
Afrika folyói, vízesései, tavai, vízenergiai lehetőségei és élővilága 
+ 

Egyiptom 
Tanácsok a feladatvégzés elé: 

1. Olvassátok el mindannyian a kapott témák címeit! 

2. Osszátok fel egymás között arányosan a témákat! (ismeritek egymás képességeit és érdeklődési körét) 

3. A szétosztott témákat külön-külön dolgozzátok ki… azaz olvassátok el a kapott forrásokat, és szükség esetén 

kutakodjatok még az interneten! Képekkel, videókkal fel tudjátok dobni az előadást. 

4. Mindenki foglalja össze magának, hogy mit tudott meg, mi a téma lényege, majd ezt írja le egy Word 

dokumentumba! 

5. Tartsatok egy megbeszélést (pl. videóbeszélgetést), és meséljétek el egymásnak, hogy miről olvastatok, mit 

tudtatok meg a saját témában! 

6. Készítsétek el a prezentációt! 

7. Próbáljátok el a prezentációt! 

8. Adjátok elő a prezentációt, és tanítsátok meg az többi osztálytársatoknak a témákat! 

9. Előadás után, a tanári visszajelzés alapján, vizsgáljátok meg az elkészített összefoglalókat, javítsátok ki, ha 

valahol hibáztatok! 

10. Egyesítsétek a külön-külön elkészített Word dokumentumot és a csapat egyik tagja töltse fel a Moodle 

felületére! 

 

1. AFRIKA FOLYÓI, VÍZESÉSEI 
1. forrás 

Afrika vízrajzi szempontból igen érdekes képet mutat. A csapadék időbeli és térbeli eloszlása következtében 

az egyenlítő éghajlat folyói állandó, bővizű folyamokká duzzadnak, míg a száraz területeket időszakos folyók, 

vádik jellemzik, csak a nagy folyamok tudják átszelni, nagy párolgási veszteséggel a sivatagokat (pl. Nílus).  

 

2. forrás 

Egyenlítői éghajlat folyói 

Itt ered a legtöbb folyó → Vízhálózata nagyon sűrű → 

A folyók bővizűek, vízjárásuk egyenletes 

Forró övezeti (=trópusi) sivatagi éghajlat folyói 

Nincs állandó vízfolyás (a nagy szárazságok miatt) → 

időszakos vízfolyások, azaz időnként teljesen 

kiszáradnak a folyók (a térképek szaggatott kék 

vonallal jelzik, TK. 89. oldal), ezeket „vádi”-nak hívják 

Afrikában → területüknek nagy része belső lefolyású 

terület 

 

Belső lefolyású területek: a földfelszín azon részei, 

ahonnan a víz nem jut el a tengerbe, az óceánba 

(elpárolog, elszivárog, lefolyástalan tóba gyűlik össze). 

 



3. forrás 

4. forrás 

 

5. forrás 

https://www.mozaweb.hu/Extra-3D_modellek-Vizeses-276597 

6. forrás 

http://www.globoport.hu/107480/afrika-legszebb-vizesesei/  

 

2. AFRIKA TAVAI 
1. forrás 

 
belső lefolyású 

https://www.mozaweb.hu/Extra-3D_modellek-Vizeses-276597
http://www.globoport.hu/107480/afrika-legszebb-vizesesei/


2. forrás  

A folyókhoz hasonlóan a tavak területi elhelyezkedése is egyenetlen. A legtöbb állóvíz Kelet-Afrikában 

található, közülük legnagyobb a Viktória-tó (Magyarország méretének a háromnegyede!), míg a Föld második 

legmélyebb tava a Tanganyika-tó (1470 m). 

3. forrás 

Az afrikai Csád-tó vizének elapadása 

 
 

3. AFRIKA VÍZENERGIAI LEHETŐSÉGEI 
1. forrás 

A világ legnagyobb vízienergia-készletével Afrika rendelkezik. Itt is elsősorban a Kongó áll első helyen. 

2. forrás 

https://hu.euronews.com/2017/08/22/a-vizenergia-utjan-angola  

3. forrás 

Az Asszuáni-gát alapjában véve változtatta meg a térség képét, de nem csak jó irányba. Az építmény szovjet 

gyártású turbinái évente 10 milliárd kilowatt energiát termelnek, működésük kulcsfontosságú az afrikai ország 

ellátása szempontjából. A Nasszer-tó vize az öntözés mellett az elmúlt évtizedekben az ivóvízellátás 

szempontjából is fontos szerepet játszott, az 1984-88 közti száraz években például szudániak millióit mentette 

meg a szomjan halástól. Minden előnye ellenére rengeteg negatív következménye is lett az Asszuáni-gát 

megépítésének. Elsőként a Nílus élővilága szenvedett kárt, amit megéreztek az egyiptomi halászfalvakban, és 

még a Földközi-tenger partvidékén is. Ennél súlyosabb következmény volt azonban, hogy a korábbi 

árterületek elvesztették azt a tápanyagban gazdag iszapot és hordalékot, ami korábban évente felfrissítette a 

termőföldeket. A harmadik probléma az volt, hogy a víz egy megyényi területet öntött el, vagyis az ott élő 

egyiptomiak és szudáni nomádok költözni kényszerültek. 

+ 

A híres ókori görög utazó, Hérodotosz joggal nevezte Egyiptomot a Nílus ajándékának. A Nílus mentén és az 

oázisokban sokmillió datolyapálma nő. Termése fontos népélelmezési és kiviteli cikk. A Nílus azonban nem 

https://hu.euronews.com/2017/08/22/a-vizenergia-utjan-angola


csak örömöt és életet, de szenvedést és veszedelmet is hozott az országra. Amikor a várva várt áradás 

elmaradt, súlyos éhínség nehezedett Egyiptomra. Ha viszont a szokásosnál nagyobb volt, katasztrofális 

árvizeket okozott; megművelt területeket és falvak egész sorát pusztította el. A Nílus vízjárását a XIX. 

században kezdték el szabályozni duzzasztógátak építésével. A gátak mögött felhalmozódott vízzel egyre 

több földet tudtak nyáron is öntözni. Egyiptom népessége rohamosan gyarapodott, ami létfontosságúvá 

tette a termőföldek bővítését. Ezért határozták el az asszuáni Nagy-gát megépítését (1960). 1971-ben 

elkészült a nagy mű, a világ legnagyobb sziklagátja. A 3,6 km hosszú és 111 m magas gátba 43 millió m3 

sziklát és betont építettek be. (A Kheopsz-piramis 17-szer férne el benne.) Az óriásgát mögött felduzzasztott 

Núbiai-tenger vagy Nasszer-tó nyolcszor akkora területet foglal el, mint a Balaton, legnagyobb mélysége 

pedig megközelíti a 100 métert. A hatalmas mesterséges tó 157 milliárd m3 vizet képes tárolni. Az asszuáni 

gát haszna óriási. 1 millió hektárral növelte meg az öntözött területek nagyságát, és lehetővé tette az 

évenkénti kétszeri aratást. Egyenletessé tette a folyó vízjárását, így megszüntette a pusztító árvizeket, és a 

hajózás is biztonságosabbá vált. A duzzasztógáthoz tartozó erőmű évi 10 milliárd kWh elektromos áramot 

termel, ami lehetővé tette a falvak villamosítását és új, energiaigényes iparágak (alumíniumipar, vegyipar) 

meghonosítását. Ha az ember beavatkozik a természet rendjébe, ennek szinte minden esetben káros 

következményei is vannak. A Nagy-gát megépítése után Egyiptomnak is számos nehézséggel kellett 

szembenéznie. Az egyik legsúlyosabb következmény a termőföldek leromlása és a termésátlagok 

csökkenése. A folyam által szállított termékeny iszap ugyanis nem kerül a földekre, hanem a tóban rakódik 

le. A természetes trágyázást műtrágyával kell pótolni. Egyiptom Földünk egyik legnagyobb 

műtrágyavásárlójává vált. A folyó tápanyagtartalma és ennek következtében a halállománya erősen 

lecsökkent; válságba került a halászat. Az elmaradt hordalék-utánpótlás miatt a Nílus-delta is pusztul. A 

túlzott öntözés miatt a termőföldek egy része elmocsarasodott. A csatornák mentén a megemelkedett 

talajvíz okoz szikesedést. A mesterséges tóból tetemes vízmennyiség párolog el, amely megváltoztatja a 

helyi időjárást, és veszélyezteti az egyiptomi műemlékeket. 

 

4. AFRIKA ÉLŐVILÁGA 
1. forrás 

Afrika élővilága övezetes elrendezésű, az éghajlat övezetességének megfelelően alakult. Élővilágának egyed- 

és fajszáma igen gazdag. Az afrikai kontinensen 40 ezer növényfaj él, többségük a trópusi esőerdőkben. 

Az állandóan forró és nedves egyenlítői éghajlat, humuszban szegény, kilúgozott laterit talaján nő a világ 

leggazdagabb növénytársulása. Örökzöld, buja, 7 szintes trópusi esőerdő tenyészik, kúszónövényekkel 

(liánokkal), fánlakó növényekkel. Jellegzetes kemény bútorfái a mahagóni és az ébenfa igen keresettek, nem 

kevésbé haszonfái: a kaucsukfa (tejnedve a nyersgumi alapanyaga), az olajat adó olajpálma és a kóladió. A 

sekély tengerpartok és folyódelták mocsaraiban mangrove alkot sűrű szövevényt. Az esőerdőben termesztett 

legfontosabb növények: a kakaó, a kaucsukfa, az olajpálma és a pálmafélék. A trópusi esőerdők állatvilágát 

elsősorban lombkorona szint lakói teszik ki. Színpompás és gazdag rovarvilágnak (pl.: óriáslepkék, álomkórt 

okozó cecelegyek), hüllőknek (kígyók, siklók, gyíkok, kaméleon, folyókban: krokodilok) és madaraknak 

(papagájok, nektármadarak, koronás sas) ad otthon az esőerdő. Az emlősöket többek között a leopárd, törpe 

víziló, erdei elefánt, erdei bivaly, okapi, erdei disznó vagy az afrikai patkányőz, a főemlősöket pedig a fákon és 

földön élő majmok (mandrill, cerkófmajom, csimpánz, gorilla) képviselik. 

A szavanna éghajlatú területeken a növényzet a csapadékmennyiségnek megfelelően a sivatag felé haladva 

egyre szegényedik fajokban. A trópusi esőerdőtől távolodva viszont nő a talaj humusztartalma, mivel a nedves 

időszakban a csapadékmennyisége már nem tudja kimosni, a száraz évszakban felhalmozódott 

humuszmennyiséget. A nedves szavanna éghajlaton, még kilúgozott vörösföldön, az erdős szavanna sűrűbb 

erdei nőnek. A szárazabb szavanna éghajlat alatt képződött humuszban gazdagabb trópusi sárgaföldön, a 

bokros szavanna az uralkodó növénytársulás. Az akáciákkal, baobabfákkal (majomkenyérfákkal) jellemzett 

füves szavannákon, ahol a 3 m-es elefántfű is megnő, ott a leggazdagabb humuszban a föld, ezért is nevezik 

a talajt trópusi feketeföldnek. A szárazabb évszak beköszöntével, a szárazság ellen védekező fák lombjukat 

vesztik. Nagyon sokszor a felforrósodott szavanna önkéntelenül is lángra kap. A gyorsan tovafutó szavannatűz, 

egyben életet ad a következő szavannai nemzedéknek, mivel sok mag beéréséhez nélkülözhetetlen. A 

növényzettel ellentétben a szavanna állatvilága nagyon gazdag fajokban és egyedszámban is. Főleg a 

növényevő emlősök, a patások: gazellák, antilopok, zebrák, gnúk, kafferbivalyok, elefántok, zsiráfok, 

orrszarvúk csordái népesítik be a füves legelőket, rájuk a nagy ragadozók vadásznak oroszlánok, gepárdok, 



leopárdok. A dögevők: hiénák, sakálok, keselyűk, marabuk takarítják el a maradékot. A szavanna gazdag 

madarakban is. A tavakat flamingók, gémek, gólyák telepei lepik el. Az afrikai szavanna végtelen füves és 

félsivatagi térségének a lakója Afrika legnagyobb futómadara, a strucc. Rovarok népes csoportjai (hangyák, 

szöcskék, sáskák, termeszek) is megpróbálnak hasznot húzni a szavannából. Olykor a szavannán elszaporodott 

sáskarajok igen nagy csapást okozhatnak emberek termesztett növényeiben (búza, köles, rizs, manióka, 

földimogyoró, cukornád, gyapot). Talán a koffeintartalmú kávécserje lombozata menekülne meg egy 

sáskajárástól. De az is igaz, hogy Etiópiában, a kávé őshazájában a kecskék előszeretettel fogyasztották. 

Később fedezték fel az ott élő szerzetesek, hogy a cserje termése, a kávébabból főzött ital élénkítő hatású. 

Az egyre törpülő és satnyuló füves szavannát, a félsivatagi szürke és sárga váztalajokon képződött, imhol 

növényfoltokkal borított félsivatagok követik, szárazságtűrő növényzetükkel, sivatagi fáikkal. A sivatag 

legszárazabb területeit a talaj- és a növénytakaró hiánya jellemzi. A 

források, illetve vízfolyások közelében alakulnak ki az oázisok, ahol 

datolyapálmák ligeterdei jelentik a növényzetet. A sivatag állatvilága 

is szegényes, csak kevés állandó lakója van (skorpiók, kígyók, gyíkok, 

gekkók, sivatagi róka, egyiptomi ugróegér, sivatagi hiúz). A sivatag 

igazán az éjszakai életmódot folytató állatok otthona (sivatagi róka, 

ugróegér), ill. a szárazságot jól tűrő állatok (dromedár, kudu, núbiai 

vadszamár, vándorantilop) élőhelye. 

A kontinens északi és déli mediterrán éghajlata, kellemes 

időjárásával már örökzöld keménylombú erdőt és cserjét (ciprusok, 

atlasz cédrus, aleppói fenyő, olajfa, paratögy, szelídgesztenye, 

citrusfélék) éltet. A kiirtott erdők helyén macchia vagy frigana nő. 

Fokföld hazája az Asparagus-fajoknak és a muskátlinak. A kultúrnövények közül a citrusféléket, szőlőt és 

olajfát termesztenek. A mediterrán térségek állatvilága szegényes. 

Délkelet-Afrikában a szubtrópusi monszun területeken babérlombú erdők alakultak ki. 

Az Etióp-magasföldön a tengerszint feletti magasságnak megfelelően övezetesen helyezkedik el a növényzet. 

2. forrás 

Afrika növény- és állatvilága szoros kapcsolatot mutat az éghajlattal. A kontinensen keresztül kelet-nyugati 

irányban széles éghajlati, növényzeti és talajövek húzódnak, amelyekhez az állatvilág jellegzetes társulásai 

kapcsolódnak. A keleti magasföldek területén azonban a domborzatnak megfelelően függőleges övezetesség 

alakult ki. Afrikában a természetes növénytakaró a következő zónákat alkotja: 

 

Trópusi esőserdő: a növényzet nagyon sűrű, az erdő szinte járhatatlan, az őserdő örökzöld. Egymás felett hat-

hét szintben helyezkednek el a különböző igényű fajok (több lombkoronaszint, liánok, epiftonok szintje, 

cserje-, gyep- és mohaszint). Állatvilága gazdag: emberszabású majmok (csimpánz, gorilla), papagájok, kígyók, 

gyíkok, hangyák, termeszek, párduc, vizekben a krokodil. 

 

Lombhullató trópusi erdők: jellemzők a zárt fás vegetációk. Növény- és állatvilága számos területen közös a 

szavannák élővilágával. 

 

Szavanna: ligetes, füves vegetációk. Jellemzőek az akáciafajok és a majomkenyérfák. Létezik erdős, fás és 

füves szavanna is, a csapadék mennyiségétől függően. Állatvilága elsősorban emlősökben gazdag: antilopok, 

zsiráf, oroszlán, leopárd, sakál, hiéna, zebra, gnú, kafferbivaly, elefánt, orrszarvú, krokodil, víziló, strucc, 

flamingó, íbisz, keselyű. 

 

Sivatagok: kopár, foltokban gyér növényzet, csak az oázisokban dús a vegetáció (datolyapálma). A 

szárazsághoz alkalmazkodott állatfajok találhatók meg, melyek főleg földalatti üregekben élnek (rágcsálók, 

sivatagi róka, kígyók, gyíkok). 

 

Mediterrán területek: babérlombú és keménylombú örökzöld növényzet. Az állatvilágban főleg dél-európai 

fajok a jellemzők. 

 

A növényzet a nedvesség csökkenésével arányosan ritkul. A tropikus övezetben csak a folyók menti sávokban 

található sűrű erdő. Távolabb ritkás erdő, majd fás szavanna, végül sztyepp a jellemző. A sivatag 



jellegzetessége a növényzet csaknem teljes hiánya, a kevés vízlelőhely (oázis), és az időszakos folyómedrek 

(vádik) környékének kivételével. A kontinens északi (Maghreb) és déli (Fokföld) szegélye mediterrán éghajlatú. 

3. forrás 

https://allatesnovenyvilag.eoldal.hu/cikkek/afrika-allatvilaga.html  

4. forrás 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://allatesnovenyvilag.eoldal.hu/cikkek/afrika-allatvilaga.html


5. forrás 

https://cultura.hu/aktualis/veszelyben-van-afrika-novenyvilaga/  

 

5. EGYIPTOM 
1. forrás 

https://www.afs.hu/countries/egyiptom/  

2. forrás 

https://www.atlasztravel.hu/aktualitasok/1:egyiptomi-tudnivalok.html 

3. forrás 

 
 

 

4. forrás 

- a túloldalon - 

https://cultura.hu/aktualis/veszelyben-van-afrika-novenyvilaga/
https://www.afs.hu/countries/egyiptom/
https://www.atlasztravel.hu/aktualitasok/1:egyiptomi-tudnivalok.html


 


