FILIPIINI VABARIIK

Rahvaarv: 98 milj.
Suunakood: +63
Ajavöönd: GMT +8
Pindala: 299 764 km2
Pealinn: Manila
Rahaühik: peso (PHP)
Liiklus: parempoolne
Riigikeel: filipino ja inglise
Naabrid: Taiwan, Vietnam, Malaisia,Indoneesia, Bealu, Mikroneesia Liiduriigid
Moto: Maka-Diyos, Maka-Tao, Makakalikasan at Makabansa. – Jumalale, inimestele,
loodusele ja riigile.
Rahvuslill: valgeõieline jasmiin

Rahvuspuu: India tiibviljak

Rahvuskala: piimkala

Rahvuslind: ahvikotkas

Rahvuspuuvili: mango

Rahvusloom: vesipühvel

ÜLEVAADE
Filipiinid

moodustavad

Vaikse ookeani ja Hiina
vahel ulatusliku saarestiku.
Filipiinid koosnevad 7107
saarest (neist umbes 1000
on asustatud ning pooltel
on nimi).
Tähtsaimad turismiobjektid on Palawani vihmametsad ja korallilaguunid ning Põhja-Luzoni
terrassriisipõllud. Filipiinidel saab vaadata kauneid mastikke, tutvuda erinevate rahvaste
traditsioonidega, matkata džungliradadel, sukelduda korallilaguunides, surfata lainetel.

INIMESED
 Malai päritolu.
 Eri saartel erinev.
 Suurimad rahvad: visiad,
tagalogid, iloko
 90% elanikest – filipiinlased.

ASUKOHT JA KLIIMA
 Filipiinid asuvad 8-18. laiuskraadideni.
 Troopilises vööndis on soe ja niiske kliima.
 Kaks peamist kliima tegurit on : kõrge atmosfääriline niiskus ja kõrge kuumus tase.
 Aasta keskmine temperatuur 26,5 kraadi.
 3 aastaaega: märtsist maini soe suvi, juunist novembrini vihmane aastaaeg ja
detsembrist veebruarini külm aastaaeg.
 Sademeid langed ~ 2000mm aastas
 Kõige külmem kuu on jaanuar ja kõige soojem mai.
 Niiskus ja kuumus jõuavad maksimumini aprillis ja mais.
 Madalamad piirkonnad on kuumad ja tolmused, kuniks pole vihma sadanud.
Temperatuur tõuseb siis üle 37 kraadi ja merevee temperatuur üle 27 kraadi.

LOODUS
Filipiini saarestik on Indoneesia järel
suuruselt teine maailmas. Filipiinidele
on iseloomulikud vulkaaniline tegevus
(u. 20 tegevvulkaani) ja maavärinad.
Tihti esineb ka taifuune (eriti juulist
novembrini).

Aktiivseim vulkaan Mayon.

75% pindalast hõlmavad sügavate orgudega liigestatud põhja– lõuna-suunalised mäeahelikud
ja kõrgustikud. Kõrgeimad tipud on Mindanao saarel asuv Apo vulkaan (2954 m) ja Luzoni
saarel asuv Pulog (2934 m).

40% pindalast katavad vihma- ja mägimetsad ning heitlehised mussoonmetsad. Ehedalt on
metsad säilinud vaid kõrvalistes kohtades (eriti Palawani saarel). Taimestiku rohkem kui
12 000 liigist 3000 on endeemsed. Läänepoolmikul on ka savanne.

LOOMAD

Filipiinidel elab 191 liiki imetajaid (97 liiki on endeemid), 593 liiki linde (neist 404 on
pesitsejad ja 181 liiki on endeemid), 272 liiki roomajaid, 111 liiki kahepaikseid ja 952 liiki
kalu. Filipiinidel elavatest imetejatest on praegu kriitilises väljasuremisohus 8 ning 44 liigil
suureneb risk.
Filipiinidel elab ka maailma väikseim ahviline
Tarsius spectrum.

HUVITAVAID FAKTE
 Filipiinid on rahvaarvult maailma 13. riik.
 Luzoni saarel elavad ifugaod on endised pealuukütid, kes elavad paarimeetristele
vaiadele püstitatud rohtkatuste all ning nende rajatud on ka Banaue piirkonna kuulsad
riisiterrassid.

 Filipiinidel on registreeritud 988 keelt ja murret. 55% rahvastikust kasutab tagalogist
arendatud filipino keelt, 27,9% räägib traditsioonilist tagalogi, 24,3% sebu, 9,8%
iloko, 9,3% panay-hiligainoni, 5,8% bikoli ning u. 3% hispaania ja hiina keelt.
Rohkem kui pool rahvastikust mõistab inglise keelt.
 Filipiinid on maailma suurim korrosioonikindla kroomi ning oluline eksportvase
tootja. Geotermilise energia tootmiselt on Filipiinid USA järel maailmas teisel kohal.
 Filipiinidel tegutseb mitu relvastatud mitteriiklikku rühmitust (Moro Islami Rahvuslik
Vabastamise Rinne, Uus Rahvaarmee jmt.

VAATAMISVÄÄRSUSED
 Luzoni

saare

põhjaosa

– UNESCO

maailmapärandi

terrassriisipõllud ja
erinevate

rahvaste

külad.

 Palawani saar – vihmametsad ja korallilaguunid.
 Boracay saar – tuntud eelkõige
rannapuhkuse sihtkohana.
 Apo rifi rahvuspark – sukeldujate unistus.

nimistusse

kuuluvad

MAAVARAD
Maavarasid leidub seal küllaltki palju: kuld, hõbe, koobalt, vask, nikkel, sool, merest pärlid.
Samuti leidub seal ka mittemetallilisi nt. materjal silikooni tootmiseks.
FILIPIINID IMPORDIVAD:

FILIPIINID EKSPORDIVAD:



Naftat



Elektrimasinaid



Masinaid



Rõivaid



Veondusseadmeid



Kookosõli



Metalle



Metallmaake



Keemiatooteid



Suhkrut



Toiduaineid



Koprat



Tekstiili



Banaane



Karploom

INIMTEGEVUS
 Põllundus
 Metsandus
 Mineraalainete tootmine
 Turismindus

VEEL FILIPIINIDE RAHVUSSÜMBOLEID
Nipa hütt – varjualune, mis on ehitatud
palmi lehtedest. Lehed hoiavad hästi
vihma eest, samas ka lasevad õhul liikuda
ja varjavad kuuma päikese eest.

Rahvustants Tinikling – See on tants, kus kaks inimest löövad bambusest poste või puidust
tükke, et tekitada rütmi, tippida ja libseda maa peal. Kui bambuse postid omavahel kokku
löövad, peavad paarilised olema kiired, et mitte oma jalgu nende vahele kinni jätta. Bambused
tekitavad heli, mis ergutab nii tantsijaid kui ka vaatajaid. Tantsu võib tõlgendada kui
„ühtmood mõtlemist“.

Meeste rahvusriided – Barong Tagalog on pikk õhulisest materjalist särk, mida kantakse
pükste peal. Kaelus on tihedalt aela ümber,
varrukad on pikad ja nööbid poolde pikkusesse.

Naiste rahvusriided – Baro at Saya on ilma kraeta pluus ja seelik. Pluus on samuti
läbipaistvast materjalist nagu meeste pluus. Seelik oli tavaliselt siidist ja sobis kokku
pluusiga.

Rahvusjalanõud – Bakya ehk puidust
kingad.

Lõuna-Hiina mere pärlid – pärlite värvus on valgest kuldseni. Need on normaalsest suuremad
pärlid ehk 9 mm kuni 19 mm, mis muudab
Filipiinide
pärlid väga
kalliteks.

