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alkulause.
Maamme oppikouluihin ja tyttökouluihin pääsemistä varten vaaditaan nykyisen

koululain mukaan myöskin „tärkeimmät tiedot Suomen maantieteessä, fysillisen maantie-
teen pääkohdat sekä valtakunnat ja pääkaupungit Euroopassa". Nämä tiedot tulee opetta-
jan antaa parhaastaan suusanallisesti. Opetuksen täytyy tapahtua osaksi ulkona luonnon
helmassa, osaksi, ja parhaastaan kartan avulla. Voisipa siis luulla oppikirjaa aivan tar-
peettomaksi. Kuitenkin lienee jokainen kokenut opettaja tullut huomaamaan, että aikaa
voi paljon säästää, jos oppilailla on lyhyt oppikirja muistin tukena.

Tällainen oppikirja voi olla ainoastaan D. Hahlin toimittaman valmistavan maantie-
teen kalttainen nimiluettelo, eikä se saa lainkaan sisältää pitkiä kertomuksia, niinkuin luku-
kirjat. Monivuotinen kokemus tälläkin alhaisimmalla maantieteen opetuksen asteella, on
saanut minut siihen vakaumukseen, että keskitie tässäkin asiassa on paras, — ja näin
ajatellen on tämä oppikirja valmistettu. Oppiaine on esitetty yhdenjaksoisessa muodossa,
mutta niin lyhyvissä lauseissa kuin on ollut mahdollista.

Tämän pienen oppikirjan käytäntö on seuraava. Kaikki suuremmilla kirjaimilla
painettu, on oppilaiden luettava kotiläksynä, tarkan valmistuksen jälkeen. Tässä on muis-
tettava aina, että kartta on pää-asia ja että sitä on ahkerasti käytettävä. Kiinnittääk-
seen oppilaan huomiota johonkin erityiseen ilmiöön maantieteessä, tulee opettajan, niin-
kuin kirjakin osoittaa, yhdessä jaksossa opebtaa koko joukko esim. saaria, vuoria, jokia
y. m. Jos tällaista opetustapaa oikein käytetään, ei sen suinkaan tarvitse tulla kuivaksi
ja ikäväksi. Kaikissa tapauksissa ei huvittavia kertoelmia saa sopiviin ja sopimattomiin
paikkoihin kylvää ja siten häiritä opetuksen yhteyttä. Parempi on tehdä suulliset seli-
tykset luettujen paikkojen näöstä, merkityksestä y. m. yhdessä jaksossa ja havaannollisia
keinoja käyttämillä. Senvuoksi ovatkin kuvat, niin paljon kuin mahdollista, valitut siten,
että kukin ilmiö maanpinnalla tulisi havaannollisesti käsitetyksi. — Hienommilla kirjai-
milla painetut kappaleet ovat enemmin opettajaa, kuin oppilaita varten, ja niillä tahdotaan
huomauttaa missä ja miten opettajan on suullisesti kertoileminen.

Nimiä on paljon vähempi kuin Hahlin oppikirjassa ja niitä voipi, jos sitä halu-
taan, vielä vähentää. Se vähäinen lisäys, jossakerrotaan valtakunnista, kansoista ja kau-
pungeista ja joka on liitetty kirjan loppuun varsinaisesti vaaditun ohjelman lisäksi, sisäl-
tää tärkeimmät tiedot, jotka jokainen sivistynyt ihminen tarvitsee. Niitä tulee siis kai-
killa koulu-asteilla mieleen muistutella. Tällainen lyhyt katsaus on ollut kaikissa niissä
valmistavissa maantieteissä, joita olen ollut tilaisuudessa tutkia, niinkuin esim. Toncinin
Ranskassa, sekä Seydlitsin ja Kirchoitm Saksassa.

Helsingissä Syyskuulla 1891.

Elis Lagerblad.





johdanto
Maantieteellisiä nimityksiä.

Nyt rupeamme maantiedettä lukemaan.
Mitä on maantiede?

Maantiede on selitys maasta.

Me asumme maan pinnalla ja meidän
pitäisi siis osata selittää miltä maa näyttää.
Mutta maa on niin suuri että me näemme
ainoastaan pienen pilkun siitä yhdellä ker-
taa. Selittäkäämme kumminkin tämä pieni
maa alue, joka on koulumme ympärillä. Se-
kin on maantiedettä ja senhän tuntee jokai-
nen meistä. Koulu on kenties jossain kau-
pungissa. Millainen on kaupunki? — Tai
on koulu jossain maalla. Mitä kaikkea siellä
näemme ?

Melkein kaikkialla maassamme on vuo-
roin korkeampia, vuoroin matalampia paik-
koja. Miten näitä nimitetään?

Matalampia korkeuksia nimitetäänkum-
muiksi tai mäiksi. Pitkälle ulottuvia kor-

Kuva 1. Vuoria ja laaksoja.

keuksia, joissa on hiekjkaa ja vierinki-
viä sanotaan harjuiksi. Maanselänteet
ovat vähän korkenevia, tuskin huomatta-
via ylennyksiä maan pinnassa. Suurem-
pia korkeuksia sanotaan vuoriksi. Ne ovat
kiveä. Korkeita, autioita vuoria sano-
taan tuntureiksi. Korkeimpia vuoria

sanotaan alpeiksi. Yhdessä jonossa olevia
vuoria sanotaan vuorijonoiksi eli vuorise-
länteiksi. Niissä on kolme osaa: alinosa
eli juuri, keskiosa eli rinne ja ylinosa
eli harja. Niitä osia, jotka ulottuvatkor-
keimmalle jollain vuorella sanotaan vuo-
renkukkidoiksi eli vuorenhuipuiksi.

Kuka taitaa nimittää jonkun vuoren,
tahi harjun, jonka itse on nähnyt?

Melkein tasaista vuoriseutua sanotaan
ylätasangoksi.

Kuva 2. Ylätasanko.

Tulivuori on vuori, jonka sisältä aika
ajoin purkautuu vesihöyryjä, hehkuvaa
tuhkaa, sulassa tilassa olevaa ainetta,
jota nimitetään laavaksi y. m. Aineet
suitsuvat ulos kraaterista eli aukosta. Tuli-
vuorta sanotaan myöskin tultasuitsuvaksi

Kuva 3. Tulivuori.
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vuoreksi, sillä hehkuva tuhka ja laava
loistavat kuin tuli yön pimeydessä.

Jokaisessa vuoristossa on syvennyksiä,
joita vesi on niihin vuosituhansien kuluessa
uurtanut.

Jyrkkien vuorien välissä oleva ahdas
syvennys nimitetään rotkoksi. Laveampi
syvennys nimitetään laaksoksi. Jos laakso
on vuorijonojen välissä ja yhtä suuntai-
nen niiden kanssa, sanotaan sitä pitki-
laaksoksi; mutta jos laakso käy vuorijo-
non poikki, sanotaan sitä poikkilaaksoksi.
Vuorensola on suoraan vuorijonon poikki
käyvä syvennys, jonka kautta ihmiset
saattavat kulkea. Laaksoa, jonka kaikilla
puolin on korkeat vuoret, sanotaan umpi-
laaksoksi.

Lavea maa-alue, jonka pinnalla ei
ole isoja epätasaisuuksia sanotaan ta-
sangoksi. Jos tasanko on enempi kuin
200 meetriä (200 m) merenpintaa kor-
keammalla, sanotaan sitä ylätasangoksi.

Kuva 4. Tasanko.

Maita, jotka ovat
A
vähempi kuin 200

meetriä merenpintaa korkeammalla, sano-
taan tavallisesti alangoiksi, jos ovat kor-
keampia, niin ylängöiksi.

Jos seisomme korkealla ja katselemme
alas laaksoon, kohtaa silmä tavallisesti ki-

| maltelevaa vettä. Vesi on joskus pitkissä,
kapeissa juomuissa, joskus taas peittää se
koko laakson syvimmän osan. Sinne juok-
see kaikki vesi ympärillä olevista korkeuk-
sista. Kun sataa tai kun lumi sulaa, juok-
see osa vedestä vuoren rinnettä alas, mutta
joku osa imeytyy myöskin maahan. Siellä
muodostuu pieniä hienoja vesisuonia, jotka
kokoontuvat ja tunkeutuvat muutamin pai-
koin maanpinnalle.

Lähde on pieni vesi, joka pulppuaa
maasta. Lähteistä juoksevavesi yhdistyy
pitemmiksi ja suuremmiksi vieriviksi ve-
siksi, joita suuruutensa mukaan nimite-
tään puroiksi ja joiksi.

Joen alkua sanotaan lähteeksi ja lop-
pua suuksi. Suuremmissa joissa huoma-
taan sitä paitsi yläjuoksu lähteen luona,
keskijuoksu keskellä ja alajuoksu suun
luona. Jos ajattelee olevansa joella ja
kääntää kasvonsa joen suulle päin, on joen
oikeanpuolinen ranta oikealla ja vasemman-
puolinen ranta vasemmalla.

Kuin monta jokea yhtyy yhteen sano-
taan suurinta ja runsasvetisintä jokeapää-
joeksi jatoisia syrjäjoiksi. Jos joki muo-
dostuu kahdesta melkein yhtä suuresta
alkujoesta sanotaan noita jokialähdejoiksi.
Pääjoki ynnä syrjäjoet muodostavat yh-
teensä joiston. Joiston ympärillä olevaa
maa-aluetta sanotaan jokialueeksi. Erijoki-
alueitten rajoja sanotaan vedenjakajiksi.

Kuin vesi syöksyy alas korkeaa rin-
nettä, syntyy koski. Jos vesi putoaa äkki-
jyrkkää vuorenseinämää syntyy vesiputous.

Joet kuljettavat muassaan mutaa ja lie-
tettä. Sitä myöten kuin veden kulun nopeus
vähenee, laskeutuu muta joen keski- jaalajuok-
sulle muodostaen sinne karia, luotoja ja saaria.

Kuva 5. Joisto, jokialue, delta.
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Sellaista maata, joka mudasta joen I
suulle muodostuu, sanotaan deltaksi.

Järvi eli sisäjärvi on maan ympäröimä
vcsijoukko.

Vesi on järvissä niinkuin joissakin ta-
vallisesti suolatonta. Mutta sellaisissa
järvissä, jotka eivät laske vettänsä mereen,
on vesi suolaista.

Joukko toistensa kanssa yhteydessä
olevia järviä muodostaa vesistön.

Mieti jonkun näkemäsi puron, joen, jär-
ven, vesistön nimeä!

Nyt haemme korkean paikan jonkun suu-
ren järven tai meren vierellä.

Kuva 6. Järvi

Se osa maata, joka koskettaa vettä, sa-
notaan rannaksi. Koko maa alue, joka
on meren luona, sanotaan rantamaaksi.

Banta on harvoin suora. Milloin tun-
kee vesi maan sisään, milloin maa veteen.
Miksi nimitetään sellaisia maahan tunkevia
veden osia ja miksi veteen tunkevia maan
osia?

Lahti on se osa suurempaa vettä, joka
pistää maan sisään. Jos lahti on leveä
ja aukea mereen päin, sanotaan sitä mut-
kaksi. Jos se on kapea ja haaraantuu
syvälle maahan, sanotaan sitä vuonoksi-

Kuva 7. Lahti.

Vierailla kielillä annetaan lahdelle ja mut-
kalle vielä nimitykset bay (bä) ja golf.

Satama on pieni lahti, jossa laivojen
on suojaisa olla. Monessa paikassa on
täytynyt rakentaa aallonmurtajia suojai-
san sataman tarpeessa.

Kuva 8. Aallon murtaja ynnä satama.

Salmi on kapea vesi, joka yhdistää
kaksi suurempaa vettä ja erottaa kaksi
maata.

Kuva 9. Salmi.

Sisämeri on suurehko meren osa, jota
maa rajoittaa monella puolen ja joka on
salmen kautta yhteydessä meren kanssa.

Nimitä muutamia tuttuja lahtia, satamia
ja salmia.

Saari on maa, jota vesi ympäröi joka
puolella. Kun jollainrannikolla on joukko
saaria, luotoja ja kareja, saavat ne yhtei-
seksi nimekseen saaristo. Saarisarjaa ni-
mitetään myöskin arkipelaagiksi.

Kuva 10. Saaria
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Niemimaa on mereen pistävä maa-kap-
pale, jota meri ympäröi usealla puolen,
mutta joka yhdellä puolen on yhteydessä
isomman maakappaleen kanssa. Pientä
ja hyvin kapeaa niemimaata sanotaan nie-
meksi.

Kuva 11. Niemi tai niemeke.

Niemeke eli nokka on mereen pistävän
suuremman maan viimeinen kärki.

Taipale on kapea maakappale, joka
yhdistää kaksi suurempaa maata ja eroit-
taa kaksi vettä.

Kuva 12. Taipale.

Palkan määräys ja lukeminen
kartasta.

Voidakseen opastaa itseään paikasta toi-
seen, tulee tuntea eri ilmansuunnat.

Ilmansuuntia on neljä: pohjainen,
etelä, itä ja länsi.

Jos asetumme puolen päivän aikaan (kello
12), auringon korkeimmallaan ollessa seiso-

maan selkä aurinkoon päin, viittaa varjomme
maassa edessämme pohjoista kohti, taka-
namme on etelä, oikealla on itä ja va-
semmalla länsi. Aurinko nousee aamui-
silla idästä ja laskee illalla länteen.
Otava ja Pohjantähti viittaavat yön aikaan
pohjoiseen suuntaan.

Kuva 13. Otava ja pohjantähti.

Tavallisesti käytetään kompassia ilman
suuntia osoittamaan. Neljän pää-ilmansuun
nan välillä on vielä väli-ilmansuunnat.

Pohjoisen ja idän välillä on koillinen,
pohjoisen ja lännen välillä on luode, ete-
län ja idän välillä on kaakko ja etelän ja
lännen välillä lounas.

Kuva 14. Ilmansuuntien osoittaja.

Tarkastakaamme nyt kouluhuonettamme !

Mihin ilman suuntiin ovat sen seinät? Mi-
hin ilmansuuntaan on ovi, ikkunat, taulu
y. m. Mihin ilmansuuntaan toverista B. is-
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tuu toveri A ja C toverista B? — Nyt piir-
rustaiume kouluhuoneemme kuvan, ylhäältä-

päin katsottuna. Sellaista kuvaa sanotaan
asemapiirrokseksi.

Kuva 15. Kouluhuoneen asemapiirros.

Samalla tavoin voimme tehdä asemapiir-
roksia koko koulukartanosta, käytävineen,
lukusaleilleen ja vielä ulkohuoneineen, leikki-
kenttineen j. n. e. Silloin tulee meidän piir-

tää kaikki pienemmäksi — ja jos tahdomme
tehdä asemapiirroksen koko koulutalosta
ympäristöineen, tulee meidän piirtää kaikki
vieläkin pienemmäksi.

Kuva 16. Asemakartta, jossa on kuvattu osa Helsinkiä.

1. Normaalilyseo. — 2. Saksalainen kirkko. — 3. Observatoori eli tähtitorni. — 4. Kirurkinen sairas
huone. — 5. Kaartin maneesi. — 6. Kaartin kasarmi. — 7. Uusi luterilainen kirkko. — 8. Kauppapuodista. — '.).

Kansakoulu. — 10. Kansankirjasto. — 11. Seurahuone. — 12. Keisarillinen palatsi.
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Voipi vielä jollekin taululle tai paperille
kuvata maisemia, maita, jopa koko maail-
mankin. Sellaista kuvaa sanotaan kartaksi.
Karttaa piirtäessä on aina pantava pohjoi-
nen ylös, etelä alas, itä oikealle ja länsi va-
sommalle.

Siitä, miten kartalla kuvataan maanpin-
nan eri muodostuksia, niinkuin vuoria ja
laaksoja, jokia ja järviä, lahtia ja saaria y.
m. saapi parhaiten selvän vertaamalla tässä
seuraavia kuvia toisiinsa.

1.

Näköpiiri.

— 2.Saari.
— 8.Saaristo

cli

arkipelaagi.— 4.Niemimaa.—5.Niemeke.— G.Taipale.

—7.Luotoja.

— 8.
Matala

saari.

—9.Matala
rantamaa.

— 10.Jyrkkä
ja

korkea
ranta.— 11.Ilietasärkkä.— 11bIlaff.— 12.Niemeke.

— 13.Kukkula.

— 13b

Mäkinen

maa
ja

vedenjakaja.
— 14.Vuori.— 15.Tulivuori.— 15.a
Tulivuoren
huippu
ja

kraateri,
b

rinne,
c

vuorenjuuri.

—IG.•
Vuorijono.

— 17.
Vuo-

rensola.

— 18.Keskikorkuinen
vuori.— 19.Tunturinkukkula.— 20.Alppi
ja

lumikenttä.— 21.Glacieri
eli

jäävirta.

— 22.Alatasanko.

— 23
a

Ylätasanko.

— 23bTasapää
vuori.— 24.Sisäjärviä.— 25.Tunturijärvi.— 26.Meri.— 27ja
28.

Lahti
ja
mutka.

— 29ja
30.
Salmi.

—31. Aallonmurtaja.

—32.Tulitorni.—33.Joen
lähteet.—34.Syrjäjokia.—35.a

Oikeanpuolinen
ranta,
b

Vasemmanpuolinen
ranta.

—36.
Ala-

juoksu.

—37.Suu.

—38.Delta.—39.Vesiputous.— 40.Maantie.— 41.Rautatie.— 42.Riippusilta. — 43.Tunneli.

— 44.Hamina.

—
45.

Merikaupunki.
— 4G.Maakaupunki,

kylä.— 47.Havumetsä.— 48.Lehtimetsä.— 49.Kevyt
pilvi.—50.Paksu
pilvi,

kumuli.

—51.
Ker-

ros-pilvi.— 52.Sadepilvi.

Kuva
17.

Maanpinnan
pää
muodostukset.
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Kuva
18.

Maanpinnan
päämuotojen

kartta.
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Suurempaa maa-alaa piirtäessä täytyy
kaikki kuvata pienemmäksi, mutta muutoin

Kuva 19. Maanpinnan päämuotojen kartta pienennetyssä
muodossa.

samanlaiseksi, s. o. kuvan tulee olla pie-
nennetyssä muodossa.

Pallo-opin tärkeimmät kohdat.
Kun katselemme ympärillemme näyttää

maa meistä tasaiselta kiekolta ja taivas kor-
kealta holvilta. Mutta niin ei todellisuu-
dessa ole.

Taivas eli avaruus on ääretön*
Siellä liikkuu tavattoman paljon tai-
vaankappaleita. Useimmat niistä ovat
paljon suuremmat maata, mutta kuin ne
ovat niin äärettömän kaukana, näyt-
tävät ne vaan pieniltä, loistavilta pilkuilta
ja niitä sanotaan tuhdiksi. Maan asuja-
mille tärkeimmät taivaankappaleet ovat
aurinko ja kuu.

Maa on ympyriäinen, melkein kuin
pallo.

Tämä on huomattu eri tavoilla. 1) Jos
katselee rannalta kun joku laiva purjehtii
aavalle merelle, huomaa että laivan ala osa
katoaa ensin näkyvistä, sitte vähitellen ka-
toaa koko laiva. Viimeiseksi ainoastaan
mastojen huiput pistävät esiin. (Katso kuva
20!) Tämä on seurauksena siitä että meren-

Maanpallon ympyriäinen kuva on kart-
tapallo. Karttapallolta näemme paremmin
maan kokonaiskuvan kuin maailmankartalta
tai pallokartaita.

Meistä näyttää kuin maa pysyisi paikal-
laan ja aurinko kiertäisi sen ympäri. Kum-
minkin on asia päinvastoin. Maa liikkuu
ja aurinko on paikoillaan.

Maa on pyörivän pallon kaltainen ja
siis on sillä kahdellainen liikunto.

Maa pyörii yhden sisässänsä olevan
viivan ympäri. Viiva, jonka ympäri maa
pyörii, sanotaan maan akseliksi.

Maan akselin päitä sanotaan navoiksi.
Pohjantähteen päin olevan navan nimi on
pohjois-napa ja toisen etelänapa.

Ekvaatori eli päiväntasaaja on se viiva,
joka ajatellaan vedetyksi maan ympäri
lännestä itään, ja joka on yhtä kaukana
molemmista navoista. Ekvaatori jakaa
maan kahteen yhtä suureen osaan: polt-
jöiseen pallonpuoliskoon ja eteläiseen pal-
lonpuoliskoon.

Ekvaatori on 40,100 km pitkä.
Ekvaatori jaetaan kaikkien ympyräin

tavoin 360 yhtäsuureen osaan, joita ni-
mitetään asteiksi (360°).

Jokainen aste jaetaan 60 minuuttiin (60'),
jokainen minuutti 60 sekuntiin (60").

Parallelipiireiksi sanotaan niitä vii-
voja, jotka ajatellaan vedetyksi maan ym-
päri yhdensuuntaisesti ekvaatorin
kanssa. Parallelipiirit ovat 111 km päässä
toisistaan ja tätä välimatkaa sanotaan le-
veysasteeksi. Ekvatoorin ja pohjoisnavan
välillä on 90 leveysastetta, pohjoista le-
veyttä (p. lev.) ja ekvaatorin ja etelänavan

Kuva 20. Muanpallon ympyriäisyys.

pinta on kupera eli pyöreä. 2) Maan ym-
päri purjehtiessa on kuljettu yhä eteenpäin
samaan suuntaan ja tultu kumminkin siihen
paikkaan josta lähdettiin. 3) Kun kuu pi-
menee ja maan varjo näkyy sen pinnalla,
on varjo aina pyöreä.

välillä on 90 - leveysastetta, eteläistä le-
veyttä (e. lev.)

Meridianit eli puolipäivänpiirit ovat
ne viivat, jotka ajatellaan vedetyiksi pit-
kin maanpintaa toisesta navasta toiseen.
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Meridianien , välillä olevaa matkaa sano-
taan pituusasteeksi. Pituusasteet ovat ek-
vaatorin luona 111 km., mutta pienene-
vät vähitellen napoja lähestyessään, ja
yhtyvät navoissa toisiinsa. Tavallisesti
luetaan 360 pituusastetta itäänpäin Green-
wichistä 4) (grinitsh).

Eri maiden kartoilla luetaan meridianit
tavallisesti siitä paikasta, missä minkin
maan etevin observatoorio on. Ranskan-
maalla Parisin meridianista, Venäjällä Pul-
kovan meridianista, Suomessa Helsingin me-
ridianista j. n. e. Koulukartoilla luettiin
meridianit ennen aina Ferromeridianista.

Kaikilla kartoilla ja karttapalloilla on pa-
rallelipiirit ja meridianit. Niiden avulla voi
määrätä paikkojen aseman maanpinnalla.
Esim. Helsingin asema määrätään näin: Hel-
sinki, 60° p. lev. ja 25° it. pit., s. o. Helsinki
on sillä paikalla, missä se parallelipiiri, joka
on 60 astetta ekvaatorista pohjoiseen, poikki
leikkaa sen meridianin, joka on ajateltu
vedetyksi 25° itäänpäin Greenwichistä.

Kuva 21. Ekvaatori, parallelipiirit ja meridianit.

a Ekvaatori ja muutamia parallclipiirejä, sivulta päin
katsottuna. — c Ekvaatori ja samat parallelipiirit, ylhäältä
päin katsottuna. — b Ekvaattori ja muutamia meridianeja,
sivultapäin katsottuna. — d Ekvaatori ja muutamia meri-
dianeja, ylhäältä päin kaisottuna.

Niitä parallelipiiriä, jotkavedetään23V2°
ekvaatorista pohjoiseen tai etelään Däin,
sanotaan kääntöpiireiksi. Pohjaista sano-

*) Greenwich (grinitsh) on kaupunki Eng-
lannissa, lähellä suurta Lontoota.

I taan kravun kääntöpiiriksi ja eteläistä
kääntöpiiriksi.kauriin

g [Korkeus £5 yli g ilmanrannan °

Kuva
22.

Auringon
näennäinen

kulku
taivaalla,

katseltuna
60
p.
lev.—Auringonpuolipäivä-asennon

kohdalta
vedetyt

viivat
osoittavat
suunnan,miten

auringon
säteet
maata

kohtaavat.

2
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Niitä parallelipiiriä, jotka vedetään
2372° kumpaisestakin navasta, sanotaan
pohjoiseksi- ja eteläiseksi napariiriksi.

Kravun kääntöpiiri on pohjoisin ja Kau-
riin kääntöpiiri on eteläisin paikka maail-
massa, jossa aurinko nousee taivaalla sii-
hen paikkaan, joka on suoraan ihmisten
pään päällä. Sen paikan nimi on zenit.
Kun aurinko taivaalla kulkiessaan joutuu
zeniitiin, kääntyy se ja laskeutuu siksi kun-
nes se saapuu toisen kääntöpiirin luona ole-
vaan zeniitiin. Sitte se taaskin kääntyy
takaisin ja alkaa kohota korkeammalle en-
simmäisen kääntöpiirin luona. Siitä on tul-
lut nimi kääntöpiiri.

Pohjoinen napapiiri käy läpi pohjoisen
pallonpuoliskon eteläisimpien, eteläinen na-
papiiri läpi eteläisen pallonpuoliskon poh-
joisimpien tienoiden, missä aurinko ei keski-
kesän aikaan laskeudu, eikä keskitalven
aikaan nouse yhden tai useamman vuoro-
kauden kuluessa.

Kääntöpiirit ja napapiirit jakavat maan
viiteen vyöhykkeesen : 1) kuuma vyöhyke,
kääntöpiirien välillä; 2) pohjoinen lauh-

Kuva 23. Vyöhykkeet.

C Pohjoinen kylmä vyöhyke. — c Pohjoinen napariiri.

B Pohjoinen lauhkea vyöhyke. — b Kravun kääntöpiiri.
— AA Kuuma vyöhyke. — a Ekvaatori. — b' Kauriin kääntö-
piiri. —B' Eteläinen lauhkea vyöhyke. — cr Eteläinen na-
papiiri. — C' Eteläinen kylmä vyöhyke.

kea vyöhyke, Kravun kääntöpiirin ja pohj.
napapiirin välillä; 3) eteläinen lauhkea
vyöhyke, Kauriin kääntöpiirin ja eteläisen
napapiirin välillä; 4) pohjoinen kylmä vyö-
hyke, pohjoisen napapiirin sisällä, ja 5)
eteläinen kylmä vyöhyke, eteläisen napa-
piirin sisällä.

Maa saapi auringosta valoa ja läm-
pöä. Kun maa vuorokaudessa eli 24 tun-
nissa pyörii kerta itsensä ympäri, valai-
see aurinko vuoroitellen maanpallon eri
sivuja. Vastaiset sivut ovat aina sillä ai-
kaa pimeässä. Näin syntyy yö ja päivä.

Samalla kertaa kun maa pyörii akse-
linsa ympäri, kulkee se myöskin eteen-
päin avaruudessa. Täten kiertää maa au-
rinkoa ja kulkee silloin soikeata rataa
myöten. Vaikka maa kiitää eteenpäin
30 km. sekunnissa, tarvitsee se kuiten-
kin 365 päivää eli yhden vuoden ennät-
tääksensä auringon ympäri yhden kerran.

Maan akseli on auringon ympäri kul-
kiessa sillä tavoin kallistunut että pohjois-
ja etelänapa vuorotellen ovat kääntyneinä
enemmänaurinkoon päin. Kunpohjoisnapa
kääntyy enempi aurinkoon päin, nousee
aurinko pohjoisella pallonpuoliskolla kor-
keammalle taivaalla ja päivät pitenevät.
Silloin on meillä, jotka asumme pohjoi-
sella pallon puoliskolla kesä, mutta eteläi-
sen pallon puoliskon asukkailla on talvi.
Mutta silloin kuin etelänapa on aurinkoon
päin kääntynyt, on meillä taas talvi. Tal-
ven jakesän välillä on meillä kevät ja. syksy.
Pääasiallisesti on kumminkin vaan lauh-
keissa vyöhykkeissä nämä neljä vuo-
den aikaa. Kuumassa vyöhykkeessä
on aina kesän lämpö ja kylmissä
vyöhykkeissä pitkällinen talvi ja
lyhyt kesä.

Kuva 24. Millä tavoin auringon valo kohtaa maata kesällä ja tal vella
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Kuu on lähinnä maata oleva taivaan-
kappale. Se kiertää maan 29y3 vuoro-
kaudessa eli noin kuukauden ajassa. Kuu
on itsestänsä pimeä kappale, mutta yön
aikaan, kun meillä on pimeä, valaisee au-
rinko sitä ja siten kumottaa kuu kuiten-
kin valoisana öisen taivaan laella.

Maat ja meret.

Ainoastaan vähän enempi kuin neljäs-
osa maan pinnasta on maata. Lähes kolme
neljäsosaa on veden peitossa.

Maapallolla on kolme suurta maajak-
soa. Niitä nimitetään mantereiksi. Man-
tereet ovat : Vanha mantere, Uusi mantere
ja Austraalian mantere, Sitä pallonpuo-
liskoa, jolla Vanha mantere ja Austraa-
lia ovat, sanotaan itäiseksi pallonpuolis-
koksi, ja sitä, jolla Uusi mantere ja useim-
mat Austraalian mantereeseen kuuluvat
saaret ovat, sanotaan läntiseksi pallon-
puoliskoksi.

Mantereet jaetaan vielä viiteen maan-
osaan. Vanhalla mantereella on näistä
osista kolme: Eurooppa, Aasia jaAfrikka.
Uusi mantere on neljäs maanosa eli Ame-

rikka ja viides maan osa on Austraalia
ynnä sen saaristo. Amerikka jaetaan kah-
teen pääosaan: Pohjois-Amerikkaan ja E-
telä-Amerikkaan.

Suurin maanosista on Aasia; sitte seu-
raavat Amerikka, Afrikka, Eurooppa ja
viimeiseksi Austraalia. — Aasia ja Ame-
rikka on enempi kuin neljäkertaa, Afrikka
noin kolme kertaa niin suuri kuin Eu-
rooppa.

Maan pinnalla olevat laajat vedet jae-
taan viiteen valtamereen. Valtameret ovat:
Pohjoinen Jäämeri, Eteläinen Jäämeri, At-
lantin meri, Iso Valtameri eli Tyven meri
ja Indian meri. Ne ovat kaikki yhtey-
dessä toistensa kanssa ja siis voipi pur-
jehtimalla päästä toisesta valtamerestä
toiseen.

Iso Valtameri on valtameristä suurin.
Se on melkein yhtä suuri kuin kaikki
muut valtameret yhteensä. Sitte seuraa-
vat Atlantin meri, Indian meri, Eteläinen
Jäämeri ja Pohjoinen Jäämeri.

Katsele nyt tarkoin kartasta näitä maan-
osia ja valtameriä! Mihin ilmansuuntiin
toisistansa ovat maanosat? Mihin valtame-
ret? Mitkä valtameret ympäröivät kutakin
maanosaa? Mitkä maanosat ympäröivät ku-
takin valtamerta?

Eurooppa.
Rajat. I

Eurooppa on kuin niemimaa, jokaAa-
sian suuresta mantereesta pistää mereen.
Niinpä ympäröipikin sitä meri kolmella
puolen: pohjoisessa Pohjoinen Jäämeri,
lännessä Atlantin meri, etelässä suuret
sisämeret Välimeri ja Mustameri. Kaa-
kossa on Euroopan rajana Kaspian meri,
joka on maailman suurin sisäjärvi.

Euroopan pohjoisin niemeke on Nbrd-
kap, eteläisin Kap Tarifa ja läntisin Kap
da Roca.

Rannat.

Euroopan rannikot ovat mutkikkaam-
mat kuin minkään muun maanosan. Sen
rannoilla on paljon lahtia, niemiä ja saaria.

Lahtia ja salmia. Pohjoinen Jää-
meri muodostaa Vienan meren.

Atlantin meri muodostaa Euroopan
länsirannikon keskipalkoille Pohjanmeren.
Siitä itäänpäin ovat Skagerak jaKattegat.
Kattegatista johtaa kolme salmea, Juutin-
rauma, Iso Belt ja Vähä Belt Itämereen,
joka on suurin sisämeri. Itämeressä on
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kolme suurta lahtea: Pohjanlahti, Suomen-
lahti ja Riikalahti. Pohjanmeri muodos-
taa etelärannalleen Zuiderzeen [söjderseen].
Lounaassa yhdistää Pohjanmeren Atlan-
tin mereen Calais'n [kaleenj salmi jaEng-
lannin kanaali. Atlannin meri muodostaa
vielä Euroopan länsirannikolle Irlannin
meren, Pohjois-kanaalin, Yrjön kanaalin ja
Biscayan lahden.

Gibraltarin salmi yhdistää Välimeren
Atlantin mereen. Samoin kuin Juutin-
rauman ja Englannin kanaalin, kulkee
Gibraltarinkin salmen kautta vuotuisesti
tuhansia laivoja.

Tanskan niemimaa, pohjoisessa jaBretagne
[brötanj] lännessä. Etelä-Euroopan muo-
dostavat kolme suurta niemimaata: Py-
reneitten niemimaa, Italian niemimaa ja
Balkanin niemimaa. Italian niemimaan
muoto on saappaan kaltainen, jonkakan-
nan ja kärjen Calabrian ja Apulian nie-
mimaat muodostavat. Balkanin niemimaan
eteläisimmän osan, Morean, yhdistää ka-
pea Korintin taipale emämaahan. Mus-
taanmereen pistää Krimin niemimaa.

Mitkä vedet ympäröivät näitä niemi-
maita? Katso kartasta!

Saaria ja Saaristoja. Pohjoisessa Jää

Kuva 25. Gibraltarin salmi.

Välimeri jaetaankahteen meri-alantee-
seen. Länsialanteesen kuuluu Lion-lahti,
Genua-lahti ja Tyrrhenin meri. Tyrrhenin
merestä johtaa Messinä salmi itäiseen meri-
alanteeseen. Siellä on Jonian meri ynnä sen
kolme lahtea: Taranto-lahti, Adrian meri
ja Lepanto-lahti. Etäämpänä idässä pis-
tää pohjoiseen päin Egeian meri, jota saari-
rikkautensa tähden myöskin sanotaan Ar-
kipelaagiksi. Egeian merestä pääsee Hel-
lespontin eli Dardanellein salmen kautta
Marmara-mereen ja sieltä Bosporin kautta
Mustaan mereen. Mustasta merestä joh-
taa Kertshin salmi Asovin mereen.

Niemiä. Pohjois-Euroopassa on kolme
suurta niemimaata: Skandinaavian niemi-
maa, Suomi ja Kuola. Itäänpäin Kuolan
niemimaasta, toisella puolen Vienan me-
ren suuta on Kaninin niemimaa. Keski-
Euroopassa ovat niemimaat Jyllanti eli

meressä ovat: ■ Novaja Semlja, Frans Jo-
sefin maa ja Huippuvuoret, sekä eteläm-
pänä Skandinaavian niemimaan rannikolla
Lofotin saaret.

Atlantin meressä ovat: Islanti, Fär-
saaret ja Brittein saaret. Brittein saariin
kuuluvat: Suuri Britannia, Irlanti, Hebri-
dit, Orkneysaaret [orknej, Shetlannin saa-
ret y. m. — Kattegatin ja Itämeren vä-
lillä on Tanskan saaristo. Tanskan saa-
riston suurimmat saaret ovat Själlanti ja
Fyn. — Itämeressä ovat: Pommerin saa-
ret, joista mainittakoon Riigen [rygen] sekä
Ölanti, Gotlanti, Hiidenmaa, Saarenmaa,
Ahvenanmaa y. m.

Välimeren länsi-alanteessa ovat: Ba-
learin saaret, joista Mallorka on suurin,
sekä saaret Korsika ja Sardinia. Välime-
ren läntisen ja itäisen alanteen eroittaa
toisistaan Välimeren suuri saari Sicilia.



13

Sicilian eteläpuolella on Malta. Välime-
ren itäisessä alanteessa on paljon saaria.
Eurooppaan kuuluvat: Dalmaatian saaret ja
Kyklaadit sekä Kretan jaEubean saari y. m.

-Katso tarkasti kartasta missä nämä saa-

ret ovat ja mihin ilmansuuntaan ne ovat
toisistaan.

Pohjois-läämeren rannat ovat autiot ja
meri on suurimman osan vuotta jäässä.
Täällä on suuria jäävuoria. Kesällä sulaa
lumi ja jää ainoastaan alavimmilla paikoin.

Kuva 26. Maisema navan luona.

Skandinaavian niemimaanpohjois- jalänsi-
ranta on korkeata ja jyrkkää. Korkeat,
lumihuippuiset tunturit ja niiden välillä ole-

vat syvät vuonot ja kapeat salmet tekevät
rannikon luonnon ihanaksi,

Britteinsaartenkin länsirannikko on kor-

Kuva 27. Vuonomaisema Skandinavianlänsirannikolla.
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Kuva 29. Merta alempana oleva rannikko ja sulkulaitoksia.

kea ja siellä on omituisia kallioita. Mutta
muutoin ovat Euroopan länsirannat par-

haastaan alavia ja mataloita. Sellaisilla ma-
taloilla rannikoilla on pitkiä riviä hiekka-

Kuva28. Matala rannikko, jossa on dyynejä ja kallioranta.
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särkkiä, joita merenaallot ja tuuli ovat sinne
työnnelleet. Tällaisia hiekka vyöryjä sano-
taan dyyneiksi.

Ovatpa Pohjanmeren etelärannikot niin-
kin mataloita että vesi joskus tulvii ja peit-
tää suuria maa-aloja. Sinne ovat asukkaat
rakentaneet pitkiä ja korkeita rautapatoja
maataan suojellakseen.

Välimeri muodostaa monta kaunista lah-
tea, joissa on sinistä vettä ja joidenrannat
ovat korkeat.

Tarkasta kartasta, mitkä Euroopan ran-
nat ovat korkeat, mitkä matalat.

Alankoja ja ylänköjä.

Euroopan alangot. Enempi kuin puo-
let Euroopan pintaa on alankoa. Suurin
on Itä-Euroopan tasanko. Se ulottuu lu.o-

suurempi alanko on Lombardian tasanko,
jokaon Adrian meren pohjoisosanreunalla.

Euroopan alangot ovat muutamin pai-
koin laveita tasankoja. Toisissa paikoin
ovat alangot jälleen hyvin mäkisiä ja useissa
kohdin on mataloita vuoria.

Itä-Euroopan tasangon läpi koillisesta
lounaaseen kulkee Pohjois-Venäjän maan-
selkä. Sen lounaispuolella on Valdain
ylänkö.

Itä-Euroopan tasangon pohjois-osassa,
Jäämeren rannalla, on autioita, puuttomia
tuntureja. Tämän alueen eteläpuolella le-
venee suuri havumetsä-alue. Lännessä
ulottuu tämä Suomeen ja Skandinaavian nie-
mimaahan asti. Havumetsä-alueella kasvaa
parhaastaan mäntyjä ja kuusia, mutta
paikoin myöskin lehtipuita, niinkuin koi-
vuja, leppiä y. m. Näissä metsissä elää
meidän tavallisimmat turkkieläimemme.meidän tavallisimmat turkkieläimemme.
— Mitkä ne ovat? — Etelämpänä tullaan

Kuva 30. Aro.

teessä Suomeen ja Skandinaavian niemi-
maan etelä-osaan. Lännessä yhtyy se
Keski-Euroopan alankoon, joka on Itäme-
ren, Pohjanmeren ja Biscayanlahden ran-
nikoilla. Lounaassa Mustanmeren luona
yhtyy Itä-Euroopan tasanko Valakkian
tasankoon. Vähän luoteeseen siitä on
Unkarin tasanko, jota vuoret kaikilla puo-
lin ympäröivät. Etelä-Euroopan ainoa

lehtimetsä-alueelle. Siellä on tavalli-
simpia lehtipuita niinkuin tammi, leh-
mus ja lännessä pyökki. Tämä tienoo
on tiheämmin asuttu ja paremmin viljelty.
Vielä etelämpänä, Mustan ja Kaspian me-
ren tienoilla, on suuria ruohotasankoja eli
aroja. Täällä elää suurissa laumoissa lam-
paita ja hevosia.

Keski-Euroopan alanko on par-
haiten viljolty ja tiheimmin asuttu seutu
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Euroopassa. Laajat vainiot jakomeat ryyti-
ia puutarhat ympäröivät tiheään rakennet-

! tuja taloja ja kyliä. Tässä seudussa on
J myöskin paljon kaupunkia ja suuria tehtaita.

Unkarin ja
Valakkian

tasangot ovat
osaksi hyvin
hedelmälliset.

Mutta laajoilla
aloilla on vaan
aroja ja soita.

Euroopan
vuoret. Euroo-
pan pohjois-
jalänsi-osassa
olevan suuren
alangon itäi-
senä rajana o-
vat Uralin vuo-
ret. Ne kulke-
vat pohjoises-
ta etelään ja
ovat 2000 km.
pituiset. Alan-
gon läntisenä

rajana Atlantin
merta vastas-
sa on Skan-

Kuva 31. Keski-Euroopan alungolta

Kuva 32. Unkarilainen aro.

dinaavian
ylänkö ja
Brittein

saarten vuo-
ret. Skandi-
naavian ylän-
köjaetaankol-
meen osaan;
ne ovat: Köli
eli Norjan vuo-

,riharjanne^
Dovrefjeld ja
Langfjeldene.

Suuressa Bri-
tanniassa on
myöskin kol-

me suurta
vuoriseutua:

Grampianvuo-
ret [grempien],
Penninin vuo-
ret ja Walesln
[ueels] vuori-
maa.
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Uralinvuorista saadaan runsaasti kul-
taa, hopeaa, jalokiviä y. m. Halvem-
paa, mutta hyödyllisempää on rauta, jota
on runsaasti Skandinaavian ylängöllä
ja Suuressa Britanniassa.

Euroopan etelä-osa on parhaastaan
vuorista. Mustanmeren luota idästä, Lion-
labteen länteen kulkee pitkä kaari ke sk i-
korkuisia vuoria. Tämä Keski-Euroo-
pan ylänkö voidaan jakaa kolmeen suu-
reen osaan; ne ovat: Karpaatit, Saksan
ylänkö ja Ranskan ylänkö.

Tarkasta kartasta vuorien asema ja vuori-
jonojen suunta!

1. Karpaatit yhtyvät kaakossa Sie-
benburgin ylänköön. Tämän itä- ja etelä-
puolella ovat Transsylvaanian alpit.

2. Saksan ylänkö. Ylängön kes-
kellä on Fichtelgebirge. Sillä yhtyvät ris-
tiin Erzgebirge, Saksan Jura, Thuringer-
wald [tyyringervalt] jaBöhmerwald [böömer-

valt|. Erzgebirgen ja Karpaattien välillä
ovat Sudetit, joitten korkein osa on Riesen-
gebirge [riisen]. Thuringervvaldin pohjois-
puolella kohoaa Harzgebirge. Lännem-
pänä ovat Reinin liuskavuoret. Niiden
eteläpuolella ovat Schwarzwald ja Vogesit,
ihanan Rheinlaakson molemmilla puolin.
Siitä etelään on Sweitzin Jura.

3. Ranskan ylängön etelä-osan
muodostaa laaja ylätasanko, jota sanotaan
Keskiylängöksi. Sen itärajana ovat Ce-
vennit. Pohjoisempana ovat: Cote d'or
[kot-dor], Langresn [langren] ylänkö ja
Ardennit.

Keski-Euroopan ylängöllä ovat laaksot
ja vuorien alarinteet viljellyt tahi kasvaa
niillä tammi- ja pyökkipuita. Monilla
tienoin asustaa metsävuohia, pääpeu-
roja ja metsäsikoja.

Ylempänä vuorilla kasvaa tavallisesti
havumetsiä, joista saadaan hyvää puu-
ainetta.

Kuva 3:i. Metsäseutu Schwarzwaldilla.

3
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Ranskan ylängöllä on samoin kuin alan-
gollakin vähemmän metsiä. Sen sijaan on
siellä ylänköjen päivänpuoleisilla sivuilla
ihania viinitarhoja.

läiset sivualpit, jotka ovat: Ortler al-
pit, Karniset alpit ja Juliset alpit. Kaa-
kompana Balkanin niemimaalla ovat Di-
nariset alpit.

Kuva 34. ViininkorjuuRanskassa.

Samoin kuin Suuressa Britanniassa saadaan
Keski-Enropassakin monin paikoin rautaa
ja hyödyllistä kivihiiltä, jota käytetään
lämmitys-aineena tehtaissa. Ardennien poh-
joisreunalla, Bheinin liuskavuorilla, Erzge-
birgellä ja Sudeteilla on lukuisia rauta- ja
kivihiilikaivoksia. Sen vuoksi nähdäänkin
näillä tienoin monista tehtaista kohoavia
korkeita, mustia savupiippuja, joita usein
on tiheässä kuin puita metsässä. (Katso
kuva 31!)

Keski-Euroopan keskikorkuistcn vuor-
ten eteläpuolella ovat upeat Alpit, joitten
huiput kohoavat korkeuteen pilvien ohi-
Alpit muodostavat kaaren, joka ulottuu
Adrian merestä idästä Genuan lahteen
länteen. Niissä erotetaantavallisesti kolme
osaa: Itäalpit, Keskialpit ja Länsialpit.

1. Itäalpeissa on kolme pääjonoa:
a) keskinen ja korkein jono, johon
kuuluu Ötzthalin-alpit ja Korkea Tauer,
jolla on huippu Suuri Glockner; b) Poh-
joiset sivualpit, joihin kuuluu: Salz-
burgin alpit ja Itävallan alpit sekä c) ete-

2. Keski alpit voidaan pitkän, koilli-
sesta lounaaseen päin kulkevan laaksova-
nan mukaan jakaa kahteen osaan: poh-
joiseen ja eteläiseen, a) Laaksovanan
pohjoispuolella ovat: Glarnin alpit. Vier-
waldstädtin alpit ja Bernin alpit, joissa on
huiput Finsteraarhorn jaJungfrau; b) etelä-
puolella ovat: Graubiindin alpit, S:t Gott-
hardin alpit ja Vallisin alpit, joissa on
Monte Rosan suuri vuoriryhmä.

3. Länsialpit ulottuvat Mont Blan-
cista etelään päin Välimereen. Mont Blane
on Euroopan korkein vuori (4800 m. kor-
kea). Länsialpit muodostavat korkean
pääjonon ja siitä eroaa sivuille monta haa-
raa. Korkeimmat kukkulat ovat: Mont
Cenis [mong-sönii] ja Monte Viso.

Alppia kiitetään luonnonkauneudes-
taan. Siellä näkee viheriöitseviä laaksoja,
joitten läpi kirkkaat alppijoet luikertavat.
Siellä näkee tunturirotkojen synkkiä syvyyk-
siä. Siellä näkee ihania alppijärviä, joitten
pintaan jyrkät vuorenseinät kuvastuvat. Mo-
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uin paikoin peittävät Alppien rinteitä tummat
havumetsät, toisin paikoin ovat rinteet pai-
jaina ja kuohuva
tunturipuro on kai-
vanut tiensä niitten
kupeisiin. Ylempä-
nä peittää maata
vaalean vihanta ruo-
ho ja siellä kuljek-
sivat paimenet kar-
joineen.Siellä olek-
sii myöskin arka
gemsi eli vuori-
vuohi. Korkeiden
tunturien välillälas-
keutuvat hiljoilleen
alas päin jäävirrat
eli gletscherit. Kor-
kealla pilvien ylä-
puolella kimaltele-
vat lumipeitteiset
vuorenhuiput.

Vaikka Alpit ovat
niin korkeat, voipi
niillä ja niiden ylit-
se helposti kul-
kea. Lukuisia joki-
laaksoja pitkin voi-
pi päästä korkeam-
mille vuoriseuduille.
Alppien yli pää-
see jälleen oivallisia
maanteitä myöten monien luonnollisten vuo-
rensolain kautta. Tärkeimpiä vuorensolia
ovat Vallisin alpeilla olevat Iso S:t Bern-
hard ja Simplon. Viime aikoina on raken-
nettu rautateitäkin alppien poikki. Joskus

Kuva 36. Gemsi eli vuorivuohi.

kulkevat ne kierrellen vuoren reunoja ylös-
päin, joskus on niille puhkaistu vuoreen
tunneli, s. o. pitkä holvi, jonka läpi tie kul-
kee. Tärkeimmät tunnelit ovat S:t Gott-
hardin tunneli ja Mont Cenisin tunneli, mo-
lemmat peninkulmaa pitemmät.

Kaikki Etelä-Euroopan niemimaat ovat
ylänköjä. Ne ovat saaneet nimensä tär-
keimpien vuorijonojensa mukaan.

[ Balkan on suurivuori Balkanin nie-
mi maan itä-osassa. Se ulottuu Mus-

tasta merestä länt-
tä ja luodetta koh-
ti Transsylvanian
alppeihin saakka.
Niemimaan länsi-
osassa ovat Dina-
rin alpit, eteläm-
pänä Pindus ja
Morean niemimaal-
la Arkadian ylän-
kö. Pindus - vuo-
resta itään, lähellä
Egeian meren ran-
taa on mahtava
~jumalain vuori"
Olympos.

Apenninien
niemimaan täyt-
tävät suurimmaksi
osaksi Apenninit.
Ne yhtyvät Genuan
lahden luona Meri-
alppeihin ja niiden
kautta Länsialp-
peihin.

Pyreneitten niemimaan eroitta-
vat Pyreneit muusta Euroopasta. Pyre-
neitten upeat vuoret ulottuvat Välimerestä
idästä Biscayan lahteen länteen. Koko
niemimaan sisäosa on laaja Fspanjan ylä-
tasanko. Sen pohjoisreunalla ovat Kanta-
brian vuoret ja eteläreunalla Sierra Mo-
rena. Tasangon keskellä kulkee koillisesta
lounaaseen useita vuorijonoja, niiden jou-
kossa Sierra de Guadarrama. Lähellä Väli-
meren rantaa niemimaan eteläosassa ko-
hoaa lumihuippuinen Sierra Nevada.

Euroopassa on ainoastaan muutamia
nyt vieläkin tulta-suitsuttavia vuoria.
Useimmat niistä ovat Etelä-Euroopassa;
sitte on niitä vielä Islannissa. Merkilli-
simmät tulivuoret ovat: Etna Sisiliassa,
Vesuvius Apenninien niemimaalla Neape-
lin lahden rannalla, ja Hekla Islannissa.

Efcelä-Euroopassa on usein kovia maan-
järistyksiä. Joskus ovat ne niinkin an-

Kuva 35. Alppimaisema.
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karia että kylät ja kaupungit tulevat hä-
vitetyksi ja tuhansittain ihmisiä rutistuu
kaatuvien kartanoiden alle kuoliaaksi.

joinen järvirikas alue on Itämeren ympä-
rillä, ja eteläinen alppimaissa.

Järvirikkain maa on Suomi. Sen suu-

Kuva 37. Glacieri eli gletscheri.

Etelä-Euroopan luonto poikkeaa paljon
muun Euroopan luonnosta. Suuria met-
siä on ainoastaan Balkanin niemimaan poh-
joisosassa. Muutoin on siellä olevilla vuo-
rillakin ainoastaan pieniä pensaistoja kai-
kellaisia lehtipuita. Koska talvet ovat niin
leudot, ettei pakkasesta ja lumesta juuri
tiedetä, viheriöitsevät monet lehtipuut läpi
vuoden. Tällaisia aina viheriöitseviä lehti-
puita ovat: k ork kita mmi, oli vi, laa-
keri, m yrtti y. m. Havupuista kasvaa
täällä piinia ja sypressi. Muutamia näistä
kasveista käytetään meillä ruukkukasveina.

Laaksot ovat parhaastaan viljeltyjä ja
tiheästi asuttuja. Etelä-Euroopassa voipi
viljellä monenlaisia kasvia, jotka eivät
menesty pohjois-Europassa. Täällä kasvaa
apelsiineja, sitrooneja, viikunoita
ja muita etelän hedelmiä. Viinirypä-
leet ovat täällä hyvin imelöitä ja niistä ei
tehdä ainoastaan viiniä, vaan myöskin ru-
sinoita.

Sitävastoin on Espanjan ylätasangolla
parhaastaan autioita kanervakankaita ja ruo-
hokenttiä.

Järviä.
Euroopassa on lukuisasti järviä. Var-

sinkin on niitä kahdella eri tienoolla. Poh-

rimmat järvet ovat: Saimaa, Päijänne, Pie
lisjärvi ja Inari.

Missä ovat nämä järvet? — Tuonnem-
pana saamme lukea useammista maamme
järvistä.

Suomen jälkeen on Skandinaavian nie-
mimaa järvirikkain. Tärkeimmät järvet
ovat: Venneri, Vetteri, Hjelmari ja Mälari
alangolla, sekä Mjösi, Siljanjärvi ja Storsjö
ylängöllä.

Luoteis-Venäjällä olevat järvet ovat
hyvin suuria, vaikka niitä ei ole monta.
Suurimmat niistä ovat: Laatokka, Äänis-
järvi, Ilmajärvi ja Peiposjärvi.

Itämeren eteläpuolella ja Jyllannin nie-
mimaalla on joukko järviä, mutta ne ovat
sangen pieniä.

Alppien tärkeimmät järvet ovat Keski-
alppien pohjois- ja eteläpuolella. Pohjois-
puolella ovat: Genevejärvi, Neuchatelin
järvi [nöshatelin], Virwaldstätterjärvi [fir-
valtstätter] ja Bodenjärvi. Eteläpuolella
ovat: Lago Maggiore [madshore], Lago di
Como ja Lago di Garda.

Muutamat näistä järvistä ovat suuria ja
aukeita, ja muistuttavat sisämerta. Muu-
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amat ovat jälleen täynnä saaria. Ylipäänsä
vaikuttavat järvet hyvin paljon maan kau-
neuteen. Maailman kauneimmat paikat
ovat kirkkaitten, sinikalvoisten alppijärvien
rannikot. Sen vuoksi matkustaa niille tie-
noin ihmisiä kaukaisista maista. — Sitä-
paitsi ovat järvet keskuusliikkeelle hyödyl-
lisiä. Useimmilla suurilla sisävesillä kulkee
nykyjään höyryvenheitä.

Jokia.
Joista lukiessa tulee hyvin tarkastaa ja

mieleen painaa kartassa oleva joen kuva.
Siten oppii helposti missä joki alkaa, minne
päin se juoksee ja minne se purkaa vetensä.
Joen alku s. o. joen lähde on aina jossain
korkeammassa seudussa, tavallisesti jollain
vuorella ja se juoksee sinne päin, minne
maa kallistuu. Jokien juoksusta voipi siis
parhaiten tietää maan kaltevuuden.

Euroopan mantere kallistuu kahtaanne
päin, luoteeseen ja kaakkoon. Luoteis-
puolella olevat joet laskevat Pohjoiseen
Jäämereen ja Atlantinmereen ynnä sen
lahtiin ja sisämeriin. Kaakkoispuolella
olevat joet laskevat Välimereen ynnä sen
lahtiin, Mustaan mereen ja Kaspian me-
reen. Näitten aluetten välinen veden-
jakaja kulkee, tehden monta mutkaa,
Uralivuorten keskipalkoilta Gibraltarin sal-
melle.

1. Luoteispuolella olevia jokia:
a) Pohjoiseen Jäämereen laskevat:
Petshora Uralin vuorilta jaViena Poh-

jois-Venäjän maanselältä.
h) Itämereen ja sen lahtiin laskevat :

Tornion joki, Uumajan joki, Ångerman-
joki ja Daljoki, jotka kaikki tulevat Köliltä
ja juoksevat kaakkoista kohti Pohjanlah-
teen. Samaan mereen laskee Suomesta:
Kemi-joki, Oulunjoki, Kyrönjoki ja Koke-
mäen-joki.

Suomen laitteen laskevat: Kyminjoki
Päijänteestä, Neva Laatokasta ja Narva
Peiposjärvestä. — Laatokkaan laskevat:
Vuoksi Saimaasta, Syväri Äänisjärvestä
ja Velhojoki Ilmajärvestä.

Riian lahteen laskee: Väinäjoki Val-
dain ylängöltä.

Itämereen laskevat: Njemen Länsi-
Venäjän maanselältä, Veiksel Karpaateilta
ja Oder Sudeteilta. Näitten jokien suille
on muodostunut kummallisia lahdelmia,
joita sanotaan Haffeiksi. Pitkät ja kapeat
maankaistaleet tai saaret eroittavat ne
melkein tykkänään merestä.

c) Pohjanlahteen ja sen lahtiin juok-
sevat :

Kattegattiin juoksee Götajoki, jokatuo
vettä Venneristä. Venneriin laskee jälleen
Klarjoki Köliltä.

Skagerakkiin laskee Glommi Dovrefjel-
diltä.

Pohjanmereen laskevat:.Elbe Biesenge-
birgeltä, Weser Thiiringerwaldilta, Rhein
S:t Gotthardilta, Maas Langresn ylängöltä,
Schelde Ranskan ylängöltä ja Suuren Bri-
tannian tärkein joki Thames [tems].

Niinkuin jo edellä sanottiin tulee kat-
sella kartasta tarkemmin kaikki joet! Koska
Rhein on tärkeimpiä jokia Euroopassa, se-
litämme sen vähän laajemmin.

Rhein i n lähteet ovat S:t Gotthardin
lumihuipuilla. Vesi hyökkää sieltä vaahto-
päisenä vuorenrinnettä alas ja saapuu ah-
taaseen alppilaaksoon. . Sieltä se juoksee
koillista ja pohjoista \ kohti Bodenjärveen.
Bodenjärvestä lähdettyä muodostaa joki suu-
ren ja kauniin Rheininputouksen. Joki
rientää nyt länttä kohti, mutta kääntyy äk-
kiä pohjoiseen. Sitte se kulkee leveänä ja
tyynenä Rheininlaakson läpi. Sitte se
jälleen äkkiä kääntyy länteen ja sen jälkeen
luoteeseen kiitäen Rheinin liuskavuorten vä-
litse. Vihdoin laskee Rhein leveänä ja rau-
hallisena alangolle, kääntyy länteen ja pur-
kaa vetensä monien suuhaarojen kautta me-
reen. Tärkeimmät suuhaarat ovat: Yssel
[ejsel] Zuiderzeehen [söiderseehen] sekä
Wahl, Lech ja Vanha Rhein Pohjanmereen.
Rheinin suuhaarat muodostavat yhdessä
Maasin ja Schelden kanssa lavean ja hedel-
mällisen suistomaan. Rheinin monista syrjä-
joista ovat suurimmat: Aar, (jonka kautta
monien alppijärvien vesi juoksee), ja Mosel
Vogeseilta, molemmat vasemmalta puolen,
sekä oikealta Neckar Swarzwaldilta, ja Main
Eichtelgebirgeltä.

Liike Rheinillä on hyvin vilkas. Mat-
kustajahöyrylaivoja, lasti- ja hinaajalaivoja,
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purjelaivoja, venheitä ja pitkiä tukkilauttoja I
kohtaa joella alituisesti. Joka vuosi rien-

Rhone jroon] S:t Gotthardilta.
Rhone virtaa ensin Bernin ja Vallisin

Kuva 38. Rheinin varrella.

tää Rheinin seuduille tuhansittain matkaili-
joita. Maailman mainio kauneudestaan on
varsinkin se seutu, jossa joki virtaa Rhei-
nin liuskavuorten läpi. Täällä peittävät kor-
keita vuorenrinteitä komeat viinitarhat ja
tuuheat lehtimetsät ja huipuilla näkyy van-
hoja ritarilinnojen raunioita.

cl) Englannin kanaaliin laskee:
Seine [seen] Langresin ylängöltä.

e) Atlantin mereen laskevat:
Loire [loaarj Cevenneiltä ja Garonne

[garon] Pyreneiltä. Garonnen lavealla
suulla on nimenä Gironde [sijrongd].

Pyreneitten niemimaalta laskee Atlan-
tiin vuolaat ylänkö-joet: Duéro eli Douro,
Tajo [taahho] eli Tejo [teesho] ja Guadiana,
kaikki Espanjan ylätasangolta, sekä Gua-
dalquivir [quadalkivir] Sierra Morenalta.

2. Kaakkoisrinteellä olevat joet:

a) Välimereen laskevat :

Ebro Kantabrian vuorilta.

alppien välillä olevan kauniin laakson läpi
länttä ja luodetta kohti Genéve-järveen.
Sieltä se jatkaa matkaansa etelää, länttä ja
vihdoin etelää kohti Cavennien ja Länsi-
alppien välillä olevan ihanan laakson läpi.
Rhone laskee Lion-lahteen ja muodostaa
suullensa sangen suuren suistomaan eli del-
tan. Suistomaa kasvaa runsaasti, sillä joki
on vuolas ja tuopi mukanaan paljon mutaa.
— Syrjäjoet : oikealta Saöne [soon] Langresin
ylängöltä; vasemmalta Isére [isäär] Alpeilta.

Tiber Apennineilta Tyrrhenin mereen.

Tiber on pieni joki, jossa juoksee
likaisen-keitaista vettä, mutta se on kuu-
luisa sen vuoksi, että sen rannalla on Roo-
man kaupunki.

Po Monte Visolta Adrian mereen.

Po on Italian suurin joki. Se juoksee
koillista ja itää kohti puutarhan lailla vil-
jellyn Lombardian tasangon läpi. Po muo-
dostaa suuren deltan, joka kasvaa tavatto-
man nopeasti.
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Adige [adidsje] eli Etsch Alpeilta Adrian järvistä" ylängöltä. Joki juoksee
itää, jlounasta jakaakkoa kohti. Se jakaan-
tuu vihdoin moneen haaraan ja muodostaa
saarekkaan deltan. — Suurimmat syrjäjoet
ovat: oikealta Oka [akå] ja vasemmalta
Kama.

mereen.
Maritza Rodope-vuorilta Egeian me-

reen.
h) Mustaan mereen laskevat

Tonava Schwarzwaldilta. Volga on Euroopan suurin joki. Se on

Kuva 39. Volga.

Tonavan lähde on korkealla, metsäi-
sellä Schwarzwaldilla. Ensin juoksee To-
nava itään Baijerin ylätasangon, ja Böhmer-
waldin ja Itäalppien laakson läpi.
Unkarin tasangolla kääntyy joki äkkiä ete-
lään ja sitte kaakkoiseen. Transsylvanian
alppien ja Balkanin välille on Tonava mur-
tanut itselleen tien, jota sanotaan Rautapor-
tiksi. Sitte tulee Tonava Valakkian tasan-
golle, kääntyy siellä pohjoiseen ja juoksee
vihdoin itää kohti kolmen suuhaaran kautta
Mustaan mereen. — Tonavan monista syrjä-
joista ovat suurimmat: oikealla Inn, Drave
ja Save, jotka tulevat Alpeilta, ja vasemmalla
Theiss ja Prut, jotka alkavat Karpateilta.

Tonava on kaksi kertaa niin pitkä kuin
Rhein ja Euroopan suurimmista joista toinen
järjestyksessä. Tonavallakin kulkee lukui-
sia höyrylaivoja ja muita aluksia.

Dnjestr ja Bug Karpateilta. Dnjepr
Valdain ylängöltä. Don laskee Asovin jär-
veen.

c) Kaspian mereen laskevat:
Volga Valdailta.
Volga saa alkunsa muutamista pienistä

melkein koko pituudeltaan haaksikululle so-
piva ja muodostaa siten mainion, satojen pe-
ninkulmien pituisen vesitien Itä-Euroopan
tasangon läpi.

Vähintään 20,000 alusta, niiden joukossa
lukuisia höyrylaivoja, liikkuu vuotuisesti
joella. Volgan alajuoksulla pyydetään erästä
suurta kalaa, sampi a, jonka määhnä on
hyvämakuista kaviaaria.

Ural Uralia vuorilta.
Itä-Euroopan ja Keski-Euroopan joet

ovat ylipäänsä purjehdukseen sopivia, koska
maa siellä on tasainen ja kallistuu hil-
joilleen merta kohti. Pohjois-Euroopan ja
Etelä-Euroopan joet ovat sitävastoin vuo-
laita ja täynnä koskia, jonka vuoksi niillä
saattaa purjehtia vaan muutamin paikoin.
Itä-Euroopassa ja varsinkin Keski-Euroo-
passa ovat joet monin paikoin niin lähellä
toisiansa, että niiden välille on voitu raken-
taa kanavia. Siten on sinne saatu koko-
nainen vesitie-verkko, jota myöten ta-
varoita voi helpolla kuljettaa. Jokien ja
kanavain avulla voipi jo nykyjään useassa
paikassa päästä merestä mereen läpi Euroo-
pan mannermaan.
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j&. asla,.

Rajat.

Aasiaa rajoittaa pohjoisessa Pohjoinen
Jäämeri, idässä Iso Valtameri eli Tyven-
meri, etelässä Indian meri, lounaassa Pu-
nainen meri ja lännessä Välimeri, Egeian
meri, Musta meri ja Kaspian meri. Län-
nessä yhtyy Aasia vielä Euroopaan jaAf-
rikkaan. Luonnollinen raja Euroopan ja
Aasian välillä kulkee Uralivuoria jaUral-
jokea pitkin. Afrikkaan yhdistää Aasian
Suetzin taipale. Taipaleen poikki on kai-
vettu Suetzin kanava. Koillis- ja kaakkois-
kulmalla eroittavat Aasian ainoastaan sal-
met Amerikasta ja Austraaliasta.

Aasian pohjoisin niemeke on Kap Tshel-
juskin, itäisin Itäniemi ja eteläisin Kap
Buru.

Rannat.

Samoin kuin Euroopan, on Aasiankin
rannoilla joukko suuria rannikko-meriä,
lahtia, salmia, niemiä ja saaria. Näistä
ovat monet suurempia kuin Europan, mutta
Aasian äärettömään mantereeseen verrat-
tuna ovat ne vähäpätöisiä.

Pohjoinen Jäämeri muodostaa lännessä
Karian meren ja Obi-lahden. Näiden vä-
lillä on Samojedin niemi. Näistä itään-
päin ovat asumattomat saariryhmät Uusi
Siperia ja Vrangelin maa. Etäisimpänä
idässä on Tshuktshin niemi, jonka kärkenä
on Itäniemi.

Melkein koko Aasian pohjoisrannikko
on matalaa. Seudut ovat jylhiä ja autioita.

Pohjoisen Jäämeren ja Ison Valtame-
ren yhdistää toisiinsaBeringin salmi. Tämä
salmi eroittaa Aasian Amerikasta.

Ison Valtameren eli Tyvenen me-
ren rannikolla on joukko rantameriä *).

1) Rantameriksi sanotaan laajoja meren
poukamia, joita saari-ryhmät eroittavat valta-
merestä.

Niitä eroittavat toisistansa saaret tai nie-
met. Valtamerestä eroittaa niitä kaaren-
moisesti kiertävät pitkät saarijonot. Ran-
tameret ovat: Beringin meri, Ohotan meri,
Japanin meri, Itä-Kiinan meri, ynnä Kel-
tainen meri, sekä Etelä-Kiinan meri ynnä
Tong-king-lahti ja Siam-lahti. Beringin
ja Ohotan meren välillä on Sahalin saari.
Japanin ja Keltaisen meren välillä on
Korean niemi. Itä- ja Etelä-Kiinan meren
välillä on Formosa saari. Rantamerien
ulkopuolella ovat seuraavat saari-jonot:
Beringin meren edustalla Aleutit. jotka
kumminkin luetaan Amerikkaan; Ohotan
meren edustalla Kurilit; Japanin meren
edustalla Japanin saaret, joista suurimmat
ovat Jeso ja Nipon, Itä-Kiinan meren edus-
talla Liukiu-saaret sekä Etelä-Kiinan meren
edustalla Filippinit ja osa Sundasaarista.
Viimeksi mainitut jaetaan Isoihin Sunda-
saariin jaVähiin Sundasaariin. Isot Sunda-
saaret ovat: Borneo, Celebes, Java, Sumatra.
Celebes^n itäpuolella ovat Molukit. Tong-
king lahden edustalla on Hainan saari.

Itäranta on parhaastaan korkeata ja
useissa paikoin korkea vuorista.

Etelään päin, Indian merta kohti,
ulottuvat suuret niemimaat Taka-India,
Etu-India ja Arabia. Niitä eroittaa toisis-
taan Beugalin lahti ja Arabian meri. Taka-
Indiasta pistää etelään päin kapea Ma-
lakka-niemi. Malakan ja Sumatran välillä
on Malakka-salmi, joka on enimmin käy-
tetty kulkuväylä Indian meren ja Tyven
meren välillä.

Etu-lndian kaakkoispuolella on suuri
Ceylonin saari, jota mannermaasta eroit-
taa Palkin salmi. Lounaasen ovat Lakka-
divien ja Maledivien saariryhmät.

Arabian meri muodostaa rannikolle
Oman-lahden, Ormus salmen ja Persian
lahden itäpuolelle, ja Aden [ädn] lahden,
Bab-el-Mandebin-salmen ja Punaisen meren
etelä- jalänsi-puolelle Arabian niemimaata.
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Indian meren rannikot ovat osaksi kor-
keita ja syviä, osaksi alhaisia ja mataloita.
Palkin salmessa ja Persian lahdessa
keräilevät sukeltajat meren pohjasta simpu-
koita, joissa on jalo-helmiä.

Länteen päin on Vähän Aasian niemi-
maa Välimeren ja Mustanmeren välillä.
Sen eteläpuolella on kaunis Kypron saari.
Vähän Aasian länsirannikolla on paljon
lahtia, niemiä ja saaria, niiden joukossa
Rodos-saari.

Välimeren itäranta on enimmittäin ma-
talaa ja hiekkaista, mutta Vähän Aasian ran-
nat ovat korkeita ja siellä on paljon sata-
mia. Luettele tarkemmin Vähän Aasian
ympärillä olevat meret ja salmet!

Ylänköjä ja Alankoja.

Ei ainoastaan pituudessa ja leveydessä,
vaan myöskin korkeudessa ja syvyydessä
on Aasia muita maan osia mahtavampi.
Aasian keskellä kulkee lännestä itään jono
mahtavia ylänköjä ja korkeita vuoria.
Nämä ylängöt jakautuvat läntiseen ja
itäiseen ylänköalueeseen. Näiden si-
vuilla on laveita alankoja.

Aasia voidaan luontonsa mukaan ja-
kaa s:en pää-osaan:

1. Länsi Aasian ylänkö, johon kuu-
luu Vähä Aasia, Armenia ja Iran. Näiden
yhteydessä on Syrian ylänkö etelässä ja
Kaukasus pohjoisessa.

Vähän Aasian ylänköä rajoittavat poh-
joisessa Pöntiset vuoret ja etelässä Taurus.
— Syrian ylängöllä huomataan Libanon
ja Antilibanon. Niiden suunta on pohjoi-
sesta etelään, yhtä myötä Välimeren ran-
nikon kanssa. — Armenian ylängöllä on
kuuluisa vuori Ararat. — Kaukasus on
autiota alppimaata. Sen korkein huippu
on Elbrus. — Iranin ylänköä ympäröivät
korkeat vuoret. Niistä ovat Elburs ja
Hindukush pohjoisessa ja Solimanvuoret
idässä.

Suuret ylätasangot ovat parhaastaan
aroja. Iranissa on myöskin erämaita 1). Muu-
tamin paikoin ovat vuorien rinteet metsäi-
siä, toisin taas paljaita. Ihmisiä on aset-
tunut asumaan ja maata viljelemään enim-
mittäin vuorten laaksoihin. Korkeimmat
vuoren huiput ovat kaikki lumella peitetyt,
sillä niitä on korkeampia kuin Mont Blanc.
Monet paikat ovat hyvin tuliperäisiä.

2. Itä-Aasian ylänkö. Tämän ylän-
gönpääosa on Keski-Aasia. Keski-Aasiaksi
sanotaan niitä laajoja ylätasankoja, jotka
täyttävät Aasian mantereen keskustan.
Niitä ympäröivät korkeat vuoret: Hima-
laya etelässä, Pamirin ylätasanko lännessä,
Tien-shan, Altaj, Sajanin vuoret ja Trans-
baikalin alppimaa pohjoisessa, Kingan
vuoret idässä ja Kiinan vuorimaa kaa-
kossa. Mahtava Kuenlunin alppijono ja-
kaa ylätasangot kahteen osaan: etelässä
on Tibet ja pohjoisessa Tarimlaakso ja
Gobi eli Shamo-erämaa.

Tibet on maanpallon korkein alppimaa.
Sen tasangot ovat yhtä korkealla kuin
Mont Blancin huippu. Himalayalla on
maailman korkein vuorenhuippu Gauri-
sankar, joka on 8,800 m. korkea. Mutta
maailman korkein vuorijono on länsi Ti-
betillä oleva Karakonim.

Koilliseen, itään ja kaakkoon päin ulot-
tuu ylänkö lähelle merta. Pitkin'Japanin
meren rantaa kulkee pitkiä alppijonoja
etelää kohti Korean niemimaalle. Kam-
tshatkan niemelläkin on korkeita vuoria.

Ylätasangot ovat osaksi kuivia heinä-
aavikkoja, osaksi autioita hiekka- ja
kallio erämaita. Täällä matkustetaan
kaksikyttyräisellä kameelilla.

Itä-Aasian ylängön vuoret ovat laadul-
taan alppien kaltaiset. Näiden alppien lai-
tumilla on meidän parhaimpien kotieläin-
temme alkuperäinen koti. Vielä nytkin kul-
jeksii siellä laumottain villiä hevosia,
härkiä, aasia, vuohia ja lampaita.

*) Erämaa on sellainen maa, jossa ei ole mel-
kein ollenkaan kasvullisuutta. Sielläjiähdään
vaan paljaita vuoria ja lentohiekka-kenttiä.

4
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Tällä ylängöllä on asukkaita hyvin har-
vassa ja viljelys on vähäpätöinen. Ainoas-
taan Kiinan vuorimaa on tiheämmin asuttu
ja hyvin viljelty.

joista mainittakoon sopuli ja majava.
Etelä-osaa peittävät laajat aromaat.

Lounaassa on Siperian alangon jatkona
Turanin alanko. Tätä alankoa peittävät

Kuva 40. Gobi eli Shamo-erämaa

i3. Alangot. Näiden suurien ylänkö-
jen vierillä olevat laveat alangot ovat seu-
raavat : Siperian alanko ja Turanin alanko
luoteessa, Mesopotamian alanko lounaassa,
Hindustanin alanko etelässä ja Kiinan
alanko idässä.

Kaikista suurin on Siperian alanko, jo-
hon kuuluu koko luoteis-Aasia. Uralivuo-
ret eroittavat sen Itä-Euroopan tasangosta.
Luontonsa puolesta on Siperian alanko hy-
vin Itä-Euroopan tasangon kaltainen. Lä-
hellä Jäämerta on autioita tundroja.
Keskisiperiassa on äärettömiä havumet-
siä. Metsissä on runsaasti turkkieläimiä,

parhaastaan kuivat aromaat ja hieta-
aavikot. Maa on suolainen ja siellä tava-
taan meriraakun kuoria. Tästä huomaa alan-
gon muinoin olleen merenpohjana.

Mesopotamian alanko on suurimmaksi
osaksi aronkalttaista tasankoa.

Hindustanin alangon länsiosa on aroa
ja erämaata, mutta itäosa erittäin hedel-
mällistä. Siellä vaihtelevat tiheät, kaiken-
laisia lehtipuita kasvavat metsät ih an öi-
den vainioiden ja hedelmätarhojen
kanssa. Indian monista hyödyllisistä puu-
lajeista mainittakoon palmut, banaanit
ja leipäpuut. Jokien liejuisilla suilla on
läpitunkemattomia metsikköjä. Siellä
kasvaa rehoittaa runsaassa määrin hyödyl-

Kuva 41. Siperian tundra.
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Dekanin ylänkö. Siellä on ylätasankoja,
joltareunavuoret ympäröivät. Reunavuo-

linen b amburuoko, jostamaan asukkaat val- \
mistavat huoneita, aseita, huonekaluja y. m. j

Eläinkunta ei ole missään niin rikas kuin ret ovat: Länsi-Ghats" [gots] lännessä jaItä'

Kuva 42. Jokimaisema Indiassa.

Indiassa. Siellä on apinoita, tiikerejä,
e leh vant tej a, sarvikuonoja y. m. Siellä
on kauniita ja hyödyllisiä lintuja niinkuin
riikinkukko, fasaani y. m., mutta myös-
kin myrkyllisiä käärmeitä ja rumia
kr ok o diilej a.

Kuva 43. Elehvantti ja tiikeri.

Kiinan alanko on enin viljelty ja tiheim-
min asuttu paikka maailmassa. Täällä asu-
vat ihmiset myöskin joen pinnalla, lautoille
rakennetuissa huoneissa.

4. Eteläiset niemimaat. Sen verran
kuin tiedetään on Arabian niemimaalla
ylätasankoja ja niiden ympärillä reuna-
vuoria. — Etu-Indian niemimaalla on

Ghats idässä. — Taka-Indian läpi kulkee
pitkiä vuorijonoja, jotka pohjoisessa yh-
tyvät Itä-Aasian ylänköön. Etelässä eroit-
tavat niitä pitkät jokilaaksot ja matalat
rantatasangot.

Arabian sisämaa on erämaata ja aroa
Reunavuorien rinteet ovat hedelmälliset.

Kuva 44. Orangutangi.
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Samoin kuin Hindustanin alangolla, on
suurilla Indian niemimaillakin rikas kasvi-
ja eläinkunta.

5. Aasian saaret ovat melkein kaikki
korkeita ja vuorisia. Jono tultasuitsutta-
via vuoria ulottuu pitkin Sumatran ja Ja-
van rannikkoa, Pienten Sundasaarten
kautta pohjoiseen päin itä-Aasian saari-
sarjoja pitkin ainaKamtsjatkalle asti. Moni
näistä tulivuorista on Mont Blancin kor-
kuinen.

Aasian saaret ovat hyvin hedelmällisiä.
Indian saaret ovat tunnetut maukkaista
hedelmistänsä ja oivallisista ryy-
deistänsä. Borneon ja Sumatran saarilla
asuu suuri apina, orangutangi, jota myös-
kin sanotaan „metsäihmiseksi".

Järviä.
Länsi- ja Keski-Aasiassa on monta

suurta aro-järveä, jotka eivät laske vet-
tänsä mereen ja joissa siis on suolaista
vettä. Sellaisia järviä ovat : Kaspian meri^
maailman suurin järvi, — Araljärvi ja
Balkash-järvi Turanin alangolla. Syrian
ylängöllä on Kuollut meri ja el Ghor laakso-
El Ghor on maailman syvin laakso. Se
on 400 m alempana Välimeren pintaa.

Aasian alppimaassa on monta suurta
tunturijärveä, joissa on kirkasta, suola-
tointa vettä, mutta ne ovat vähemmin
tunnettuja. Sellainen kaunis alppijärvi
on Transbaikalin alppimaan länsipuolella
oleva Baikäljärvi.

Jokia.
Aasiassa on paljon suurempia jokia

kuin Euroopassa. Suurimmat joet saavat
alkunsa ylänköjen reunavuorilta ja juok-
sevat ympärillä oleviin valtameriin. Muu-
tamat suuret joet laskevat arojärviin.

Selitä tarkemmin seuraavat joet kartasta!
1. Pohjoiseen Jäämereen laskevat:
Obi, Altailta, Jenisei Sajanin vuorilta

ja Lena [ljänå] Baikalvuorilta.
Nämä joet ovat Volgaa suuremmat. Ne

ovat syrjäjokineen aution Siperian parhaim-
mat kulkuväylät. Sitä paitsi ne ovat hy-
vin kalarikkaat.

2. Isoon Valtamereen eli Tyveneen me-
reen laskevat:

Amur Transbaikalista, Hoang-ho
tainen joki") Tibetin alppimaasta.

Ho:;ng-ho tekee suuren kaaren pohjoista
kohti ja laskee sitte koillista suuntaa erääseen
Keltaisen meren lahteen. Joki on hyvin
v.iolis ja kuljettaa muassaan paljon kel-
taista limaa. Siitä ovat sekä joki että
meri saaneet nimensä.

Jang-tse-kiang („Sininen joki") Kuen-
lunilta.

Jang-tse-kiang tekee suuren kaaren etelää
kohti. Kiinan hedelmällisimmät ja tiheimmin
asutut seudut ovat tämän joen alajuoksun ym-
pärillä. Siellä liikkuu tuhansittain kiinalaisia
laivoja ja paitsi niitä vielä Eurooppalaisia ja
Amerikkalaisiakin aluksia. Pitkän keisarinka-
navan kautta on Jang-tse-kiang yhteydessä
Hoang-hon kanssa.

Mekong Tibetin alppimaasta.
Mekong on runsasvetinen joki ja muodostaa

laajan ja hedelmällisen deltan.
3. Indian mereen laskevat:
Saluén ja Iravaddi, molemmat Tibetin

alppimaalta.
Brahmaputra Himalayan pohjois- ja

Ganges Himalayan etelä-rinteeltä.
Tehden pitkän kaaren kiertää Brahmaputra

Himalayan itäisen pään ympäri. Ganges vir-
taa kaakkoa kohti. Vihdoin kohtaavat nämä
molemmat suuret joet toisensa ja juoksevat
rinnatuksin etelää kohti Bengalin lahteen. Ja
siellä ne muodostavat laajan, yhä kasvavan
deltan.

Indus eli Sind Himalayan pohjoispuo-
lelta.

Indus eli Smd-joen lähteet ovat lähellä
Brahmaputran lähteitä, mutta juoksevat vas-
taiseen suuntaan eli ensin luodetta ja sitte
lounasta kohti Arabian mereen.

Tigris ja Eufrat Armenian ylängöltä.
Nämä joet yhdistyvät — ja yhdistynyt
juoksu, Shat-el-Arab, laskeePersian lahteen.

4. Arojärviin laskevat:
Amu-darja Pamirin ylängöltä ja Syr-

darja Tien-shanilta, molemmat Aral-jär-
veen.

Jordan Antilibanonin vuorilta Genetza-
retin järven ja el Ghor laakson kautta
Kuolleeseen mereen.
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-A. frilika.
Rajat.

Afrikkaa ympäröi meri joka puolella:
pohjoisessa Välimeri, lännessä Atlantin
meri, etelässä ja idässä Indian meri, Aden
[ädn] lahti ja Punainen meri. Afrikka on
lähinnä Aasiaa Suetzin kanavan ja Bab-
el-Mandebin salmen luona; lähinnä Eu-
rooppaa Gibraltarin salmen luona.

Afrikan pohjoisin niemi on Kap Blanco,
läntisin Kap Verde, eteläisin Kap Agulhas
[aguljäs] ja itäisin Kap Guardafui.

Rannat
Afrikka on suuri mantere, jonka ran-

nikolla on vähän lahtia, niemiä ja saaria.
Pohjois-rannikolle muodostaa Välimeri

Ison ja Vähän Syrtin. Länsi-rannikolle
muodostaa Atlantin meri aavan Guinean
[ginéa] lahden.

Itä-rannikolla on Afrikan ainoa huo-
miota ansaitseva niemi, Somalin niemimaa.

Rannat ovat enimmittäin mataloita, osaksi
hietaisia, osaksi suoperäisiä. Ainoastaan itä-
rannikko on korkeampaa.

Atlantin meressä ovat seuraavat saa-
ristot: Azorit, Madeira, Kanarian saaret
ja Kap Verden saaret. Indian meressä

on suuri Madagaskarin saari, jonka eroit-
taa mantereesta Mosambiquen [mosangbik]
kanaali. Madagaskarista luoteeseen päin
ovat Komorin saaret ja itäänpäin Maska-
renit. Kap Guardafuin edustalla on So-
kotran saari.

Afrikan saaret ovat vuorisia ja hyvin
hedelmällisiä. Tultasuitsuttavia vuoria on
useissa paikoin. Korkein tulivuori on Pic
de Teyde, joka on Kanarian saariin kuulu-
valla Teneriffan saarella.

Ylänköjä ja alankoja.
Suurimman osan Afrikkaa täyttävät kor-

keat ylätasangot. Niiden ympärillä on
reuna vuoria, jotka jyrkästi alenevat ka-
peille rantamille.

Afrikka jaetaan tavallisesti kolmeen

1. Pohjois-Afrikka, johon kuuluu Vä-
limeren rannikko ja suuri Saharan erämaa.

Luoteessa kohoavat Atlasvuoret lumi-
peitteisine huippuineen. Ison Syrtin itä-
puolella on Barkas ylänkö.

Sahara on maailman suurin erämaa.
Se ulottuu Atlantin merestä lännestä, aina
Punaiseen mereen asti itään.

Kuva 45. Sahara ynnä keidas ja taatelipalmuja.
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Atlasvuorten tienoo on kaunis alppimai-
sema. Barkas ylängöllä on heinikkotasankoja
ja metsäisiä rinteitä.

Saharan keskiosa on korkeata kallio- ja
kivi-erämaata. Siellä on myöskin sangen
suuria vuorimaita esim. Tibesti. Etäämpänä
lännessä ja idässä on äärettömiä lento-'
hiekkakenttiä. Kun hiekka on tuulessa
laskeumat maahan aaltomaisesti, näyttävät
kentät hiekkamereltä. Sellaisilla pai-
koin, missä on vettä, on viheriöitseviä
keitaita. Keitailla kasvaa taatelipal-
muja ja muita hedelmäpuita ja täten ne
näyttävät ihanilta saarilta autiolla hiekka-
merellä. Täällä saavat karavaanit 1) vir-
voitella vaarallisen erämaa-matkan jälkeen.

3. Sudan („mustien maa"), johon kuu-
luu keski-Afrikka. Sudanissa on kolme
osaa: Ylä-Sudan lännessä, Ala-Sudan Tsad
järven ympärillä ja Egyptiläinen Sudan
idässä. Egyptiläisen Sudanin eteläpuolella
on Abessinian alppimaa, jonka huiput ovat
Mont Blancin korkuiset.

Vuorien rinteillä ja vesien lähestöillä on
kauniita akasia-, palmu- ja muita lehti-

tiläispuu baobab eli apinanle ipäpuu ja
sykomoori.

2. Etelä-Afrikka on Afrikan kor-
kein osa. Ekvaatorin tienoilla kohoaa
kaksi korkeaa sammunuttatulivuorta : Ki-
lima-Ndsharo (5,700m) idässä jaKamerun-
vuori etäimpänä lännessä. Kaakkoisran-

Kuva 46. Sarvikuono ja virtahepo.

nikolla ovat Lohikäärmevuoret. Etäimpänä
lounaassa, Hyväntoivon niemellä on jyrk-

Kuva 47. Kylä Sudanissa.

metsiä. Neekerikylät ovat täällä kahvi-
puiden, banaanien ja muiden hedelmä-
puiden ympäröimiä. Laveilla ylätasangoilla
kasvaa runsaasti korkeata, tuuheaa heinik-
koa. Näillä ruohotasangoilla eli savan-
neilla kasvaa siellä ja täällä Afrikan jät-

J) Karavaani on suuri erämaiden läpi kul-
keva matkustaja-joukko.

kärinteinen ja tasahuippuinen Tafelvuori.
Lohikäärmevuorien länsipuolella on Ka-
laharin erämaa ja sen eteläpuolellaKarrun
ylänkö-aro.

Etelä-Afrikan luoteis-osassa on tiheitä
aarniometsiä, mutta etelä- ja itä-osassa
on enimmittäin savanneja. Kasvit ovat
melkein samallaisia kuin Sudanissa, ainoas-
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taan etäimpänä etelässä on kasvullisuus eri-
lainen. Siellä on useiden meidän kauniim-
pien puutarhakukkien jaruukkukasvien koti.

Kuva 48. Kirahvi.

Sekä Sudanissa että Etelä-Afrikassa on
monellaisia suuria ja omituisia eläimiä. Sa-
vanneilla kuljeksii laumottain elehvant-
teja, sarvikuonoja, kirahveja, puh-

Kuva 49. Strutsi.

velejä y. m. Metsissä on monellaisia api-
noita, joitten joukossa suuri ja voimakas
gorilla. Jo'issa oleksivat virtahevot,
krokotiilit y. m. Kaikkialla Afrikassa
tavataan strutsi, suurin kaikista linnuista,
ja eläinten kuningas jalopeura.

Kuva 50.. Jalopeura.

Järviä.
Itä-Afrikan ylöngöllä on paljon suuria,

kirkkaita järviä, joissa on suolatointa vet-
tä. Suurimmat ovat: Ukereve eli Vikto-
ria-järvi, Mvutan eli Albert-järvi, Tan-
ganjika, Bangveolo ja Niassa.

Ala-Sudanissa on suuri, matala aro-
järvi Tshad, jossa on suolaista vettä.

Jokia.

Afrikassa on useita suuria jokia, jotka
juoksevat ylängöiltä ympärillä oleviin val-
tameriin.

1. Välimereen juoksee:
Niili, Ukerevesta ja Mvutanista.
Niili on pisimpiä jokia maan pinnalla.

Maailman kuuluksi on se tullut tulviensa
kautta. Joen vesi kohoaa vuotuisesti ke-
sällä ja muuttaa laakson järveksi. Syksyllä
laskeutuu vesi takaisin, mutta jättää silloin
jälkeensä hedelmällistä mutaa, joka peittää
laakson pinnan.

2. Atlantin mereen juoksee:
Senegal ja Gambia, molemmat Ylä-

Sudanista.
Niger, Ylä-Sudanista Guinean lahteen.
Kongo Bangveolosta.
Kongo on maailman vesirikkaimpia jo-

kia. Vasta viime aikoina on sitä opittu
tarkemmin tuntemaan. Tietoja siitä on hank-
kinut tunnettu Afrikan-matkustaja Stanley.

Oranjejoki, Lohikäärmevuorilta.
3. Indian mereen laskee:
Sambési, sisämaan ylängöltä Mosam-

biquen kanaaliin.
Sambési-joeu juoksun keskipalkoilla ovat

suuremmoiset Viktoriaputoukset, jotka on
maailmalle tunnetuksi tehnyt Afrikan tut-
kija Living stone.

Koska Afrikan suurten jokien suupuo-
lella on koskia, ei niitä myöten voi pur-
jehtia sisämaahan. Tämäkin on osaksi ollut
syynä siihen, että Afrikan sisämaa on vielä
niin vähän tunnettu.
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jS*. zncLer ilclsia.
Amerikkaa ympäröi jokapuolella val-

tameri. Pohjoisessa on Pohjoinen jäär
meri, idässä Atlantin meri, lännessä Iso
Valtameri eli Tyven meri. Amerikka on
siten kaukana muista maanosista ja on
sen vuoksi tullut myöhemmin tunnetuksi.
Lähinnä Amerikkaa on Aasia. Beringin
salmi eroittaa ne toisistaan.

Amerikassa on kaksi pää-osaa: Poh-
jois-Amerikka ja Etelä-Amerikka.
Niitä yhdistää toisiinsa kapea Panaman
taipale.

I. Pohjois-Amerikka.
Rannat.

Pohjois-Amerikan rannat, ovat sangen
hajanaiset. Pohjois-Jäämeresssä on joukko
suuria saaria, joita sanotaan Arktisiksi
saariksi. Suurimmat niistä ovat Grön-
lanti ja Baffinmaa. Näiden välillä on
Baffinlahti ja Davis [deevis] salmi. Ark-
tisten saarten eteläpuolella pistää Pohjois-
Jäämerestä etelään päin Hudson [hödsn]
lahti. Hudson lahti on Hudson salmen
kautta yhteydessä Atlantin meren kanssa.

Hudson lahden ja Atlantin meren vä-
lillä on Labradorin niemimaa. Sen kaak-
koisrantaa huuhtoo S:t Lawrence [sänt
lorens] lahti. Tätä lahtea rajoittavat sitä-
paitsi lännessä New Brunswick [nju brans-
vik] ja New Scotland [nju skotlend], idässä
New Foundlandin [nju föndlennin] saari.
New Brunswickin ja New Scotlannin vä-
lissä on Fundy- [föndi] lahti.

Kaakossa on laaja Mexikonlahti [meh-
hikon]. Itäpuolella eroittaa sitä Atlantin
merestä Floridan niemi, ja kaakossa Ka-
raibin merestä Yukatanniemi. Näiden nie-
mien"edustalla ovat samannimiset salmet:
Floridansalmi ja Yukatansalmi. Floridan
salmesta saa Golfivirta alkunsa. Karaibin
meri on suuri sisämeri, jonka rajana on
lännessä Keski-Amerikka, etelässä Etelä-
Amerikka japohjoisessa sekä idässä Länsi-
Intian saaret.

Länsi-Intian saaria on kolme ryhmää:
1) Suuret Antillit: Cuba, Jamaica, Haiti
ja Puertorico. 2) Vähät Antillit ja 3) Ba-
hama-saaret.

Iso Valtameri eli Tyven meri muo-
dostaa Pohjois-Amerikan länsirannalle pit-
kän Kalifornian lahden. Sen edustalla on
Kalifornian niemi. Etäimpänä luoteessa
Tyvenen meren jaPohjois-Jäämeren välillä
on Alaskan niemimaa. Niemimaasta län-
teenpäin ovat Aleutit, jotka ovat Beringin
meren etelärajana.

Arktisten saarten väliin tunkeutuu ää-
rettömiä jääjoukkoja. Sieltä kuljettavat kyl-
mät merivirrat suuria jäälohkareitaHudson-
lahteen ja tuovat mukanaan Hudsonlahden
ympärillä oleviin maihin kylmyyttä ja pak-
kaista.

New Poundlannin kaakkoispuolella ovat
laajat New Foundlannin matalikot, mihin
vuotuisesti kalastusaikoina tuhansittain ka-
lastajoita kokoontuu turskia pyytämään.

Kaakkois-rannikko on matalaa, suope-
räistä ja epäterveellistä.

Pohjois-Amerikan länsi-rannikko on par-
haastaan korkeata. Luoteis-rannikolla on
suuri saaristo.

Ylänköjä ja alankoja.
Pohjois-Amerikan länsi- ja itäosa on

ylänköä, keskiosa alankoa. Läntistä ylän-
köä nimitetään Pohjois-Amerikan Cordil-
lereiksi, [kordiljeereiksi]. Ne ovat kaksi
rinnakkain luoteesta kaakkoon kulkevaa
vuorijonoa, joiden välissä on laajoja ylä-
tasankoja. Läntiseen vuorijonoon kuulu-
vat Merialpit, joiden korkein huippu on
S:t Elias (6,000 m), Cascad-vuoret jaSierra
Nevada. Itäisillä vuorijäksoilla on nimenä
Kalliovuoret. Länsi-ylängön jatkonakaa-
kossa ovat: Mexikon ylätasanko jaKeski-
Amerikan Cordillerit. Täällä on useita
tulivuoria, joista korkein on Orizava [oris-
sava 5,400 m].

Itäisellä ylängöllä ovat Alleghany [alli-
geni] vuoret, joiden suunta on koillisesta
lounaaseen.
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Pohjois-Amerikan keskiosan täyttää
äärettömän suuri aallokas tasanko. Se
jakaantuukahteen osaan: pohjoisessa Ark-
tinen alanko ja etelässä Missisippi-tasanko.

man metsäalueen. Siellä metsästetään
turkkieläimiä, esim. majavia, piisami-
rottia, supi- eli pesukarhuja y. m. —

Missisippi-tasankoa peittävät lännessä ää-

Kuva 51. Mammutpetäjä.

Länsi-ylängön vuorijonot ovat melkein ]
Euroopan alppien korkuiset. Niitä peittä- j
vät havu- ja lehtimetsät. Siellä kasvaa !
maailman suurin puu, mammutpetäjä. !

Vuorijonojen välisillä laveilla ylätasan-
goilla kasvaa muutamin paikoin vähän kak-
tuskasveja ja agaaveja y. m., mutta
toisin paikoin ovat ne aivan kasvitto mat.

Alleghany-vuorien rinteillä on kauniita
lehtimetsiä ja laaksot ovat hyvin viljellyt.

Pohjois-Jäämeressä on runsaasti suuria
merieläimiä, niinkuin valaita, hylkeitä
ja mursuja. Siellä elää myöskin jääkarhu.

Arktisen alangon pohjois-osassa on au-
tioita tamtureja, joilla näkee laumoittain
peuroja. Eteläinen osa muodostaa läheis-
ten vuoriseutujen kanssa Uuden maail- Kunva 53. Puuvillapentsas.

Kuva 52. Jääkarhu, hylje ja mursu.

5
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rettömät ruohokentät, preeriat, idäs-
sä on vuoroitellen viljeltyjä maita ja met-

Kuva 54. Piisonihärkiä ja hirviä.

siä. Preerioilla tavataan vielä, mutta vuosi
vuodelta yhä harvemmin, muhkea piiso-
nihärkä.

Järviä,

Arktinen alanko on maailmau vesi-
rikkaimpia seutuja.

Hudsonlahden länsipuolella ovat: Iso
Karhujärvi, Iso Orjajärvi, Atabaskajärvi ja
Winnipeg [uinnipeg] järvi. Hudsonlahden
eteläpuolella on Canadan järviryhmä, johon
kuuluu Yläjärvi, Michigan [mishigän], Hu-
ron [juuren], Erie [iiri], ja Ontario [ontee-
rio]. Erien ja Onterion välillä on maail-
man mainio Niagaran [nejaggaran] vesi-
putous.

Canadan järvistö on niin suuri, että se
voisi peittää enempi kuin puolet Suomen
maata.

Useilla läntisillä ylätasangoilla on suo-
laisia järviä. Tunnetuin niistä on Suuri
Suolajärvi.

Jokia.

1. Pohjoiseen Jäämereen laskevat:
Mackenzie [mäkkensi] Kalliovuorilta. —

(Mistä järvistä vie tämä joki vettä mereen?)
2) Atlantin mereen laskevat:
S;t Lawrence-joki, [sant loorens] Onta-

riosta S:t Lawrence-lahteen.
S:t Lawrence-joki on leveä ja rikas-

vesinen, sillä sitä myöten purkaa Canadan
järvistö vesiänsä mereen. Niagaran kana-
van kautta voipi nykyjään päästä suurilla
laivoilla merestä Michiganiin.

Missisippi, joka saa alkunsa Yläjärven
länsipuolella olevista pikku järvistä, laskee
Mexikon lahteen. Missisipin monista syr-
jäjoista on Missouri suurempi pääjokea
ja Ohio [ohejo] melkein pääjoen kokoinen.

Missisippi ja Missouri muodostavat yh-
teensä maailman pisimmän joen (6,500 km).
Näillä joilla kulkee lukuisasti höyrylaivoja.
Monet matkustajalaivat näyttävät veden-
pinnalla kelluvilta rakennuksilta.

Rio Grande Kalliovuorilta Meksikon lah-
teen.

3. Isoon Valtamereen eli Ty-
ven m e reen laskevat:

Rio Colorado Kalliovuorilta Kalifornian
lahteen ja Columbia Kalliovuorilta Tyven-
mereen.

Rio Colorado on kaivanut tiensä niin
syvälle ylätasangon pintaan ettei sen vettä
voi joen rannalla seisoessaan nähdä. Täl-
laisia syviä, joen uurtamia uomia sanotaan
canonsiksi [kanjens].

11. Etelä-Amerikka.
Rannat.

Etelä-Amerikka on niinkuin Afrikkakin
suuri mannermaa, jossa on vähän lahtia
ja saaria.

Karaibin meri muodostaa pohjoisran-
nikolle Maracaib-lahden jaTyvenmeri län-
sirannikolle Panamålahden jaaukean Arica-
mutkan.

Tärkeimmät saaret ovat: Galapagos-
saaret ja Patagonian saaristo Tyvenme-
ressä sekä Falklannin [fooklennin] saaret
Atlannin meressä. Etelä-rannalla on suuri
Tulimaa, jonkaMagalhaens [magaljains] sal-
mi eroittaa mantereesta.

Atlantin meren rannat ovat parhaastaan
mataloita. Rannikoilla on mutakareja ja
laguuneja. Tyvenmeren rannat ovat kor-
keat ja jyrkät.

Ylänköjä ja alankoja.

Samoin kuin Pohjois-Amerikan, on
Etelä-Amerikankin länsi- ja itäosassa suu-
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ria ylänköjä, mutta keskellä on ääretön
alanko. Läntisiä vuoria sanotaan Etelä-
Amerikan Cordilliereiksi eli tavallisemmin
Andes-vuoriksi. Niiden pohjoisosan muo-
dostaa kolme rinnatuksin olevaa alppi-
jonoa, joiden välillä on ylätasankoja. Tär-
keimmät ylätasangot ovat: Quiton ylä-
tasanko ekvaatorin kohdalla ja Titicacan
ylätasanko Arica-mutkan itäpuolella. An-

Etelä-Amerikan keskiosassa on maa-
ilman suurin yhtäjaksoinen alanko. Se
voidaan jakaa kolmeen osaan: Llanos
[ljanos] pohjoisessa, Seiväs keskellä ja
Pampas etelässä.

Andesvuorten pohjoisosan peittävät upeat
metsät, joissakasvaa palmuja, mahonki-
puita ja kaakaopuita.. Korkeilla tun-
tureilla kasvaa alppi-yrttiä jaruohoa. Siellä

Kuva 55. Lama-eläin.

desvuorilla on lukuisasti tulivuoria. Mo-
net niistä ovat sammuneita tulivuoria.
Korkeimmat ovat: Cotopaxi [kotopatji] ja
sammunut tulivuori Chimborazo [tjimbo-
rasso], molemmat Quiton ylängön reu-
nalla. Etelässä muodostavat Andes-vuo-
ret yhden pääjonon ja siellä kohoaa Ame-
rikan korkein vuorenhuippu Aconcagua
(6,800 m).

Et elä-Amerikan itäosassa on kaksi laa-
jaa, toisistaan erillään olevaa ylänköä,
nimeltä Guayanan ylänkö ja Brasilian
ylänkö.

etsivät laama-eläimet suurissa laumoissa
ruokaansa, ja siellä väijyy kondori-kot-
ka saalistaan.

Andesvuorten eteläosan peittävät aina
viheriöitsevät pyökki- ja havumetsät.

Llanos jaPampas ovat ruohokenttiä,
joilla kuljeksii laumoittain villiä härkiä ja
hevosia. — Seiväs on laajoilla aarnio-
metsillä peitetty. Puut ovat täällä hy-
vin korkeita. Puiden latvat ovat ylähällä
kutoutuneet yhteen ja muodostavat siten
lehti-holvin, jonka alla on ikuinen hämärä
ja jossa ilma on hiostava. Puun runkojen
ympärillä kasvaa kauniisti kiemurtelevia
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liaaneja. — Puissa kiipeilee apinoita !
ja papukaijoja pitäen kauheaa elämää. !
Siellä hiipii jaguari ja sinne on jätti-

kevät Atlantin mereen. (Miksi niin?) Suu
rimmat ovat:

Orinoco, Guayanan ylängöltä.

Kuva 56. Aarniometsä Amazonjoen rannalla.

läiskäärme t kietounut.] Kirjavia lin-
tuja ja loistavia hyönteisiä lentelee
kaikkialla.

Etelä-Amerikka on vähän viljelty. Ai-
noastaan ylänköisillä rannikoilla viljellään
maata.

Järviä ja jokia.

Andesvuorten ylätasangoilla ja niiden
itä-vierteillä on useita järviä. Suurin on
Titicaca.

Kaikki Etelä-Amerikan suuret joet las-

Amazonjoki, Andes-vuorilta.
Amazonjoki ~v irtojen kuningas", on maa-

ilman vesirikkain joki. Se on enemmän kuin
5000 km pitkä ja on jo paljon ylempänä suu-
tansa 10 km leveä. Sen leveät suut ovat me-
renlahden kaltaiset. Moni Amazonjoen syrjä-
joista on isompi Donauta jaRheiniä. Suurim-
mat ovat: v. Rio Negro ja o. Madeira.

Rio de la Plata on kolmen suuren
joen laskujokena. Nämä kolme jokea ovat:
Paraguay, Parani, ja Uruguay ja tulevat
kaikki Brasilian ylängöltä.

-^-ULstraalla,.

Austraalia on Aasian kaakkoispuolella.
Austraalian länsipuolella on Indian meri
ja itäpuolella Iso Valtameri eli Tyvenmeri.
Tämä maanosa jaetaankahteen pääosaan:
1) Austraalian mantere ja Austraalian saa-
risto.

I, Austraalian mantere.
Rannat

Austraalian mannerta rajoittaa poh-
joisessa, lännessä ja etelässä Indian meri,

idässä Tyvenmeri. Austraalian manner
on suuri, jotenkin ehytrantainen maakap-
pale.

Pohjoisrannalla on Karpentaria-lahtija
sen itäpuolella Yorkin niemi. Tämän nie-
men eroittaa Uudesta Guineasta [ginea]
Torressin salmi. Etelä-rannalla on aukea
Austraalian mutka. Bassin salmi eroittaa
Tasmanian mantereesta.

Rannikot ovat parhaastansa korkeat. Itä-



37

rannikon pohjoispuolen edustalla on vaaral-
lisia koralliriuttoja. Nämä ovatkalkki-
kiveä, joka on muodostunut pienistä ko-
ralli-eläimistä. Koralli-eläimet ovat niin
pieniä, ettei niitä voi nähdä ilman suuren-
nuslasia, ja kumminkin ovat ne rakenta-
neet kaikkiin kuuman vyöhykkeen maan-
osiin kokonaisia saariryhmiä.

Ylänköjä ja alankoja.

Rannikot ovat sangen korkeita ja
vuorisia. Uloinna kaakossa kohoavat kor-
keat Austraalian alpit. Mantereen länsi-
osassa on ylätasankoja.

Rannikoilla on omituisia valoisia puis-
tomaisia metsiä. Tärkeimmät puut ovat:
korkea jättiläiskummipuu ja matala
heinäpuu. Metsissä oleksii omituisia pussi-

Ainoat isot joet ovat: Murray [mörree],
joka tulee Austraalian alpeilta, ynnä sen
syrjäjoki Darling.

n. Austraalian saaristo.
Sen mukaan miten etäällä saaret ovat

Austraalian mantereesta, jaetaan ne kol-
meen osastoon: sisäryhmä, uikoryh-
mä ja hajasaaret.

1) Sisäryhmä: Uusi Guinea, Salo-
monin saaret, Uusi Caledonia ja Fidshi-
saaret. Näillä on yhteisenä nimenä Me-
lanesia (~mustain saaret"), sillä asukkaat
näissä ovat mustaa Papuas-kansaa. Sisä-
ryhmään luetaan vielä Uusi Zeelanti.

2) Ulkoryhmä: Marianit ja Carolinit,
Uuden Guinean pohjoispuolella. Yhdessä

Kuva 57. Austraalialainen maisema.

eläimiä, joista mainittakoon kenguru ja
nokkaeläin. Linnut ovat loistavia. Niistä
mainittakoon lyyräpyrstö, papukaijat
y. m.

Sisämaan tasangoilla kasvaa tiheitä
pensaita tahi okaista piikkisikahei-
nää.

Järviä ja jokia.
Kuin Austraalian kesä on hyvin kuu-

ma ja kuiva, ehtyvät järvet ja joet silloin
melkein vedettömiksi.

muutamien muiden saarien kanssa muo-
dostavat ne Mikronesian (,,pienten saarten
ryhmän"). Tämän nimen ovat ne saa-
neet senvuoksi että näihin kuuluu vaan
pieniä saaria. Vielä kuuluu ulkoryhmään
Tonga eli Ystävyyden saaret, Samoa eli
Laivurisaaret, Cookin saaret, Taiti eli Seura-
saaret, Tuamotu eli Matalat saaret ja Mar-
quesas saaret [markeesas]. Näitä sanotaan
yhteisellä nimellä Polyneesiaksi, [„Monien
saarten ryhmäksi"].
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3. Hajasa a r e t: Sandwich- saaret [san-
duitsh] ja useita pieniä saaria.

Sisäryhmään kuuluvat saaret ja haja-
saaret ovat enimmäkseen korkeavuorisia ja
tuliperäisiä. Suurimmalla Sandwich-saarella,
Havajilla, on tulivuori Mauna Loa (4,200 m) :

Sillä on hyvin suuri aukko, joka on aina
täynnä kiehuvaa laavaa. Uuden Zeelannin
pohjoisella saarella on palavia tulivuo-

ria ja kuumia lähteitä. Eteläisellä saa-
rella ovat lumihuippuiset Etelä-alpit.

Ulkoryhmään kuuluvat saaret ovat enim-
mäkseen mataloita koralli-saaria.

Melkein kaikki Austraalian saaret ovat
hedelmällisiä. Niillä kasvaa kokospal-
muja, leipäpuita ja banaaneja. Uu-
den Guinean ihanissa metsissä elää kaunis
paratiisilintu.

TTa.lte.3sia-3n.tla ja 3SZaxi.soja.
Eurooppa.

Suomi
Rajat.

Isänmaamme, Suomi, on Pohjois-Eu-
roopassa. Sitä rajoittaa etelässä ja län-
nessä Itämeri ja sen lahdet Suomen lahti
ja Pohjan lahti. Muuten ovat Suomen
rajana lännessä Ruotsi, pohjoisessa Norja,
idässä Norja ja Venäjä. Kaakossa kul-
kee raja Laatokan halki.

Rannikot.
Suomen rannikot ovat täynnä pieniä

lahtia ja niemiä ja niiden edustalla on
joukko saaria, luotoja, kallioita ja
kareja, jotka melkein kaikkialla muo-
dostavat suurempia tai pienempiä saa
ris to ja.

Suomenlahden itäisessä osassa on
Kronstatin lahti ja Viipurin lahti. Suu-
rimmat saaret rannikolla- ovat Koivusaari
(Björkö) ja Pyhtään saari, sekä Suursaari
kaukana meressä. Suomenlahden ja Itä-
meren välillä on Hankoniemi.

Itämeressä on Suomen suurin saaristo.
Se jaetaan kahteen osaan: 1) Varsinais-
Suomen saaristo, jossa on Kemiön saari ja
2) Ahvenanmaan saaristo, jonkasuurin saari
on Ahvenanmaan manner. Näitä kahta saa-
ristoa eroittaa toisistansa Kihti [Skiftet].

Pohjan lahden kapeimman kohdan ni-
menä on Meren kurkku. Sen suurin saari
on Hailuoto.

Laatokan pohjoisosassa on kaunis Va-
lamon saari.

Ylänköjä.
Suomi on matalavuorista ja epä-

tasaista alankomaata. Pohjanlah-
den pohjoisilla rantamailla oleva Pohjan-
maan tasanko on ainoa suurempi tasanko
Suomessa.

Suomenmaassa on useita maa ns e-
lanteita, jotka ovat vedenjakajina.
Tärkein niistä on Maanselkä. Se alkaa
Haltiotunturista Kölistä eli Norjan vuori-
harjanteesta ja kulkee ensiksi kaakkoon
ja itään päin Talkkunaoaiveen, kääntyy
sitte etelään ja viimein kaakkoa kohti
Venäjälle päin.

Maanselästä lähtee etelään päin Ou-
nasselkä, jolla on Suomen korkein vuori
Pallastunturi (850 m). Näränkävaarasta
lähtee lounaaseen Kivaloselkä ja Kainun-
selkä. Etelämpänä lähtee Maanselästä vielä
länttä ja lounatta kohti Suomenselkä ja
lounatta ja länttä kohti Salpausselkä.

Suomenselän ja Salpausselän välissä
kulkee pohjoisesta etelään neljä selän-
nettä: Satakunnanselkä, Hämeenselkä, Sa-
vonselkä ja Karjalanselkä. Salpausselästä
lähtee lounaaseen Lohjanselkä, Hankonie-
meenja kaakkoon Äyräpäänselkä, Venäjälle.

Hyvin tunnetuita ovat Aavasaksan vuori
pohjois-Suomessa, Pyynikki ja Kangas-
alan harjut lounais-Suomessa, sekä Pun-
kaharju kaakkois-Suomessa.
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Vesijaksoja.

Suomen vesijaksot voidaan maanse-
länteitten mukaan jakaa viiteen vesistöön:

1. Pohjoinen vesistö on Maanselän
pohjois- ja itävierteellä japurkaa vetensä
Pohjoiseen Jäämereen. Sen suurin joki
on Tenojoki, joka alkaa Maanselältä. Tär-
kein järvi on Inari. Inariin laskee Ivalo-
joki ja Inarista vie vettä Patsjoki. Maan-
selän itävierteellä oleva Kuusamonreitti
laskee vetensä Vienan mereen.

2. Luoteisen vesistön rajana on
pohjoisessa ja idässä Maanselkä, etelässä
ja kaakossa Suomenselkä. Vedet laske-
vat Pohjanlahden pohjois-osaan.

Tärkeimmät joet ovat: Tornion joki
ynnä sen sivujoki Muonion joki, Kemijoki
ynnä sen sivujoki Ounasjoki, sekä Oulun
joki, joka tulee Oulun järvestä. Tähän jär-
veen laskee koillisesta Hyrynsalmen reitti
ja idästä Sotkamon reitti. Luoteisen ve-
sistön etelä-osassa ovat Siikajoki, Lapuan
joki ja Kyrönjoki, ynnä Lappajärvi.

3. Lounaisen vesistön rajana on
pohjoisessa Suomenselkä, idässä Hämeen-
selkä, kaakossa Lohjanselkä. Sen vedet
laskevat Pohjanlahden eteläosaan ja Itä-
mereen.

Suurin järvi on Näsijärvi. Siihen juok-
see pohjoisesta kolme reittiä: Ätsärin reitti,
Pihlajaveden reitti ja Keurun reitti. Näsi-
järvestä johtaa Tampereen koski Pyhäjär-
veen. Pyhäjärveen juoksee vielä idästä
kolme reittiä: Längelmäen reitti, Hauhon
reitti ja Vanajan reitti. Längelmäen reit-
tiin kuuluvat kauniit järvet : Längelmävesi,
Roine ja Mallasvesi.

Pyhäjärvestä vie edelleen Nokian virta
Kuloveteen. Tähän järveen laskee poh-
joisesta Kyrösjärvi korkean Kyröskosken
kautta. Kulovedestä vie vihdoin Koke-
mäen joki Pohjanlahteen.

Paitsi Kokemäenjoen aluetta, kuuluu
lounaiseen vesistöön vielä Pyhäjärvi ja
Lohjanjärvi, sekä muistorikas Aurajoki.

4. Keskimmäisen vesistön ra-
jana on lännessä Lohjanselkä ja Hämeen-
selkä, pohjoisessa Suomenselkä, idässä
Savonselkä jaÄyräpään selkä. Vedet juok-
sevat Suomen lahteen.

Suurin järvi on Päijänne. Tähän jär-
veen laskee pohjoisesta päin kolme reit-
tiä: Saarijärven reitti, Viitasaaren reitti,
jossa on suuri Keitele ja Rautalammin
reitti. Etelässä yhdistää Päijänteen Vesi-
järveen Vesijärven-kanava.

Päijänteen kaakkois-osasta virtaa vesi
edelleen useitten jokien ja järvien kautta.
Lisäksi tulee vielä Puulaveden kautta Män-
tyharjun haara ja sitte laskevat kaikki ve-
det Kymijoen kautta mereen. Kymijoessa
on kaunis Anjalan putous. Suupuolellaan
jakautuu joki kahteen haaraan, joiden vä-
lillä on Pyhtään saari.

5. Kaakkoisen vesistön rajana
on pohjoisessa Suomenselkä, lännessä Sa-
vonselkä ja Äyräpäänselkä. Vedet laske-
vat Laatokkaan.

Tärkein järvi on Saimaa, joka on Suo-
men järvistä suurin. Pohjoisessa on Sai-
maa monen salmen kautta Haukiveden
yhteydessä. Tähän järveen laskee kaksi
suurta reittiä: Kallaveden reitti pohjoi-
sesta ja Pielisen reitti koillisesta.

Kallaveden reitin tärkein järvi
on Kallavesi, johon tulee pohjoisesta li-
salmen reitti ja Nilsiän reitti. Kallave-
destä juoksevat vedet etelään Konnuskos-
ken, Leppävirran, Unnukkaveden ja Var-
kaudenkosken kautta Haukiveteen. Kalla-
vedellä on myöskin itäisempi väylä, joka
johtaa monien suurten järvien kautta
etelään.

Pielisen reitin suurin järvi on Pie-
lisjärvi. Siitä vie Pielisjoki Pyhäselkään,
joka lännessä on Oriveden yhteydessä.
Tähän laskee kaakosta Pyhäjärvi, ja sitte
vedet kulkevat Orivirran kautta Hauki-
veteen.

Saimaan yhtyy koillisessa Puruvesi.
Se suunnatoin vesimäärä, joka on ko-
koontunut Saimaaseen, johtuu vihdoin
Vuoksen kautta Laatokkaan. Jo lähellä
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Saimaata on Vuoksessa kuuluisa Imatran :
koski.

Kirkkaat järvet ja komeat joet teke-
vät maamme luonnon niin kauniiksi että
se voidaan lukea maailman kauniimpien
maitten joukkoon. Sitäpaitsi ovat vedet hy-.
vin hyödyllisiä, sillä ne ovat kalarikkaita
ja niitä pitkin voipi myöskin kulkea höyry-
veneillä ja muilla laivoilla. Näitä vesiteitä
on vielä pitennetty kaivamalla kanavia
järvien väliin.

ja karjaa. Melkein koko maassa viljel-
lään ruista, kauraa ja ohraa. Lou-
naassa viljellään vähän vehnää, kaakossa
tattaria. Sitäpaitsi viljellään vielä pal-
jon perunoita, sekä vähän nauriita,
herneitä, papuja y. m. Merien, järvien
ja jokien rannoilla elää moni kal as ta-
jana. Kaupungeissa asuu kauppiaita
ja käsityöläisiä. Kaupungeissa on myös-
kin tavallisesti tehtaita ja tehtaantyö-
väkeä.

Kuva 58. Maisema sisäjärven rannalla.

Suomen tärkeimmät kanavat ovat: Maamme on suurimmaksi osaksi met-
Saimaan kanava, Saimaan jaViipurin lah- \ sien peitossa. Senvuoksi onkin tänne pe-
den välillä, Pielisjoen kanava, Pielisjoen , ruf ett* paljon sahoja, jotka vuotuisesti

. .4.w Jr. ~ ...
.

~. . , i valmistavat panon lankkua a aa lautooakoskien vierellä, Pielisjärven ja Pyhäselän
välillä, Konnuksen kanava ja Taipaleen
kanava Kallaveden ja Haukiveden välillä.
Näiden kanavien avulla voipi höyrylai-
voilla päästä mereltä syvälle maan sy-
dämmeen.

Asukkaat.
Suomen asukkaat ovat suurimmaksi

osaksi suomalaisia, jotka puhuvat suo-
menkieltä. Etelä- ja länsirannikoilla
asuu ruotsalaisia, jotka puhuvat ruot-
sinkieltä. Lapissa asuu lappalaisia,
jotka puhuvat läpi nkieltä. Tämä kieli
on hyvin suomenkielen kaltaista. Sitä-
paitsi asuu kaupungeissa vähän venä-
läisiä, saksalaisia ja muita vieraita
kansoja.

Suurin osa Suomenmaan asukkaita elää
maalla ja hoitaa siellä peltoja, niittyjä

vieraisiin maihin vietäviksi. Ulkomailta tuo-
daan jälleen kahvia, sokeria, suolaa,
puuvillaa ja muita tavaroita, joita ei mei-
dän maassamme löydy.

Läänit ja kaupungit.
Suomi jaetaan kahdeksaan lääniin:

Uudenmaan lääni, Turun ja Porin lääni,
Hämeen lääni, Mikkelin lääni, Viipurin
lääni, Kuopion lääni, Vaasan lääni sekä
Oulun ja Kajaanin lääni.

Katso kartasta näiden läänien asemaa!

1. Uudenmaan lääni
on Suomen lahden rannalla ja ulottuu
Kyminjoesta idässä Lohjan selän seuduille
länteen.

Saaristo on laaja ja kaunis. Sisämaassa
näkee vuoroin metsäisiä mäkiä, vuoroin hy-
vin viljeltyjä tasankoja. Tämä on Suomen
pienin, mutta tiheimmin asuttu lääni.
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Kaupunkeja. Helsinki Suomen lahden
rannalla. Suomen pääkaupunki. Suomen
suuriruhtinas ei kuitenkaan asu täällä,
vaan Pietarissa, sillä hän on samalla Ve-
näjän keisari. — Helsingissä on vilkas
kauppa ja useita tehtaita. Saarilla Hel-
singin ulkopuolella on Viaporin luja lin-
noitus. — Porvoo, Porvoon joen varrella.
Loviisa, Loviisan lahden rannalla. — Tam-
misaari, Pohjan pitäjän lahden rannalla. —

Hankoniemi, Hankoniemellä. Talvisatama.

Kuva 59. Turun tuomiokirkko.

2. Turun ja Porin lääni on lounais-
Suomessa Itämeren ja Pohjanlahden ran-
nalla.

Läänin eteläosa on maamme aikaisimmin
japarhaimmin viljelty alue. Siellä on monta
paikkaa, missä kohtaa menneitten aikojen
muistoja. Pohjoisempana on suomaita ja
hiekkakankaita ja asukkaita on täällä har-
vassa.

Kaupunkeja. Turku, Aurajoen varrella,
on Suomen vanhin kaupunki. Siellä on
suuria konepajoja. Kaupungin merkilli-
sin rakennus on vanha tuomiokirkko.
Aura-joen suulla oleva Turan linna on
enemmän kuin 700 vuoden vanha. ■—
Naantaali, Itämeren rannalla. — Uusikau-
punki, Pohjanlahden rannalla. — Pori,
Kokemäen joen varrella. Melkoinen kaup-
pakaupunki. — Rauma, Pohjanlahden ran-
nalla. — Maarianhamina, Ahvenanmaalla,
Itämeren rannalla.

3. Hämeenlääni
on sisämaassa ja ulottuu Kulovedestä län-
nessä Päijänteeseen idässä.

Läänin eteläosassa on viljavia tasanko-
maita, joilla viljellään viljaa ja paljo pel-
lavaa. Siellä on suuria herrastaloja ja
useita tehtaita. Pohjoisosassa on laajoja
metsiä.

Kaupunkeja. Hämeenlinna, Vanajan
reitin varrella. Kaupungin vieressä on hy-
vin vanha linna. — Tampere, Tampereen-
kosken varrella, Pyhäjärven jaNäsijärven
välissä. Kosken varrella on suuria puu-

Kuva 60. Tampere.

O'
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villa-, ja pellavatehtaita, sekä paperi- ja
verkatehtaita y. m.

4. Mikkelin lääni
on sisämaassa ja ulottuu Päijänteestä itään
päin Oriveteen.

Tässä läänissä on enimmän kauniita jär-
viä. Täällä vaihtelevat metsäiset vuoren-
kukkulat, pitkät hiekkaharjanteet ja syvät
laaksot.

Kaupunkeja. Mikkeli, erään Saimaan
lahden rannalla. — Savonlinna, saarella
Haukiveden ja Saimaan välisen kulkuväy-
län varrella. Salmessa olevalla saarella
on vanha Olavinlinna. — Heinola, Kymi-
joen varrella.

5. Viipurin lääni
käsittää Laatokan rantamaan ja Suomen
lahden rannikon länteen päin aina Kymi-
jokeen saakka.

men tärkein kauppakaupunki. Siellä on
Viipurin linna. — Käkisalmi, saarella
Vuoksen pohjoisten suuhaarain välissä. —

Sortavala, Laatokan pohjoisrannalla. —

Hamina, Suomen lahden rannalla. —

Kotka, saarella Kymijoen itäisen suuhaa-
ran edustalla. Kotkassa on suuria saha-
laitoksia. — Lappeenranta, Saimaan ran-
nalla.

6. Kuopion lääni
ulottuu Keiteleestä lännessä Venäjän ra-
jalle itään.

Lukuisat, saaria täynnä olevat järvet,
loivenevat harjut, jyrkät vuoret ja syvät
laaksot suovat maalle vaihtelevan ja kau-
niin luonnon. Järvien rannoilla olevia vil-
jeltyjä seutuja eroittaa toisistaan peninkul-
man laajuiset metsät jarämeet. Vedet ovat
malmirikkaita, jonka vuoksi läänissä onkin
useita suuria rautatehtaita.

Kanpnnkeja. Kuopio, eräällä Kalla-

Bild 61. Viipuri.

Läänin koillisosa on hyvin metsärikasta,
mutta siellä ei ole asukkaita juuri ollenkaan.
Laatokan ja Vuoksen rannoilla on vuoria ja
hedelmällisiä laaksoja vuoroitellen. Muutoin
on maaperä sangen laihaa ja kiviperäistä.

Kaupunkeja. Viipuri, Viipurin lahden
rannalla, on jo vanhoista ajoista ollut Suo-

veteen pistävällä niemellä. — Joensuu,
siinä, missä Pielisjoki laskee Pyhäselkään.

7. Vaasan lääni,
johon kuuluu Pohjanlahden rantamaan
keskimmäinen osa ja joka ulottuu itään
päin Keiteleeseen saakka.
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Pohjanmaan tasangoilla olevissa lukui-
sissa jokilaaksoissa on viljavaa, hyvin vil-
jeltyä savimaata. Isonkyrön pellot ovat
Suomen suurimmat. Talot ovat hyvin ra-
kennetut. Läänin sisäosassa on parhaastaan
metsiä ja soita.

Kaupunkeja. Nikolainkaupunki, jota
tavallisesti vieläkin sanotaan vanhalla ni-
mellä Vaasaksi, Pohjan lahden rannalla.
Kaupunki on hyvin rakennettu. — Uusi-
kaarlepyy, Lapuanjoen varrella. — Pietar-
saari, — Kokkola, — Kaskinen ja Kris-
tiina, ovat kaikki Pohjanlahden rannalla.
— Jyväskylä, Päijänteen pohjoispuolella
olevan Jyväsjärven rannalla.

8. Oulun ja Kajaanin lääni
käsittää Pohjan lahdenrantamaan pohjois-
osan sekä muuten koko pohjoisen Suomen.

Maa yle
nee vähitel-
len matalas-
ta rannikosta
pohjoiseen ja
itään päin.
Täällä onää-
rettömiä met-
siä sekäpenin-
kulmien laa-
juisiasoita ja
rämeitä. Ai-
noastaanran-
nikon tienoil-
la ja jokiran-
noilla on vil-
jeltyjäseutu-
ja. Läänissä
harjoitetaan

paljon ter-
vanpolttoa
Terva kuljetetaan tynnyreihin pantuna, pit
kissa veneissä, vuolaita jokia pitkin meren j
rannalla oleviin kaupunkeihin. j

Läänin
pohjoisosas-
sa, Lapissa,
vaeltelevat
tu nturi-
lappalai-
set paikasta
toiseen po-
rolaumoi-
neen, mut-
ta kalas-
ta jalappa-
laiset asu-
vat majoissa

Kuva 62. Tervavenhe.

Kuva 63. Lappalaisia.

jonkun joen tai järven rannalla. Tunturi-
lappalaiset pystyttävät kesällä kotansa ylös
tuntureille, mutta tulevat talvella alemmille
metsämaille.

Ainoastaan talvella tekee lappalainen
pitkiä matkoja. Silloin valjastaa hän poron
pienen, venheen kalttaisen reen eteen ja
kiitää hyvää vauhtia tuntureita pitkin. Hei-
dän rekeänsä sanotaan pulkaksi. Porosta
saa lappalainen kaikki, mitä hän tarvitsee.
Sen liha ja maito ovat hänen ruokansa ja
juomansa, sen nahasta tekee hän vaatteensa
ja peitteensä, sen sarvista valmistaa hän lu-
sikoita y. m.

Kaupunkeja. Oulu, Oulun joen suussa
Vie paljon tervaa ulkomaille. — Raahe
Pohjanlahden rannalla. — Kemi, Pohjan-
lahden rannalla, lähellä Kemijoen suuta,
— Tornio, lähellä Tornion joen suuta. —

Kajaani, Kajaanin joen varrella.

Maakun-
nat.

. Suomijae-
taan vanhas-
taan yhdek-
sään maa-
kuntaanjot-
ka ovat: Uu-
simaa, Var-
sinais-Suomi,
Ahvenanmaa,

Satakunta,
Häme, Savo,
Karjala, Poh-
janmaa ja
Lappi.

Katso tarkasti kartasta näiden maakun
tien asema,

Rauta -

teitä.
Useihin

Suomen kau-
punkeihin

voipi nyky-
jään päästä
rautateitä

pitkin. En-
nen kyllä

päästiin höy-
rylaivoilla

merien jajär-
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vien rannoilla oleviin kaupunkeihin, vieläpä
kanavia, jokia ja vesistöjä pitkin syvälle
sisämaahankin. Mutta rautatiet ovat edul-
liset siinä suhteessa että niitä myöten pää-
see paljon nopeammin ja yhtä hyvin tal-
vella kuin kesälläkin.

Helsingista kulkee rautatie Viipurin
kautta Venäjän pääkaupunkiin, Pietariin-
Kouvolan asemalta lähtee pohjoiseen päin
Savon rata, joka kulkee Mikkelin kautta
Kuopioon. Kouvolasta lähtee toinen rata
eteläänKotkaan ja lähelle Haminaa. Sitä-
paitsi kulkee pienempiä ratoja Porvooseen
ja Lappeenrantaan.

Vielä menee ratoja länteen päin Tam-
misaareen ja Hankoniemeen, sekä Hämeen-
linnaan ja Turkuun. Pohjoiseen päin jat-
kuu rautatie Hämeenlinnasta Tampereelle^
Vaasaan, sekä Pietarsaareen, Kokkolaan
ja Ouluun.

Sitäpaitsi rakennetaan parhaallaan uusia
ratoja itä-Suomessa. Näin voipi siis jo mei-
dänkin maassamme kulkea pitkiä matkoja
rautateillä, ja kuitenkin ovat Suomen rau-
tatiet aivan vähäpätöiset tiheämmin asuttu-
jen ja enemmän viljeltyjen Euroopan mai-
den rautatieverkkoihin verrattuna.

Venäjä.
Venäjään kuuluu puoli Eurooppaa. Se

käsittää koko Itä-Euroopan tasangon Poh-
jois-Jäämerestä pohjoisessa, Mustaan ja
Kaspian mereen etelässä, Itämerestä län-
nessä,Uraalin vuoriin jaUral-jokeen idässä.

Venäjällä asuu parhaastaan venäläi-
siä. Sitä paitsi asuu siellä muitakin kan-

soja, niinkuin puolalaisia ja saksa-
laisia lännessä, suomalaisia koilli-
sessa ja turkkilaisia kaakossa.

Venäjän tärkeimmät kaupungit ovat:
Pietari, Moskova, Warsova ja Odessa [ad-
jässa].

Pietari, siinä, missä Neva laskee Suomen
lahteen. Venäjän pääkaupunki, jossa keisari
asuu. Pietari on suuri jakaunis kaupunki. —

— Moskova keskellä Venäjää. Moskova on Ve-
näjän vanha pääkaupunki. Siellä on 400 kirk-
koa, joitten kupukatot loistavat monivärisinä.
— Warsova, Weikselin varrella. Puolan en-
tinen pääkaupunki. — Odessa [adjässä] on tär-
keä kauppakaupunki Mustan meren rannalla.

Ruotsi ja Norja.
Skandinaavian niemimaalla on kaksi

valtakuntaa: Ruotsi ja Norja. Ruotsi on
itäinen ja suurempi osa, Norja läntinen ja
pienempi osa. Niitä hallitsee samakuningas.

Ruotsissa asuu parhaastansa ruotsa-
laisia ja Norjassa norjalaisia. Ruot-
sin ja Norjan kielet ovat hyvin toistensa
kalttaiset. — Sitäpaitse asuu etäimpänä
pohjoisessa suomalaisia ja lappa-
laisia.

Ruotsinmaan tärkeimmät kaupun-
git ovat Tukholma ja Göteborg.

Tukholma on Mälarin ja Itämerenvälillä. Se
on Ruotsin pääkaupunki, jossa kuningas asuu.
Kaupunki on kauniilla paikalla ja on hyvin
rakennettu. — Göteborg, G-ötajoen varrella.
Ruotsin tärkein kauppakaupunki.

Norjan pääkaupunki on Kristiania.
Kristiania on ihanassa seudussa Kristia-

nian vuononXrannalla.

Kuva 64. Venäläisiä.
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Tanska.

Tanska on pieni maa, joka käsittää
Jyllannin niemimaan ja Tanskan saaret.
— Mitkä saaret ovat suurimmat?

Tanskan asema on oivallinen, se kuin
on Pohjanmeren ja Itämeren, sekä kol-
men salmen, Juutinrauman, Ison Reitin ja
Wähän Reitin välillä.

Tanskassa asuu ainoastaan tanska-
laisia. Tanskan kieli on hyvin ruotsin
ja norjan kielen kalttaista.

Tanskan pääkaupunki on Kööpenha-
mina, tanskaksi Kjöbenhavn.

Kööpenhamina on Juutinrauman varrella.
Sangen tärkeä kauppakaupunki.

Alankomaat

Alankomaat eli Hollanti on Pohjan
meren etelärannalla, Zuiderzeen ympärillä
ja Reinin, Maasin ja Schelden suilla.

Asukkaat ovat enimmäkseen hollan-
tilaisia.

Alankomaiden suurin kaupunki on Am-
sterdam, ja pääkaupunki on Haag.

Amsterdam on Zuiderzeestä Pohjanmereen
johtavan Pohjanmeren kanavan varrella.
Amsterdam on maailman tärkeimpiä kauppa-
kaupunkeja. Kaupungissa on kanavia katujen
välillä. — Haag, lähellä Pohjan merta. Se on
kaunis kaupunki ja siellä asuu kuningas (nyt
kuningatar).

Belgia.

Relgia on Pohjan meren rannalla, Alan-
komaiden etelä-puolella. Relgia on pieni,
mutta hyvin tiheästi asuttu maa.

Relgiassa asuu kaksi kansaa: saksa-
laista sukua olevat flaamit pohjois-
osassa ja ranskalaista sukua olevat val-
loo nit etelä-osassa. Kaikki sivistyneet
puhuvat ja kirjoittavat ranskan kieltä.

Relgian tärkeimmät kaupungit ovat:
Bruxelles (hryksel) eli Bryssel ja Anvers
(angveer) eli Antverpen.

Bruxelles eli Bryssel on keskellä maata. Se
on Belgian pääkaupunki, jossa kuningas asuu-
— Anvers eli Antverpen on Euroopan tärkeim-
piä kauppakaupunkeja.

Suuri Britannia ja Irlanti.
Suuren Rritannian ja Irlannin yhdistet-

tyjä kuningaskuntia sanotaan myöskin
Brittein valtakunnaksi ja vielä tavallisem-
min Englanniksi. Euroopassa kuuluu sii-
hen Atlantin ja Pohjan meren välillä ole-
vat Brittein saaret. — Mitkä ne ovat? —

Valtakuntaan kuuluu kolme maata:
Englanti, Skottlanti ja Irlanti. Mutta
paitsi Euroopassa, on Suurella Rritannialla
ja Irlannilla niin suuria alusmaita muissa
maan osissa, että se on Venäjän jälkeen
suurin valtakunta maailmassa.

Melkein kaikki maan asujamet puhu-
vat englannin kieltä.

Suuressa Rritanniassa ja Irlannissa on
useita suuria kaupunkeja. Tärkeimmät
ovat: Lontoo, Liverpool (livrpuul) ja Manc-
hester (mäntjästerj.

Lontoo on Thames joen varrella. Se .on
valtakunnan pääkaupunki ja koko maailman
etevin kauppakaupunki. Lontoo on maailman
suurin kaupunki. Siellä on asukkaita kaksi
kertaa niin paljon kuin Suomessa, ja vähän
enempikin. — Liverpool, Mersey joen varrella,
Irlannin meren lähellä. Lontoon jälkeen tär-
kein kauppakaupunki. — Manchester, Pennininj
vuorten länsi puolella. Manchester on maail-
man tärkeimpiä tehdaskaupunkeja. Siellä on
suuria puuvillatehtaita.

Suurien kauppakaupunkien satamissa on
laivan mastoja aivan metsänään. Suurissa teh-
daskaupungeissa ja niiden ympäristöillä on
korkeita savutorvia, tiheässä kuin puita met-
sässä.

Ranska.

Ranska on Keski-Euroopan läntisin osa.
Se ulottuu Pohjan merestä ja Englannin
kanaalista pohjoisessa, Välimereen ja Py-
reneihin etelässä, ja Atlantin merestä
lännessä, Vogeseihin ja Länsi-Alppeihin
idässä. Ranskaan kuuluu myöskin Kor-
sikansaari Välimeressä.

Ranskassa asuu parhaastaan Rans-
kalaisia. Korsikan saarella asuu ita-
lialaisia.

Ranskan monista suurista ja kauniista
kaupungeista ovat tärkeimmät: Pariisi,
Marseille [marsäj], ja Lyon [liong].
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Pariisi, Seinen rannalla. Ranskan pääkau-
punki ja tärkein tehdaskaupunki. Mikään kau-
punki ei voi kilpailla Pariisin kanssa kauneu-
dessa ja komeudessa. Pariisi on myös suuri
kaupunki ja siinä on asukkaita melkein yhtä
paljo kuin koko Suomessa. — Marseille, Väli-
meren rannalla. Ranskan etevin kauppakau-
punki. — Lyon Rhönen ja Saönen yhtymäpai-
kalla. Siellä on suuremmoisia silkki- ja sa-
mettitehtaita.

Sveitsi.
Sveitsi on pieni ja ihana maa. Sen

täyttävät suureksi osaksi korkeat Keski-
alpit. Se ulottuu Reinistä ja Bodenjär-
vestä pohjoisessa, Vallisin alppeihin ja
Lago Maggioreen etelässä, jaSveitsin Ju-
rasta lännessä, Ortler-alppeihin idässä.

Suurin osa Sveitsin asukkaista on sak-
salaisia. Lännessä asuu ranskalaisia
ja kaakossa italialaisia.

Sveitsin pääkaupunki on Bern, joka
on Aarin varrella.

Saksa.
Saksaan kuuluu Keski-Euroopan kes-

kinen ja itäinen osa. Se ulottuu Itäme-
restä ja Pohjanmerestä pohjoisessa, Alp-
pien pohjois-äärelle ja Bodenjärveen ete-
lässä. Lännessä on Saksan rajana Ala-
maat, Belgia ja Ranska ja idässä Venäjä
ja Itävalta-Unkari.

Saksa on pienemmistä ja suuremmista
valtakunnista kokoonpantu liittovaltio.
Tätä liittovaltiota johtaa saksan keisari.

Saksanmaalla asuu parhaastaan sak-
salaisia.

Saksan monista etevistä kaupungeista
mainittakoon: Berliini, Hampuri jaLeipzig-

Berliini, pienen Spreen varrella. Saksan
pääkaupunki, jossa keisari asuu. Berliini on
suuri ja kauniisti rakennettu. — Hampuri, El.
ben varrella. Euroopan tärkeimpiä kauppa-
kaupunkeja. — Leipzig, keskellä maata. Tär-
keä kauppakaupunki. Saksan kirjakaupan
keskus.

Itävalta-Unkari.

Itävalta-Unkari on suuri maa, johon
kuuluu Keski-Euroopan kaakkoisosa ja

i joka ulottuu pitkälle Balkanin niemimaalla.
Se ulottuu Bodenjärvestä ja Itäalpeista
lännessä, itäisiin Karpaateihin idässä, —

ja Erzgebirgestä, Sudeteista ja ylä-Weik-
selistä pohjoisessa, Adrian mereen ete-
lässä.

Itävalta-Unkarin täyttävät lännessä ja
etelässä Itäalpit, pohjoisessa ja idässä
Böhmin vuorimaa ynnä Karpatit
jakeskellä Unkarin tasanko. Maan läpi vir-
taa Tonava ynnä sen suurimmat syrjäjoet.

Nimestä jo huomaa että valtakunnassa
on kaksi osaa: Itävallan keisarikunta ja
Unkarin kuningaskunta.

Siellä asuu monta eri kansaa, niinkuin
saksalaisia lännessä, tschekkiläisiä
ja puolalaisia pohjoisessa, serbialai-
sia etelässä ja magyareja [madjaareja]
keskellä maata.

Etevimmät kaupungit ovat: Wien,
[viin], Budapest ja Triest.

Wien, Tonavan varrella, Itävallan pääkau-
punki ja keisarin asunto. Wien on suuri ja
kaunis kaupunki. — Budapest, Tonavan mo-
lemmin puolin. Unkarin pääkaupunki. —

Triest, Adrian meren rannalla. Itävalta-Unka-
rin tärkein merikauppakaupunki.

Rumaania.
Rumaanian pohjois- jalänsirajana ovat

Transylvanian alpit ja Karpatit, etelära-
jana on Tonava, ja itärajana Mustameri
ynnä Tonavan syrjäjoki Prut. Rumaania
käsittää kaksi pääosaa: Valakkian ete-
lässä ja Moldaun pohjoisessa.

Pääväestö on rumaanialaisia.
Pääkaupunki on Bukarest eli Buku-

resjtsj.
Bukarest on Valakkian tasangolla. Buka-

restissa asuu kuningas.

Espanja.
Espanjaan kuuluu Pyreneitten niemi-

maan itäisin ja suurin osa. — Mitkä me-
ret maata ympäröivät? — Mitä vuoria ja
jokia siellä on?

Espanjassa asuu parhaastaan espan-
jalaisia.

Espanjan tärkeimmät kaupungit ovat:
Madrid, Barcelona ja Cadiz.
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Madrid, keskellä maata, autiolla ylätasan-
golla. Espanjan pääkaupunki. — Barcelona,
Välimeren rannalla. Espanjan tärkein tehdas-
ja kauppakaupunki. — Cadiz, Atlantin meren
rannalla. Sieltä tuodaan meidän maahan vii-
niä ja suolaa.

Eräällä kalliovuorella Gibraltarin sai

Sicilian ja Sardinian saaret, sekä muu-
tamia pienempiä saaria ja saariryhmiä. —

(Mitkä ovat Italian rajat? — Mitkä sen
vuoret ja joet?)

Italiassa asuu italialaisia.
italiassa on suuri joukko tärkeitä kau

Kuva 65. Espanjalaisia.

men luona on luja Gibraltarin linnoitus
joka on Englannin oma.

Porttukali.
Porttukali on pieni maa Pyreneitten

niemimaan länsirannalla.
Siellä asuu porttukalilaisia, jotka

ovat sukua espanjalaisille.
Porttukalin pääkaupunki Lissabon eli

Lisboa on kauniilla paikalla lähellä Tejon
suuta.

Italia.
Italiaan kuulun Apenninien niemimaa,

punkeja. Useimmat niistä ovat hyvin van-
hoja. — Täällä on kauniita ja omituisiara-
kennuksia sekä kallisarvoisia taideteoksia.

Tunnetuimmat kaupungit ovat: Roma,
Neaappeli eli Napoli, Milano, Genua eli
Genova ja Venedig éli Venezia.

Booma, Tiberin rannalla. Italian pääkau-
punki, jossakuningas asuu. Täällä asuu myös-
kin „pyhä isä", paavi. Roomassa on paljon
ihania muistoja kaikilta ajoilta. — Neaappeli,
ihmeen ihanalla paikalla, Neaappelin lahden
rannalla. Italian suurin kaupunki. — Milano,
Lombardian tasangolla. Siellä on kaunis, val-

Kuva 66. Italialaisia.
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keasta marmorista rakennettu tuomiokirkko. —

Genua, Genuan lahden rannalla ja Venedig,
Adrian meren rannalla, ovat vanhastaan tär-
keitä kauppakaupunkeja, joissa myöskin on
komeita marmoripalatseja.

Turkki.

Turkkiin kuuluu nykyään ainoastaan
Balkanin niemimaan keskiosa. Maan hal-
litsijaa sanotaan sulttaaniksi.

Pääkansana ovat turkkilaiset, mutta
paitsi heitä asuu maassa useita kansoja,
niinkuin bulgaareja ja kreikkalai-
sia idässä, sekä albaanilaisia län-
nessä.

Kuva 67. Turkkilaisia.

Turkin valtakunnan pääkaupunki on
Konstantinopoli.

Konstantinopoli on kauniilla paikalla Bos-
porin rannalla. Täällä asuu sulttaani ja sult-
taanilla on täällä monta kaunista palatsia.
Konstantinopoli on myöskin suuri kauppakau-
punki.

Kreikka.

Kreikka käsittää Balkanin niemimaan
eteläisimmän osan, suuren Eubean saaren,
Kykladit ja Jonia» saaret, sekä useita
muita saaria.

Kreikkalaiset] ovat muinaisten, kii-
tettyjen kreikkalaisten jälkeläisiä.

Kreikanmaan pääkaupunki on Ateena.

Ateena, lähellä Egeian merta. Kuninkaan
asunto. Ateenassa on kauniita muinaismuis-
toja.

Bulgaria.

Bulgaria käsittää maat Balkanin mo-
lemmilla puolin. Pohjoisrajana on To-
nava ja itärajana Mustameri.

Bulgariassa asuu parhaastaan bulga-
rialaisia.

Bulgarian pääkaupunki on Sofia, jossa
ruhtinas asuu.

Serbia.
Serbia on Tonavan eteläpuolella, Mo-

ravan ympärillä.
Serbiassa asuu serbialaisia.
Pääkaupunki, Belgrad, on Tonavan

varrella.

Montenegro

on pieni vuorinen maa, lähellä Adrian
merta.

Aasia.

Venäjän Aasia.

Venäjään kuuluvan pohjois-Aasian
voipi jakaa kolmeen suureen osaan; ne
ovat: Siperia ynnä Amurinmaa, Tiiraani
ynnä Kirgiisein aro ja Kaukaasta.

1. Siperia käsittää koko pohjois-Aasian,
Keski-Aasian vuorijonoon ja Amurjokeen
asti etelään.

Autioilla tuntureilla ja suurissa metsäseu-
duissa oleksii siellä ja täällä poron paimenia
ja metsästäjäkansoja. Joen varsia ovat ve-
näläiset vähän viljelleet. Vuorikaivannoissa
työskentelee paljon pahantekijöitä.

Siperian tärkein kaupunki on Irkutsk,
Jenisein syrjäjoen Angaran varrella.

2. Turaani ulottuu Kaspian merestä
lännessä, Altaihin ja Pamirin ylätasan-
koon idässä.
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Turaanin" pohjoisosassa olevilla aroilla
kuljeksii kirgiisejä lammas-, hevois- ja ,
kameelilaumoineen. Eteläisissä seuduissa

3. Mesopotamia on aroa ja erämaata,
jossa asuu harvassa arabialaisi a. Me-
sopotamia oli Abrahamin kotimaa.kuljeksivat turkkomannit ryöstellen.

Kuva 68. Kirgiisejä.

Tärkein kaupunki on Taschkent, lä-
hellä Syr-Darjaa.

3. Kaukaasia käsittää Mustan jaKas-
pian meren välisen leveän kannaksen.

Pohjois- ja itäosissa olevilla aroilla kul-
jeksii turkkilaisia paimenkansoja. Tun-
turi laaksoissa ja länsiosassa asuu kauniita,
sotaisia kaukaasialaisia. Kaspian meren
luona on petrooleumilähteitä.

Pääpaikka on Tiflis, Kuran varrella.

Turkin Aasia.

Turkin Aasialaisiin alueihin kuuluu suu-
rin osa läntistä eli Etu-Aasiaa. Alue kä-
sittää viisi maata: Vähä Aasia, Armenia,
Mesopotamia, Syria ja Arabia.

1. Vähään Aasiaan kuuluu saman ni-
minen suuri niemimaa, sekä sen edustalla
olevat saaret. — Mitkä ovat suurimmat
niistä?

Rannikoilla asuu kreikkalaisia, si-
sämaassa turkkilaisia.

Suurin kauppakaupunki on Smyrna,
Egeian meren rannalla.

2. Armenia on jaettukolmen valtakun-
nan, Venäjän, Persian ja Turkin kesken.

Armenialaiset ovat toimeliaita kauppa-
miehiä, joista suuri osa on jättänyt maansa.
Eteläosassa asuu rosvoamisella eläviä kur-
dilais- heimoja.

Bagdad, Tigriin varrella, oli ennen ri-
kas ja mahtava kaupunki.

4. Syriaan kuuluu Välimeren ja Me-
sopotamian alangon välillä oleva ylänkö-
maa. Eteläosan nimenä on Palestiina.

Syriassa asuu nykyään arabialaisia.
— Miksi nimitetään Palestiinaa Biblian his-
toriassa ? Mitä siellä kerrotaan tästä maasta
ja kansasta?

Tärkeimmät kaupungit ovat Jerusalemi
ja Damaskus.

Jerusalemi, etelä-Palestiinassa, on kristitty-
jen pyhä kaupunki, sillä siellä eli jakuoli Vapah-
taja. Pääsiäisen aikaan kokoontuu tänne tu-
hansittain pyhiinvaeltajia rukoilemaan.Vapah-
tajan haudalla „pyhän haudan kirkossa". —

Damaskus, ihanalla erämaan keitaalla. Damas-
kusta sanotaan -itämaan silmäksi".

5. Arabiasta kuuluu Turkkiin ainoas-
taan Punaisen meren ja Persian lahden
rannikot.

Rannikoilla olevissa hedelmällisemmissä
vuoriseuduissa asuu maata viljeleviä feli ah-

Kuva 69. Kahvipuun oksa.
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arabialaisia. Siellä viljellään parasta kah-
via ja hyviä taateleja. Sisämaan erä-
mailla ja aroilla kuljeksivat beduinit mai
nioine hevosineen, kameleineen ja lammas
laumoineen.

Mekka, länsi Arabiassa.

Tärkeimmät ovat Kalkutta ja Bombay
(bombee).

Kalkutta on Gangesjoen suulla. Se on In-
tian pääkaupunki, jossa englantilainen varaku-
ningas asuu. — Bombay, saarella Malabar-
r ann an edustalla. Suuri kauppakaupunki.

Kuva 70. Arabialaisia.

Mekka on profeetta Muhametin syntymä-
paikka. Senvuoksi tulee joka vuosi suuria ka-
ravaaneja muhamettilaisia pyhiinvaeltajia^ tä-
hän heidän pyhään kaupunkiinsa.

Iraani.
Iraanin ylänkö on jaettu kolmen val-

takunnan kesken. Persialla on läntinen,
Afganistanilla koillinen ja BelutshistaniUa
kaakkoinen osa.

Persialaiset ovat sangen sivistynyttä
kansaa. Afganit ja belutsjit ovat so-
taista paimenkansaa.

Teheran, Elbursen eteläpuolella, on Persian
pääkaupunki, jossa shaahi (= kuningas) asuu

Etu-Intia.
Etu-Intia jaetaan kolmeen pääosaan:

Hindustanin alanko, Dekanin ylänkö ja
Ceylonin saari. Etu-Intia kuuluu melkein
kokonaan Englannille, ja Englannin ku-
ningattarella on Intian keisarinnan
arvonimi.

Intia on rikkaimpia ja tiheimmin asutuita
maita. Asukkaat ovat hindulaisia.

Maassa on monta suurta kaupunkia.

Taka-Intia,

Taka-lntia, johon myöskin kuuluu Ma-
lakka, on hyvin rikas maa. Maa on jaettu
eri valtakuntien kesken. Länsipuoli on
Englannin, itäpuoli on Ranskan ja keski-
osassa on kotimainen valtio Siam.

Pääväestö on indokiinalaisia. Ne
jakaantuvat moneen eri kansaan, joista Sia-
milaiset ovat tärkeimmät.

Itä-Intian saaristo.

Itä-Intian saaristossa kuuluu suurin
osa Sundasaarista ja Molukkuista Alan-
komaille ja Filippinit Espanjalle.
Kaikki nämä saaret ovat hyvin hedelmäl-
lisiä.

Pääväestönä ovat malajit. Muutamat
malaji- kansat ovat vielä julmia ihmissyöjiä.

Kiina,

Kiinan valtakunta on äärettömän suuri
ja se on tiheimmin asuttu seutu maan
päällä. Siihen kuuluu Varsinainen Kiina
ja Kiinan alusmaat Keski-Aasiassa.
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Kiinalaiset ovat ahkeraa, kohtuullista ja '
saastavaistä kansaa.

Kuva 71. Teepensaan oksa.

Kiina on rikas ja hyvin viljelty maa.
Kiinasta tuodaan varsinkin teetä ja silk-
kiä.

Varsinaisessa Kiinassa on useita hyvin
suuria kaupunkeja. Tärkeimmät ovat Pe-
king ja Shanghai.

Jaappanin pääkaupunki on Tokio,Nipo-
mn itärannalla. Siellä asuu keisari eli
mikado.

Afrikka.
Pohjois-Afrikassa on viisi maata:

Egypti, Tripolis, Tunis, Algeria [alsheria]
ja Marokko. Egypti ja Tripolis kuuluvat
Turkin vallan alle, Tunis ja Algeria
Ranskan ja Marokko on itsenäinen val-
takunta.

Asukkaat ovat arahialaisia ja berberejä.
Egypti on jo vanhastaan tunnettu hedelmäl-

Kuva 72. Kiinalaisia.

Peking, tasangolla maan pohjoisosassa.
Maan pääkaupunki ja keisarin asuinpaikka. —

Shanghai, itärannalla. Kauppakaupunki, jossa
Eurooppalaiset enin käyvät.

Kiinan alusmaat Keski-Aasiassa ovat:
Tibetti, Mongolia ja Itä-Turkestani.

Korea,

Korean niemimaa on erityinen kunin-
gaskunta.

Jaappani.

Jaappani on saarivaltio, johon kuuluu
monta suurta ja pientä saarta. — Mitkä
ovat suurimmat saaret?

Maa on hyvin hedelmällistä jä erittäin
huolella viljeltyä. Jaappanilaiset ovat ahke-
roita ja he ovat Aasian sivistyneintä kansaa.

liseksi maaksi, ja maan hedelmällisyyden
vaikuttaa Niilivirta. Egyptissä on paljon
arvokkaita muinaismuistoja.

Pohjois-Afrikan tärkeimmät kaupungit
ovat Kairo ja Aleksandria.

Kairo, Niilin varrella. Egyptin pääkau-
punki. — Aleksandria, Niilin suusta länteen
päin. Afrikan etevin kauppakaupunki.

Sisä-Sudanissa on pieniä neekeri-
valtioita. Läntinen rannikko, jonka nimi
on Senegambia, sekä Guinea-lähden ran-
nat kuuluvat englantilaisille, ranskalaisille
ja saksalaisille. Abessinia on itsenäinen
valtakunta, jota sulttaani hallitsee.

Sudanin pääväestönä ovat mustat, kiha-
ratukkaiset neekerit. Abessinialaiset
ovat sukua arabialaisille. Tuhansittain on-
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nettomia neekerejä kuljetetaan orjina Aa-
siaan.

Etelä-Afri-
kan sisäosassa on
myöskin joukko

neekerivaltioita.
Äskettäin ovat eu-
rooppalaiset pe-

rustaneet sinne
Kongovaltion Kon-
gojoen ympärille.
Tämä valtio ulot-
tuu idässä aina Tanganjikaan asti. Euroop-
palaisten omistamista rannikko-alueista
on Englannille kuuluva Kapinaa tärkein.
Itärannikolla, Sansibarissa, hallitsee ara-
bialainen sulttaani.

Etelä-Afrikassa asuu parhaastaan nee-
keri-kansoja, niinkuin kaffereja kaa-
kossa ja hottentotteja lounaassa.

Etelä-Afrikan tärkein kaupunki on Kap-
kaupunki, Tafelvuoren juurella.

Afrikan saarista muodostaa Madagas-
kar itsenäisen valtakunnan, jota aina hal-
litsee kuningatar. Kanarian saaret ovat
Espanjan, Azorit, Madeira ja Kapverden
saaret Portugalin.

Madagaskar-saaren pääväestönä ovat
malajit, muiden saarten eurooppalaiset.

Amerikka.
Kun Kristoffer Kolumbus 400

vuotta sitten löysi Amerikan, asui siinä

Kuva 74. Intiaaneja.

j maanosassa ihmisiä, joilla oli punaisen-ruskea
iho. Niille antoi Kolumbus nimen intiaa

nit. Ne elivät sil-
loin, niinkuin vielä
nytkin, keskiosassa
maanviljelyksellä,
ja heillä oli järjes-
tettyjä valtakuntia,
jakaupunkeja. Mut-
ta Pohjois-Ameri-
kan pohjois-osissa
ja Etelä-Amerikan
etelä- ja itä-osissa
elivät he metsästyk-
sellä ja hedelmillä.

Pohjois-Jäämeren rannoilla asuu vielä
eskimoja, jotka pienissä nahkaveneissään,
kajakeissaan, pyytelevät suuria -meri-
eläimiä.

Kuva 75. Eskimoja.

Amerikan pääväestönä on nykyjään eu-
rooppalaisia, varsinkin englantilaisia, es-
panjalaisia ja portugalilaisia. — Itä-osissa
on paljon neekerejä. Niitä on kuljetettu
sinne aikojen kuluessa Afrikasta orjina.

I. Pohjois-Amerikka.
Grönlanti,

tuo pohjois-Jäämeressä oleva, jään, ja lu-
men peittämä saari on Tanskan siirtokunta.

Asukkaina on eskimoja ja vähän
tanskalaisia.

Britannian Pohjois-Amerikkaan
kuuluu Pohjois-Amerikan pohjois-osa, aina
Canadan järvistöön asti etelään. Tämä

Kuva 73. Orji kuljetus Afrikassa.
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suuri, mutta hyvin harvaan asuttu maa
kuuluu englantilaisille: Maan tärkein osa
on Canada, S:t Lawrencejoen ympärillä.

Asukkaat ovat Pohjois-Jäämeren ran-
nalla eskimoja, etelämpänä eurooppa-
laisia ja intiaaneja.

Yhdysvallat.

Yhdysvallat ovat Uuden maailman suu-
rin ja voimallisin valtakunta. Yhdysval-
toihin kuuluu Pohjois-Amerikan keskiosa
ja alue on lähes Euroopan laajuinen. Yh-
dysvallat ovat liittovaltio, johonkuuluu 40
suurempaa ja pienempää valtiota.

Yhdysvaltojen asukkaat ovat parhaastaan
sinne muuttaneita eurooppalaisia. Täällä
puhutaan yleisesti englannin kieltä. — Muu-
tamin paikoin asuu vielä intiaaneja.

Yhdysvalloissa on monta suurta kau-
punkia. Niistä mainittakoon: Washington
[uashingtn], New-York [nju-jork], Phila-
delphia ja Chicago [tsikäägo].

Washington, lähellä itärantaa. Yhdysval-
tojen pääkaupunki. — New-York, Hudsonjoen
suulla. Maailman suurimpia kauppa- ja teh-
daskaupunkeja. — Philadelphia lähellä itäran-
taa. Suuri tehdaskaupunki. — Chicago, Michi-
gan-järven rannalla. Suuri kauppakaupunki.

Mexikko.

Mexikko on Yhdysvaltojen eteläpuo-
lella, Mexikon lahden ja Tyvenmeren vä-
lillä.

Asukkaat ovat parhaastaan intiaaneja
ja espanjalaisia. Yleinen on espan-
jankieli.

Pääkaupunki Mexikko, on korkealla
ylätasangolla.

Keski-Amerikan Tasavallat.
Keski-Amerikan Tasavaltoja on viisi.

Niihin kuuluu Karaibin meren jaTyvenen
meren välillä oleva kapea maa.

Asukkaat ovat, samoin kuin Mexikossa-
kin intiaaneja ja espanjalaisia.

Länsi-Intia.
Hedelmälliset Länsi-Intian saaret ovat

jaetutEuroopan valtioiden kesken. Espan-
jalaisille kuuluu suurin alue, nimittäin
Cuba ja Puertorico. Englantilaiset
omistavat Jamaican, Bahamasaaret ja
useat Pienistä-Antilleista. Sitäpaitsi omis-
tavat hollantilaiset ja tanskalaiset muuta-
mia pienempiä saaria. Haitin saarella on
kaksi itsenäistä neekerivaltaa.

Asukkaat ovat parhaastaan neekerejä
ja myöskin eurooppalaisia.

Tärkein kaupunki on Havanna Cuban
saarella.

11. Etelä-Amerikka.
Etelä-Amerikan länsiosan löysivät ja en-

sin haltuunsa ottivat espanjalaiset. Sen-
vuoksi on siellä useita valtakuntia, joiden
asukkaat ovat intiaanein ja espanjalaisten
sekoitusta ja joissa puhutaan espanjan kieltä.
Valtakunnat ovat:

Venezuela, pohjoisimpana, Karaibin me-
ren luona.

Columbia, etäimpänä luoteessa, Karai-
bin meren ja Tyvenen meren luona.

Ecuador, ekvaattorin jaQuiton ylängön
kohdalla.

Peru,' länsi-rannikolla, Arica-mutkan
luona.

Pääkaupunki, Lima, lähellä Tyvenen
meren rantaa.

Bolivia, kaakkoon päin Perusta, Titi-
cacan ylängöllä.

Chile, kapea, Tyvenen meren ranni-
kolla oleva maa, joka ulottuu Arica-mut-
kasta Tulimaahan asti etelään.

Argentina, kaakossa. Siihen kuuluu
Pampas ja Patagonia.

Pääkaupunki, Buenos Ayres, on la Plata
joen varrella. Se on etelä-Amerikan suurin
kauppakaupunki.

Uruguay, Uruguay-joen ja Atlantin
meren välillä.

Paraguay, Paraguayn ja Paranan tie-
noilla.
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Etelä-Amerikan eteläosa joutui ensin por- ! ra al ian neekerejä. Heidän lukunsa
tugalilaisten haltuun. Sen vuoksi puhutaan
siellä portugalin kieltä.

vähenee vähenemistään ja monista paikoin
ovat he jo kokonaan hävinneet.

Nykyjään on Austraalian mantereenasuk-
kaina parhaastaan eurooppalaisia, mo-
nesta Euroopan maasta, mutta enimmin eng-
lantilaisia. Sen vuoksi onkin englan-
nin kieli siellä vallitsevana.

Brasilia.

Brasilia on Etelä-Amerikan suurin val-
takunta. Siihen kuuluu koko Brasilian
ylänkö ja melkein koko Seiväs.

Austraalian sisämaa on vielä hyvin
vähän tunnettu. Rannikoilla on englanti-
laisia siirtokuntia.

Asukkaat ovat intiaanein ja portu-
galilaisten sekoitusta. Täällä on myös-
kin lukuisasti neekerejä, jotka ovatkuljetetut
tänne suurien kahvipuun-viljelysten tähden. Suurimmat kaupungit ovat Sydney

[sidni] itärannikolla ja Melbourne [mell-
börn] etelärannikolla. Sieltä viedään Eu-
rooppaan äärettömän paljon villoja.

Hio de Janeiro erään ihanan, Atlantin^me-
ren lahdelman rannalla. Se on Brasilian pää-
kaupunki. Sieltä viedään ulos kahvia enempi
kuin mistään muualtaj/maailmassa.

Kuva 76. Papualaisia.

Guayana,

Guayanan ylängöllä. Maa on jaettu Rans-
kan, Alankomaiden ja Englannin kesken

Austraalia.
I. Austraalian manner.

Austraalia on tullut Euroopassa tunne-
tuksi myöhemmin kuin Amerikka. Austraa
lian alkuperäiset asukkaat ovat mustaihoi-
sia, kiharatukkaisia ja pitkäpartaisia aust

11. Austraalian saaristo
Melanesiassa asuu mustaihoisia, pitkä-

tukkaisia ja pitkäpartaisia papuaskan-
soja.

Polynesiassa asuu malaj e ja, joilla on
ruskeankeltainen iho. Mutta Uudella Zee-
lannilla asuu nyt parhaastaan eurooppalaisia,
varsinkin englantilaisia.

Euroopan valtakunnat omistavat useim-
mat Austraalian saaret. Sandwich-saaret
ovat itsenäisenä kuningaskuntana.
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painos. Sid. 50 p-

Toht. M. Lutheruksen pieni katekismus, P.
Raamatun esimerkeillä ja lauseilla va-
rustettu. Ehdotus, jonka toimitti A.
W. Lyra, katekismus-komitean jäsen.
25 p.

Lutheruksen vähän katekismuksen yksinker-
tainen selitys kysymysten ja vastaus-
ten kautta toimitettu Olaus Svebe-
liukselta. Sid. 40 p.

Laulun aarre-aitta. Laulukirja Suomen
pyhäkoululle ja kodille I. Suomen
pyhäkouluyhdistyksen toimesta asetti
A. O. Blomberg. Sid. 85 p.

Uusi suomalainen virsikirja, Suomen kir-
kolliskokouksen hyväksymä. Valikoima
koululasten ensi tarpeeksi. 110 virttä.
Toinen painos. Sid. 30.


