarhet.

3. Tvillingsfloderne Hoang-Ho och Yan-tse-Kiang
genomflyta under sitt nedre lopp Chinesiska Slätterne.
Dessa floders hydrografiska förhållanden äro ännu dun-
kla. Man vet blott, att de uppqvälla på det inre hög-
landet och störta i vilda vattenfall ned från det Chi-
nesiska alplandet till låglandet, der de genom den
märkvärdiga, 120 mil långa Kejs ar-kanalen stå i för-
bindelse med hvarandra och en otalig mängd andra ka-
naler, som genomskära slätten i alla rigtningar. De-
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ras längd är omkring 600 mil och områdena omkring
35,000 Gmil.

4. De fyra stora flodsystemer (May-kaungs, Me-
nams, Saluens och Iravaddys), hvilka bevattna Östra In-
diska halfön, utmärka sig genom det parallela i deras
lopp. Deras källor äro obekanta: troligen uppqvälla
May-Kaung och Saluen på Ost-HÖg-Asiens tafel-land och
genombryta sydkanten, medan de två andra upprinna
på sjelfva sydkanten.

5. Hindostan bevattnas af trenne flodsystemer:
Brahmaputtras, Ganges' och Indus'. De vattenrika flo-
derna Ganges (Hinduernas heliga flod) och Dzang-
bo-tsiu uppqvälla i närheten af hvarandra på Himalaya,
den förra på södra, den sednare på norrra sluttningen.
Ganges genombryter blott de södra Himalayabergsked-
jorna, strömmar sedan genom skogiga och backiga land-
skap till sitt nedra trappland, som småningom blir läng-
re och jemnare. Dzang-bo-tsiu åter, bildar en betyd-
lig dal norr om Himalaya, förstärkes af flere till-
flöden och genombryter derefter, under namn af Brcdi-
maputtra, bergets hela bredd, träder ut på slätten och
förenar, i de fruktbara Bengaliska marschländerna sina
flodarmar med Ganges. Deras gemensamma Deltaland
är dubbelt så stort som Egyptens, Öfversvämmas årligen
(från April till Aug. och från Sept. till Dec.) såsom
detta, men endast den 10—15 mil breda, med oge-
nomträngliga skogar och rörväxter betäckta kuststräckan
(Sunderbunds) bibehåller karakteren af sumpland. Af
Ganges 17 mynningsarmar är Hugli den djupaste och
bredaste. Skepp kunna segla 50 mil uppföre floden.
Hafsflodens inträngande i flodmynningen förorsakar ett
farligt fenomen, som här kallas Böre. Ganges är om-
kring 300 mil lång och dess område upptar, tillsam-
mans med Brahmaputtras, en vidd af 30,000 Qm.

Indus eller Sind upprinner på Himalayas norra
sluttning och har under sitt öfra och medlersta lopp
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likhet med Brahmaputtra. Från Himalayabergen emot-
tar Indus sina största tillflöden. Det vigtigaste är Dschu
nab, som förstärkt af 5 bifloder — deribland den ifiån
sjön Rawan-Hrad (14,000' Öfver hafvet) upprinnande
och hela Himalaya genombrytande Setledj — bevattnar
det så kallade Pendschab (fem strömmarnas land).
Redan 60 mil före utloppet börjar floden dela sig och
utfaller i 11 mynningar genom sitt dels sumpiga, dels
sandiga och ofta öfversvämmade delta land. Vatten-
mängden är olika. Den Östra mynningen bildar före
utloppet en sjö och stöter i öster (norr om Cutsch vi-
ken) till ett märkvärdigt, periodiskt saltmoras, Runn.
Indus har en längd af 34Ö mil och dess område är
= 19,000 cm.

6. Mesopotamien bevattnas af floderne Éuphrat
och Tigris, hvilka uppqvälla på Armeniens alpland.
Tigris ilar i raskt lopp genom Kurdistanska höglandet
och besväras af sandbankar; Euphrat deremot har trö-
gare lopp och å'r mera egnad för skeppsfart Dess
längd är 300 mil och området =11,500 Gm.

3. Asiens högländer

Såsom förut nämndt var, indelas Asiens samman-
hängande bergmassor i tvenne hufvuddelar, hvilka äro
förenade med hvarandra genom bergsknuten Hindu-
kusch. Den större delen —• Tibet-Mongoliska Hög-
landet ligger i öster; den mindre — Höglandet Iran
i vester.

Å. Ost-Hög-Asien*

Öst-Hög-Asien upptar | af hela verldsdelens vidd.
Det bildar en ofantlig sammanhängande massa i funii
af en fvrhÖriing; på hvars inre, höga bergkedjor om
veila med djupa in&äukningar; lergkedjor af olika
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höjd bilda dess kanter: sjelfva bergmassan tilltar i
allmänhet i höjd från norr och nordvest mot söder
och sydost.

1. Syd-kanten sträcker sig från Indusfloden till
Tonhiu-viken och består af mycket höga, troligen de
högsta alpberg på jorden. Vester om Brahmaputtra
bär Syd-kanten namn af Himalaya och öster om denna
flod heter den Sine-Schan, hvars östligaste fortsättning
Nan-Ling (emellan Yan-tse-Kiang och Si-Kiang) äfven
bildar ett bredt alpland.

Himalaya (d. ä. snöns boning) är 40—50 mil
bredt, 370 mil långt och består af flera parallela berg-
kedjor, af hvilka den nordligaste och högsta har en
medelhöjd af 15,000' och toppar från 20—26,000'. Den
högsta spetsen Dhawala-Giri (hvita berget) är 26,300'
hög. Dschumulari eller Tschamalari är föga lägre.

Sine-Schan anses för det mest otillgängliga, oöf-
verstigliga berg i Asien; dess oerhörda gletschermas-
sor hafva ännu icke blifvit berörda af någon mensk-
lig fot.

2. Ost-kanten å'r mindre känd; den skall icke be-
stå, såsom Himalaya af kedjeberg, utan af vilda, vidt-
utgrenade alplandskaper; den sträcker sig från Sine-
Schan till Schilkas och Kerlons sammanflöde. Hoang-
Ho delar dessa berg i tvenne delar: Chinesiska Alp-
landet i söder och Mandschuriska Alplandet i norr.
Chinesiska Alplandet har samma karakter som Sine-
Schan. Det Mandschuriska Alplandet är icke så högt,
men deremot mera utbredt, uppfyller hela det så kal-
lade Mandschuriet och stupar från en höjd af 3—4,000'
brant mot Japanska hafvet. De vestligaste kedjorna
skilja Mandschuriet i Öster från Mongoliet i vester.

3. Nord-kunten indelas 3 grupper: a) den östra
sträcker sig vesterut till Selenga, Baikalsjön och An-
gara; b) den medlersta till SaisansjÖn och Irtyschflo-
den och c) den vestra till sjön Issi-Kul.
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a) den Östra gruppen sammanhänger med Mand-
schuriska Alplandet och har flere namn: Mongoliska
gränsberget emellan Kerlon och Schilka; Dauriska
bergen, norr om de förra, mellan Lena och Schilka,
ända till Witims mynning i Lena; nordvest om Baikal-
sjön kallas de Baikalska bergen, och sydost om sam-
ma sjö Nertschinska bergen. Dessa berg äro min-
dre bekanta, dock vet man, att deras toppar äro be-
täckta med evig snö, och alt gletscher hänga öfver
Dauriens 2,000' höga dalar.

b) Medlersta gruppen består af Sajanska bergen
(mellan Baikal-sjön och Jenisei) och Altaiska bergen
(= Guldbergen), hvilka sednare indelas i Stora Altai
(söderut) och Lilla Altai (i norr) kring Obis källor
med toppar af 10,800' höjd). Norr om denna med-
lersta grupp utbreda sig metallrika medelhöga berg-
landskap, vid hvilkas norra fot låglandet vidtager.

c) Vestra gruppen; de Dsungariska bergen,
aro mycket lägre, mindre sammanhängande, och der-
före mera tillgängliga än de förre. De bestå af 2,000'
höga steppslätter och en mängd genom sjöar afskilda
bergsarmar, hvilka icke nå snögränsen.

3. Ve st-kanten är omgjordad af tvenne snÖbetäckta,
otillgängliga berg, hvilka sammanstöta i en punkt. Det
norra, Muz-Tagh (Is berget), går till Issikulsjön, det
södra, Bolor-Tugh (töckenberget) går i s. s. o. till
Indus. Vester om dessa berg utbreder sig det vilda
alplandskapet Turkestan. I det inre af höglandet stryka
2 bergskedjor från vester åt Öster : a) Thian-Schan
(Himmelska berget) kan anses som en östlig fortsätt-
ning af Muz-Tagh, har två vulkaner; dess högsta topp
är det snÖbetäckta Bogdo-Ola ("heliga berget, norr om
Lop-noor; bergen förlora sig i Öknen, men torde sam-
manhänga i Öster med de norr om Hoang-Hos medler-
sta lopp strykande snöbergen In-Schan. b) Kuen-Lun
eller Kulkun går ut fråu Bolor-Taghs södra ända i pa-
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rallelkrelsarnes rigtning till Hoang Hos och Yan-fse'--
Kiarigs källor, delar sig i öster, omsluter med sin nor-
ra gren, Nan-Schan, sjön Kuku-Noor och sammanhänger
med Sine-Schan och Chinesiska alplandet.

Emellan Himalaya och Kilen Liin ligger Tibet,
som genomstrykes af bergskedjor; emellan Kiien-Liin
och Thian-Schau: Höga Tatariet, hvars vestra del
kring Tarims källor heter Lilla Buchariel, och den
östra Tangut eller Siphon; emellan detta och HÖg-
Asiens nord-kant ligger Dsungariet och Mongoliet.

Ost-Hög-Asiens inre högslätt, som i höjd varierar
från I,Boo' till 12,000', är fruktbar endast \ floddalar-
na och vid sjöstränderna; der bevattning saknas, ligga
pkoglösa stepper eller ofruktbara sandöknar. Sådan är
karakteren af Mongoliet, Östra delen af Tatariet och
Dsungariet. Dessa landsträckor kallas Gobi eller Scha-
mo och bestå, likasom Sahara, i vester af flygsand, i
Öster af kiselfäit. En från vester åt Öster gående gan-
ska betydlig fördjupning bildas af Tarimdalen och Lop-
Noors omgifningar.

B. Vest-Hug-Asien.
Vest Asiatiska Höglandet sträcker sig, ständiga

afsmalnande åt nordsvest, från Hindu Kusch — der det
står i förening med Ost-Asiatiska Höglandet — i
nordvest till Svarta hafvet och Archipelagen, samt i
sydvest till Persiska hafvet och Persiska viken. Dess
största utsträckning är frän v. n. v. till o. s. o. 540
mil. Dess nord-kant går, i förlängning af Ost-Asiatisk*
Höglandets syd-kant, till Caspiska hafvets södra strand
och till Hellesponten; ostkanten åtföljer Indusfloden,
syd-kanten beledsagar hafsviken ända till närheten af
Euphrats utlopp och derifrån till Skanderunviken och
längs norra kusten af Levantiska hafvet.

Vest-HögAsien består af 3 delar: 1) Högslätten
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Iran, 2) Mcdiskt- eller Kurdiskt Armeniska Alplan-
det och 3) Höglandet Anadoli.

1. Högslätten Iran upptar nästan hela landet
från Indus till Tigris och från Turanska slätten till
Omanshaf. Den sammanhänger in. 0., förmedelst Hindu-
Kusch, med Turkestanska Alplandet och Bolor-Tagh,
således med Ost-Ilög-Asien. Hindu-kusch, som år 60 mil
bred, skiljer här på det bestämdaste Yest- och Syd-
Asien, Turan och Hindostan, ty det är en hog, vild
och oöfverstiglig bergstock.

Irans nord-kant bildas i öster af 1) Paropami-
sus eller Khorasan, ett kedjeformigt utskott från Hindu-
Kusch, som aftager vesterut i höjd och af 2) den söder
om Caspiska hafvet uppstigande vilda, höga bergskedjan
Albors eller Elbrus, som bär en otroligt rik vegeta-
tion och har flere höga toppar, hvaribiand vulkanen
Demavend (bestigen af Engelsmannen Thompson 1837)
når en höjd af mer än 14,700'. Vesterut sammanhän-
ger nord kanten med Armeniens berg.

Irans ost kant eller Indo Persiska Gränsberget
stupar brant ned /not Indus dalen, genouibrytes af in-
gen enda tvärdal, och bildar derföre en verklig gräns-
mur mellan Persien och Indien. Endast Kabul-dalen^,
som skiljer detta berg från Hindu-Kusch, bildar en
beqväm väg från det ena landet till det andra. Indo-
Persiska Gränsbergets högsta topp är Salomons thron
(12,800').

Syd-kanten af Iran liknar Ost-kanten, består, lik"
som denna, af flera parallela, af inga tvärdalar genom-
brutna bergskedjor, hvilka stupa brant mot de smala
kuststräckorna och skiljas från hvarandra genom terrass-
formigt öfver hvarann liggande längddalai ; sydkanteus
berg heta Buktir- eller Baktiuriska bergen och El-
wend bergen. Dessas nordvestliga fortsättning öster
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om Tigris kallas Zagros. Dalarne utmärka sig genom
ett herrligt klimat, en rik och yppig vegetation. Irans
inre plateau, som i vidd upptar 20,000 Qmil är vat-
tenfattig, utan vegetation och består, i motsats mot syd-
kantens paradisiska dalar, mestendels af salt-, kisel- och
sandöknar eller skoglösa stepper. Vestra delen af I-
ran kallas Persien, den syd sydöstra Beludschislan
och den nordöstra Afghanistan. Iran sammanhänger
i vester med

2) Medisk- eller Kurdisk-Armeniska Alplandet,
som upptar landet mellan Caspiska hafvet, Kurfloden,
Euphrats och Tigris' källor, samt bildar en 3,000'—6,000'
hög berggrupp kring sjöarne Urmia och Wan. Dess
nordvestliga del består af tvenne högslätter, Erzerum
och Erivan, på hvilka höja sig spridda berggrup-
per, deribland på den sednare slätten, det 16,000'
höga Arurat, s. v. om Gogtschasjön, straxt nedanom
Kurfloden.

3) Natolien eller Anadoli är ett högland, som
med olikartade parallela kantberg sänker sig åt söder
vester och norr, men uppstiger i öster i flere terrasser
till Armeniens bergland. Halföns södra kust åtföljes
från Euphrats källor till Archipelagen af Taurus, som
består af flere parallela kedjor och i vulkanen Ard-
schisch (i Halys källområde) höjer sig till 12,000'»
Berget Ida, öster om Cap Baba, är föga lägre.

C, Asiens afskilda bergländer,

a) I Söder,

1) Syriska Höglandet eller Soristan bildar för-
éningslänken mellan Anadoli och Arabiens Högländer,
Det genomskäres från s. åt n. af en, dock icke oaf*
bruten, insänkning, som börjas vid Akaba-viken, heter
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i s. Wady el Aruba, sedermera El Ghor, och be-
vattnas af Döda hafvet, Jordan och Öfra Orontes. Den-
na dal, hvars höjd är mycket omvexlande, delar lan-
det i en vestlig och en östlig del. 1^ den förra mär-
kas Libunon, en B,ooo' hög bergskedja, som skiljer
Syriens högland från den smala kuststräckan Phoeni-
cien. I det östra höglandet stryker Anti-Libanon,
5,000' Öfver hafvet, parallelt med Libanon och innesluter
dalen Coele-Syrien (Bekaa), som genomflytes af Orontes.
Libanons utgrening söderut bildar det 1,000'—3,000'
höga berglandet Polestina, söder om hviiken en an-
nan berggrupp höjer sig lik en Ö emellan Suez- och
Akaba-vikarne; dess högsta toppar äro Dschebel-Musa
(cl. ä. Moses berg), Sinai och Horeb, från 7,000—9,000'
i höjd.

2) Arabien tyckes, med undantag af några sma-
la kuststräckor, bilda ett enda sammanhängande hög-
land, som till läge och natur har mycken likhet med
Afrika. Det inre är obekant: man tror att det bildar
ett af bergssträckor genomstruket högland, hvars stör-
sta höjd når 9,000', uti hvilket sandöknar och step-
per utbreda sig. I norr skiljes höglandet från Syrisk-
Arabiska öknen genom berget Dschcbcl-Schummor ; i
ö. s. och v. sänker det sig i branta afsatser mot de
smala kuststräckorna, af hvilka den venstra, Lyckliga
Arabien eller Jemen kallad, är mest anmärkningsvärd;
dess nordliga del heter Hedschas och är Muhameda-
nernas heliga land,

3) Dekan upptar södra delen af vestra Indiska
halfÖn och bildar en högslätt i form af en triangel,
hvars norra sida genom Vindhya-bergen och Malva-
plateaun (norr om Nerbudda) skiljes från Hindostanska
Låglandet; den vestra sidan skiljes genom de åt hafvet
brant stupande Vestra Gathsbergen (4—6,000) från
en smal kuststräcka, som heter Malabar; den östra
sidan åter skiljes genom Östra Galhs från en bredare
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kuststräcka, benämnd Koromandel. Vestra och Östra
Gaths stå söderut i förening ined hvarandra föimedelst
berglandskapet Nil-Gerri (blåa bergen), det högsta på
hela halfön, med toppar af 9,000'. Nil-Gerri stupar
brant söderut mot en smal dal, Gap, som förenar kust-
sträckorna Malabar och Kommande!. Söder om denna
djupa dal höjer sig landet åter lika stelt upp till en
höjd af 7,000 och bildar en isolerad bergmassa, som
slutar i Cap Como,iin och genom Palkssundet — det
man kunde anse för ett annat, ännu djupare Gap —

skiljes från en annan isolerad bergmassa, som upp-
fyller ön Ceylon; dess högsta topp, Adams Pik, har
en höjd af 7,000'.

Dekan bildar genom rikedomen af sin bevattning
och vegetation ett motstycke till Syriens och Arabiens
torra högländer.

4) Östra Indiska halföns kedjeberg stå i ome-
delbar förening med Ost-Hög-A*iens Sydkant och ge-
nomstryka, så vidt man vet, halfön i fem hufvud-
kedjor, samt bilda långa, af rika floder bevattnade da,-
lar. Närmare kännedom om dessa berg saknas ännu.

b) i Norr.

3) Kaukasiska bergsryggen sträcker sig mellan
Caspiska och Svarta halven fråfl o. s. o. mot v. n. v. och
bildar gränsen mellan Europa och Asien. Den är löö
mil lång, omkring 40 mil bred och har en medelhöjd
af 10,000'—11,000', men dess högsta med evig snö be-
täckta toppar stiga vida högre. Så t. ex. har Elbrus
(vid Kubans källor) 16,000' och Kasbek (i nejden af
Tereks källor) 14,500 höjd. På båda ändar af bergs-
ryggen finnas vulkaner; de i nordvest uppkasta gyttja,
och de i sydost belägna hafva underjordisk eld (nafta-
källor). Kaukasiska bergsryggen består af flere paral-
lelt löpande kedjor, skilda från hvarandra genom djupa
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och trånga dalar, som antingen äro skogbevexfa eller
hafva brådstupande sluttningar; kommunikationen är der-
före högst svår; endast på midten af bergsryggen, långs-
med venstra stranden af Tereks Öfra lopp bildas en
tillgänglig dal, Terek-dalen (Kaukasiska portarne), ge-
nom hvilken en väg för öfver bergen. Kaukasiska
tcrrussländerne i söder bilda lägre berg, förmedelst
livilka hufvudbergsryggen står i förening med Armeni-
ska Alplandet; på norra sidan åter bilda de enstaka
grupper, såsom Beschtau (d, v. s. femberg), hvars tand-
formiga, branta toppar höja sig 4,000' öfver hafvet.

6) Uralska bergen ligga, likasom Kaukasus, på
gränsen mellan Europa och Asien och äro, såsom De-
kan, alldeles skilda från andra berg. Denna bergskedja
sträcker sig från trakterna norr om Caspiska hafvet
och Aralsjön i nordvesllig rigtning 250 mil ända till
Kaiiska hafvet; man indelar den vanligtvis i 3 delar.

a) Norra eller öde Ural, som är ganska litet
undersökt, begränsas i vester af Petschoras Öfra dalar
och är troligen den högsta delen af bergsryggen. De
högsta topparne, hvilka alla ligga på östra sluttnin-
gen, kallas Kornen (sten), såsom Deneschkin kornen,
Podvinski kornen (5,000) m. fl. Bergen på Novaja
Semlja äro en fortsättning af Norra Ural.

b) Medlersta Ural är hvarken så hög eller bred,
som det Norra. Den resande, som Öfver Medlersta
Ural begifyer sig från Europa till Asien, märker knappt,
att han Öfverstiger ett berg. Östra sluttningen är sär-
deles rik på ädla metaller och sällsynta mineralier.

c) Södra Ural höjer sig åter till 4,500' och
delar sig söderut i flere armar: i sydvest går Obtschi-
Syrt, som förlorar sig småningom i Wolga stepperne.
Ett sydostligt utskott, Guberlinski bergen går ända
till Truhmenska näset (mellan Caspiska hafvet och A-
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ral), bildar der jordhöjder och försvinner i Turanska
gtepperna.

7) Ost-Siberiska Bergen uppfylla nordöstra hör-
net af Siberien och ligga kring Ochotska hafvets vestra
kuster ända till Ost Cap, samt åtskilja Ishafvets vatten
från Stora Oceanens. De sydligaste (mellan Schilka
och Witim) heta Jublonoi-bergen; söder om Indigir-
kas källor kallas de Aldun-bergen och stupa brant
mot hafvet. Norr om desamma, antaga de benämnin-
gen Stunovoi-bergen. Alla dessa berg äro, likasom
de iiå-tfoijande, ganska litet kända,

8) Kamtschutka-Bergen äro ett utskott af Sta-
novoi-bergen; de genomstryka hela halfön efter dess
längd och sluta i Cap Lopatka, De bestå i Öster af
en dubbelkedja af verksamma vulkaner, ibland hvilka
Kljutschevskaja är öfver 14,000'. Genom halföns midt
stryker en tredje, slocknad, vulkankedja af 4,000'—5,000
höjd; dess norra del känner man icke.

c) I Öster,

9) Bergen i China och Korea. 1) Nan-Ling
är en ostlig fortsättning af Ost-Asiatiska höglandets syd-
kant, som uppfyller landet mellan Yan-tse-Kiangs med-
lersta och nedra lopp samt Si-Kiang. — 2) Pe-ling
eller Norra Berget är ett utskott från HÖg - Asiens
ost-kant. som skiljer Gula och Blåa flodernas dalar
från hvarandra, bågformigt närmande sig den sednare
flodens nedra lopp. -— Höjden är medelmåttig. —-

3) Korea bergskedjan är äfven e.i från Hög-Asiens
ost-kant utgående arm , som uppfyller halfön af samma
namn med medelhöga, mycket obekanta berg.

4. Högländernas allmänna omfång och förhållande till M" hela.

Alla Asiens Högländer upptaga tillsammans en
vidd af 520,000 Q mil, eller j af hela verldsdelen»
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vidd. Häraf belöper sig på Ost-Hög-Asien 280,000
och på Vest-Hög-Asien 71,000; på Arabien 48,000
Dmil o. s. v.

5. Jemförelse mellan Högländernas och Lågländernas läge i Asien
med dem i Afrika och Amerika.

En jemförelse mellan Högländernas och Låglän-
dernas vidd i Asien visar, att de förra äro i denna
verldsdel i samma grad öfvervägande, som slätterna i
Amerika, och att således Asien i detta hänseende är
mera likt Afrika än Amerika. Härvid bor dock mär-
kas, att de Asiatiska Lågländerna icke såsom de *Afri-
kanska, bilda en enda sammanhängande slätt, hvilken
helt och hållet utbreder sig bredvid höglandet, utan
att de tvertom intränga i och emellan högländerna,
såsom fallet är i Amerika — med den skillnad likväl,
att Lågländerna i Asien omgjorda på flere sidor det
egentliga höglandets kärna, medan de i Amerika u-
teslutande stöta till hufvudbergsryggens ena (Östra)
sida.

IV. Klimat och organisk natur.

xAsiens stora utsträckning i längd och bredd för-
orsakar dess kontinental-klimat, d. v. s. på varm som-
mar följer ytterst sträng vinter. Men att Asien sträcker
sig genom tre olika zoner och att dess hufvudkärna
ligger högt öfver hafvets yta och långt från dem,
medan dess öfriga länder merendels äro låga och sträc-
ka sig ut i hafvet, hvarigenom de äro utsatta för vatt-
nets inverkan, — detta ger att Asien i sig förenar de
mest olika klimat och att här luft, väderlek, jordmon,
vexter och djur oinvexla i stort och smått. Hvilken
omvexling af klimat, jordmon och produkter börjande
från Siberien, der en nästan beständig vinter herrskar,
Öfver det höga ochj vilda Inre Asien med sina snobe-
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täckta berg och sin allt förtorkande luft — till Ara-
biens glödande himmel, till Vestra Indiens solklara,
varma luft och till Östra Indiska halfÖns varmt-fuktiga
atmosfer! Men Asien har icke, jemfördt med Europa,
något uppvärmande Afrika i söder, någon ljum Ocean
i vester, mefi väl i öster en ocean, som tillfryser i den
tempererade zonen, medan Frankrikes kuster, mellan
Nantes och S:t Malö hafva samma ärliga medelvärma
som Peking; det har norrut flacka och breda kuster,
hvilka dyka djupt in i polarhafvet, hvarföre äfven nor-
danviudarne, hvilkas kraft icke hindras af någon bergs-
rygg, tränga djupt in i det inre af Asien. Fä af A-
siens sydliga länder i det\ heta zonen äro utsatta fur
de lodräta solstrålarna; omedelbart norr om dessa land-
skap stryka de högsta bergskedjor i rigtning från ve-
ster åt öster, hvarigenom sydvindarne förhindras att in-
tränga till berglandet, som ligger bakom de sydliga
kustläuderne; der före är också Asien vida kallare än
det efter sitt läge borde vara. FÖr öfrigt är luftens
klarhet, torrhet och genomskinlighet äfvensom det rin-
ga snöfallet om vintern gynnande för Asiens inre län-
der, der organisk bildning, herdelif och åkerbruk än-
nu kan existera på en höjd af 12,000'—18,000' Öfver
hafvet.

Lika mångfaldigt som klimatet är, äro äfven alla
naturföreteelser (skadliga och nyttiga), så att här alla
andra länders klimat och natur-produkter stå att fin-
nas. llvem har icke hört om Indiens diamanter, persiska
hafvets perlor, Urals guld, Chinas och Japans poreellin.
Och om någon verldsdel är rik på den mångfaldigaste
vexllighet, rikt på skönt bildade och kolossala djurar-
ter, så är det Asien, derifrån sä mänga herrliga, nyt-*
tiga vexter och djur öfverflyttats till de andra verldsde-
larne. Från det norra Asiens flora, från mossor och
krypvexter till Indiens jettelika och doftande vexter,
från Siberiens näbbmöss till Östra Indiens elefanter lin-
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tias talrika djur- och vextafter af olika färg, storlek
och styrka.

För öfrigt ligger Hög-Asien liksom instängdt i
verldsdelens midt, med eget klimat och egna naturför-
hållanden, så att norra och södra, östra och vestra de-
larne äro hvarandra olika; Man kan derföre indela A-
siens länder i fem grupper, hvilkas klimat och alster
egendomligt framstå; dessa äro: en sydlig, inre, nord-
lig, östlig och vestlig grupp.

1. Syd-gruppen (Indien och Syd-östra öisrna),
med tropiskt liafs-klimut, är skyddad för nordvin-
darne, nära eqvatorn och rikt bevattnad. Ingen vin-
ter, ingen höst; endast en torr, mycket het och en
regnig årstid. Moussons blåsa s. v. från Maj till
October och n. o. från October till Maj. Vid Hi-
malayas sydrand finnas europeiska, på slätterna egen-
domliga, utomordentligt praktfulla tropiska vexter och
krydder. (Sandel-, tiek-, ebenholz träd, ris, inge-
fära, kryddnejlikor, muskotnötter, kardemumma, pep-
par, kokospalmer, m. m.). Bland djur märkas: tal-
rika, herrliga, linhåriga husdjur, egendomliga An-
tilop- och hjortarter, tigrar, elefanter, lejon, kame-
ler, in. m.

2. Inre gruppen (Hög-Asien emellan 28°—51°
n. br.; Tibet, Mongoliet, Dsungariet, Mandschuriet)
med Kontinental klimat. Luften är frisk, torr, ge-
nomskinlig och så ren, att stål icke rostar i fria
luften. Vår och höst saknas, vintern är lång, som-
maren kort och odrägligt het; åkerbruk och nomad-
lif; i dalarne odlas till och med ris, vi;i (till 8,000')
och bomull. Säden trifves ännu vid 14,000'; här fin-
nas förträffliga betesmarker, god hornboskap, fin ulliga
far och getter med silkeslent hår, tigrar, schakaler,
vargar m. in.

3. Nordgruj)j)cn (Siberien), med kontinental-
klimat, har genom nord- och ostvindarnes inverkan
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kall, genom sydvestvindar torr luft. Vår och höst
saknas; sommarn är kort men het, vintern lång och
förfärligt kall, medan en del af landet är höljt i
beständig natt. Vegetationen är i allmänhet obetyd-
lig och aftar såväl mot Hög-Asiens berg, som mot
norra Siberien. Öfver 70° n. b. växer intet träd,
intet strå. I södra Siberien trifvas europeiska sä-
desslag, ja till och med frukter; de vidsträckta step-
perna betäckas den heta sommartiden med blommor.
Östra Siberien är rikt på barrskogar, vestra på al-
mar och lindar. Hela Siberien är i allmänhet rikt
på pelsdjur; utom husdjur i mängd, finnas renar,
hjortar, björnar, vargar m. m. till och med tigrar och
pantrar göra soinmartid besök.

4. Ost-gruppen (Korea, China, Japan), med o-
ceaniskt klimat, begränsas i vester af höga berg och
sluttar österut mot hafvet — deraf svalare luft än i trak-
ter med samma bredd; dessutom är landet genom o-
ceanens inverkan och sin rika bevattning mycket fuk-
tigt; stormar och orkaner inträffa ofta. Egendom-
liga vexter äro: the'busken, tvålträdet, kamfertsträdet m.
m.; nästan alla vilda vexter utträngas från de med ris, säd,
frukter, mulbärsträd, bomullsvexten o. s. v. betäck-
ta slätterna: häraf brist på vildt, till och med på hus-
djur (endast hästar och svin finnas); vid kusterna fin-
nas otaliga guld- och silfverfiskar.

5. Vesl-gruppen (Persien, Mindre Asien, Sy-
rien och Arabien) har myckel torrt kontinenlal-kli-
mat oaktadt sitt till en del oceaniska läge. Den lig-
ger nära Afrikas glödande härd, är litet bevattnad,
har mycket öknar, torr, het luft, långvarig och hög
värma; dalarne äro högst fruktbara och bebodda; step-
perna öde och torna. Arabien och Syrien hafva, till
följe af sin fattigdom på bevattning och vegetation,
likhet med Afrika. Arabiens sydvestra flora är herr-
lig och liknar Egyptens; de sydöstra kuststräckornas
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flora liknar Indiens ("kaffe, gummiträdet, sköna bal-
samarter m. m.); Persiens flora bildar öfvergången från
södra Europas till Indiens (fläder, kryddnejlikor, bom-
ull); Kaukasiens vexter äro till stor del syd-europeiska. —

Äfven djuren hafva i Arabien och Syrien afrikansk
anstrykning (gazeller, vilda åsnor, lejon, hyenor, scha-
kaler) — i de Öfriga länderna tillika nordisk och tro-
pisk karakter (björnar, bufflar, vandrande gräshoppor);
bland husdjur: fin-ulliga far, eldiga hästar (i Persien
och Arabien) kameler, m. m.





Rättelser.
Pag. rad.
21 1 står fastlandet läs fasta landet
26 19 „ Oceanen „ Oceanens:
43 2 „ deras „ dess
— 4 „ men ~ man
44 15 „ till „ det
49 10 „ Holland. „ Hollands
52 17 „ snö; „

snö,
— 19, 20

„ växt „ vext
54 3 ~

livaref
„ livaraf

— 15 ~
Syd-Amerika

~
Syd-Amerikas

57 9 nedifr. „ jCingre ~ Xuigu
— 8 ~ Tocantius „ Tocäntins
63 11, 12 „ Chiloe „ Chile
66 13

~ nevada „ Nevada
— 5 nedifr.

„
Marannos

„ Marannons
— 2 „ Amerikes „ Amerikas
67 17

~ Chiloe ~ Chile
— 4 nedifr. ~ sorata „

Sorata
68 3 „ och Quito högslätten „ och innesluta Quito högslätten
— 2 nedifr. „ orizaba ~ Orizaba
70 23 „ obs. ~ abs.
71 11 nedifr. „ utsrräkning „ utsträckning
72 14 „ Cordillerna „ Cordillererna
79 1 „ Syd-kanter „ Syd-kanten
85 2 „ RYmiidförhållanden „ R vindförhållanden
87 12 nedifr. „ Sélen^ä „

Selénga
89 8

„ Maänder ~ Mäander
91 23 „ Sihau „ Sihon
94 10 nedifr. „ Euphrat och Tigris „

Euphrats och Tigris'
95 12 „ „

.Jungfruns
„

Jungfraus
96 5 „ „ Böre „ Bore
97 2 „ „ fyrhiirning; „ fyrhöming,
—■ —

,<, ~
inre,

„ inre
98 5 „ Tonhiu „ Tonkin
— 4 nedifr. „ indelas 3 „ indelas i 3
99 4 „ de „ det
— 15 „ höjd), „ höjd.
— 23 „ 3. „ 4.
— 5 nedifr. „ berget, ~ berget),
101 1 „ Mediskt eller Kurdiskt „ Medisk- eller Kurdisk-
-102 7

~ syd sydöstra „ sydöstra
103 5 ~ märkas „ märkes
105 7 ~ i söder bilda „ bilda i söder
108 6 nedifr. „ rikt „ rik


