
Afrika mezőgazdasága 

 

1. Feladat 

a, Írd be a térképvázlat megfelelő helyére a hozzátartozó éghajlati diagram betűjelét! 

b, Jelöld a térképvázlaton nyilak segítségével az északi és a déli földgömbön a passzát 

szélrendszer irányát! (melyik nevezetes szélességi körtől indul és hova érkezik) 

c, Melyik nevezetes szélességi övnél van folyamatos csapadékképződés? Írd a válaszod a 

pontozott vonalra!......................................................................................................................... 
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2. Feladat 

Olvasd el az alábbi szövegrészletet Afrika ,,kétarcú” mezőgazdaságához kapcsolódóan és 
töltsd ki megfelelően a táblázatot a megadott szavak segítségével!  

 

 

,,Mulúd Feraúnnak hívnak. A cwa pigmeus törzs tagja vagyok. Testmagasságom 144 
centiméter. A törzsemmel egy kis földterületet művelünk a Kongó-medencében. Ez a földterület 
több kicsi parcellából áll, melyen sokféle terményt termelünk (pl. zöldségeket, gyümölcsöket) 
Ez jelenti törzsünk fennmaradásának kulcsát. Addig műveljük ezt a földterületet míg termékeny, 
ha már nem képes elegendő élelmet biztosítani, akkor új földterületet kell mezőgazdasági 
művelés alá vonnunk. Földművelő eszközeink igen kezdetlegesek, viszont több ezer éven 
keresztül hűen szolgálták a törzset.”  

 

,,Thomas Johnsonnak hívnak és Angliából származom. Gazdag vállalkozónak tartom magam, 
hiszen a Guineai-öböl partján több egybefüggő földterületet vásároltam. Célom egy több 
hektáros banánültetvény létrehozása.  Megmondom őszintén, az elején hezitáltam, hogy kakaót 
vagy banánt termesszek, de a piac jelenlegi állása szerint a banánnal éri meg a legjobban 
foglalkozni.” 

 

 

kicsi, nagy, modern, magánszemélyé, közösségé, kezdetleges, önellátás, kis parcellákon, 
eladás, ültetvényeken 

 

 

 

 

 

 



 

3. Feladat 

A következőkben figyelmesen olvassátok el Henry Lovure világutazó francia újságíró cikkét a 
Száhel-övezetről. Húzzátok alá benne a Száhel-övezet problémáit és készítsetek belőle egy 
gondolattérképet! 

,,Az utazásom előtt már felkészítettek arra, hogy a Száhel-övezetben a szegénység teljesen mást 
jelent, mint amihez mi hozzá vagyunk szokva. Mikor megtapasztaltam, szemeim könnybe 
lábadtak. A Száhel-övezet a Szahara déli határán található. Az alacsony évi 
csapadékmennyiség (évi 100-500mm), az éghajlatváltozás és a túllegeltetés miatt az elmúlt 
időszakban több, mint 200km szavannai terület változott át sivatagos tájjá. A rohamosan 
növekvő népesség eltartása érdekében új földterületeket kellett mezőgazdasági művelés alá 
vonni, s az addigi természetes növényzetet kiirtották. A megmaradt fákat, bokrokat pedig 
kunyhók és kerítések építésére használták fel. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a nomád 
népek nem a népességnövekedés miatt tartanak több állatot, hanem státusz szimbólumként (úgy, 
mint nálunk az autó, telefon). A gyors elsivatagosodás élelmezési válsághoz vezet. Jelenleg több 
milliók éheznek a Száhel-övben, ezért éhségövnek is nevezik. Az UNICEF felmérése szerint a 
nem megfelelő szülési körülmények és a higénia teljes hiánya miatt minden 5. gyermek meghal 
5 éves kora előtt. Az egészségügyi ellátás fejletlensége kedvez a járványok terjedésének (ebola, 
AIDS, malária). Továbbá a háborús konfliktusok is nagy szerepet játszanak a súlyos társadalmi 
és ökológiai helyzet kialakulásában. Az övezet országai eladósodtak és a politikát átható 
korrupció miatt alig jutott pénz az ökológiai problémák orvoslására, s inkább a háborús célokra 
fordították az anyagi forrásaikat.” 

forrás: OFI, Földrajz 7. Tankönyv, 2017. 102-103. o. 

 

Gondolattérkép: 

 

 

 

 

 

 

 

Száhel-övezet 



Nomád pásztorkodás 

A Szahara vándorai a tuaregek. Teve, juh és kecskenyájaikkal mindig újabb és újabb legelők 
után kutatva vándorolnak. Ez az ún. nomád pásztorkodás. Állataik tejet, húst, zsírt és gyapjat 
biztosítanak gazdáik számára, az állatok kiszárított trágyáját pedig fűtőanyagként hasznosítják. 

 

Gyűjtögető-vadászó életmód 

A gyér füvű, bozótos Kalahári-medence lakói gyűjtögető-vadászó életmódot folytatnak, szinte 
állandóan vándorolnak. A nők ásóbottal ehető gyökerek, gumók után kutatnak, a férfiak pedig 
vadásznak. 

 

A hegységek állattartói 

A magashegységekben a pásztorok nyáron a meleg és a szárazság elől a magasabban fekvő 
legelőkre hajtják a nyájaikat. Télen viszont az alacsonyabban fekvő, védettebb völgyekbe 
húzódnak vissza. 

 

 



 

 

 

Vándorló földművelők az egyenlítői éghajlaton 

Vándorló földművelők – A forró övezetben a földművelők is vándorolnak. A trópusi talajok 
ugyanis tápanyaguk nagy részét néhány év alatt elveszítik, másként megfogalmazva 
kimerülnek. Ilyenkor a földművelők új helyre vándorolnak. Először felégetik a természetes 
növényzetet, majd a hamuval borított talajt ásóbottal vagy kapával fellazítják. Ezért nevezik ezt 
a gazdálkodási formát égető-talajváltó gazdálkodásnak. Ha ez a terület is kimerül, újabbat 
vesznek birtokba. Ha a faluhatárában elfogynak a művelésbe vonhatóföldek, visszatérnek a 
legkorábban elhagyott 

 

Vándorló földművelők a szavannán 

A szavannákon is találkozhatunk helyváltoztatóföldművesekkel. A kimerült földeket itt néhány 
évig pihentetik (azaz ugaron hagyják), majd ezt követően ismét művelés alá vonják. Ez az ún. 
talajváltó-ugaroltatógazdálkodás. 

 


