Milý čitateľ!
V tomto školskom roku budeme putovať po vzdialených i čoraz bližších kontinentoch.
V predstavách sa môžeš túlať po tropických pralesoch, vyprahnutých púšťach, dostaneš
sa na mrazivé ľadové pláne, môžeš pokoriť najvyššie štíty našej planéty, potom sa
ponoriť do najväčších hĺbok oceánov. Oboznámiš sa s charakteristickými prírodnými
danosťami iných krajov, s ich obyvateľstvom, štátmi a hospodárskym životom. Tieto
poznatky Ti dopomôžu k tomu, aby si sa v bežnom živote, ktorý dennodenne prináša
množstvo nových informácií, dokázal bezpečne orientovať a zároveň pochopiť politické,
hospodárske a ekologické problémy našej planéty.
Učebnicu si pozorne prečítaj a zemepisné názvy (oblastí, pohorí, riek, miest, štátov atď...) vyhľadaj na mape! K tomu Ti pomôže Zemepisný atlas, krorý je nevyhnutnou
pomôckou pre úspešné štúdium. Neuč sa mechanicky! Snaž sa pochopiť súvislosti
medzi prírodnými danosťami a hospodárskym životom v spojení s historickým vývojom. Uvidíš, že takto sa aj zdanlivo ťažkú látku naučíš oveľa ľahšie. Táto kniha Ti vyzdvihnutím najdôležitejších faktov, pojmov a súvislostí, bude v tomto učení pomáhať.
Na konci každej kapitoly nájdeš krátky súhrn, ktorý sa musí naučiť každý žiak. Dúfam,
že Ty budeš chcieť od toho oveľa viac!
Rozširujúce učivo a zaujímavosti na čítanie sa nemusíš naučiť, no aj tak si ich prečítaj, lebo obsahuje množstvo cenných a zaujímavých informácií.
Číselné údaje, ktoré sú obsahom knihy sa nemusíš učiť naspamäť. Tieto údaje
slúžia len na porovnávanie a rozbor.
Nezabúdaj, že táto kniha Ti poskytuje iba základné vedomosti, ktoré si budeš
musieť znovu doplňovať na základe vlastných skúseností, pozorovaní a ďalšieho štúdia.
Len takto môžeš získať skutočný obraz nášho sveta, ktorý sa neustále mení a vyvíja.
Úspešné štúdium, veľa zážitkov a nových „objavov” Ti praje
autorka
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Afrika
Praveký kontinent
Afrika- poloha, hranice a pobrežie
Pomocou atlasu preskúmaj zemepisnú polohu Afriky! Kade prechádza rovník
a nultý poludník? Ktoré oceány a moria obklopujú Afriku? Vyhľadaj najsevernejší a najjužnejší bod afrického kontinentu!
Kde sa najviac približuje k Európe a k Ázii?
Porovnaj členitosť pobrežia Afriky s pobrežím Európy a ostatných svetadielov!
Čo si zistil?
Afrika je tretí najväčší kontinent. Jej rozloha je niečo vyše 3O mil. km2. Rozprestiera
sa medzi Atlantickým a Indickým oceánom. Na severe ju obklopuje Stredozemné
more, 14 km široká Gibraltárska úžina ju oddeľuje od Európy. Suezský prieplav a
Červené more tvoria hranicu s Áziou.
Pobrežie Afriky je málo členité. Chýbajú ostrovy, polostrovy a zálivy, ktoré
umožňujú vznik prístavov. Najväčší je Guinejský záliv na západnom pobreží. Na
východe sa medzi Afriku a Áziu vklinil Adenský záliv. Na severe sú známe zálivy
Malá a Veľká Syrta. Jediný väčší polostrov je Somálsky polostrov. V Indickom
oceáne leží najväčší africký ostrov – Madagaskar. Menšie ostrovy, ktoré sa nachádzajú v Atlantickom oceáne (Kanárske ostrovy, ostrovy Zeleného mysu a ostrov Sv. Heleny)
majú väčšinou vulkanický pôvod.

Družicová snímka kontinentov. Nájdi na obrázku Afriku!
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Afrika – vznik a vývin povrchu
Vyhľadaj najvyšší bod Afriky!
Porovnaj rozlohu nížin (do 2OO m n.m.) s rozlohou vyššie položených oblastí!
Čo si zistil?
Väčšiu časť povrchu Afriky tvoria náhorné plošiny, vysokopoložené panvy a
vysočiny. Priemerná nadmorská výška afrického kontinentu je 75O m. Iba Antarktída a
Ázia majú vyššiu priemernú výšku. Takmer celý kontinent je pramasív, ktorý vznikol
v prekambriu (prahory a starohory). V prvohorách a druhohorách ho viackrát
zalialo more. V mori usadené horniny (vápenec, pieskovec) prikryli staré kryštalické
podložie. Neskôr došlo k vyzdvihnutiu a kontinent dostal tabuľovitý charakter. V
treťohorách sa pramasív vplyvom pôsobenia vnútorných síl rozlámal a pozdĺž zlomov
miestami vyzdvihol a inde poklesol. Takto v dôsledku prešmykov vznikli priekopové
prepadliny, panvy, vyzdvihnuté kryhy a vytvoril sa dnešný stupňovitý reliéf. Pozdĺž
niektorých zlomov došlo k vulkanickej činnosti a k vytvoreniu mohutných sopečných
masívov, ako je napr. Kilimandžáro. V tomto období sa v severozápadnej časti Afriky
vytvorilo mladé vrásové pohorie – Atlas.
Najmladšie časti Afriky – pobrežné nížiny a roviny – tvoria iba malú časť afrického
kontinentu. Vyplnila ich činnosť mora a riečne usadeniny.

Vznik a štruktúra povrchu Afriky
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DEJINY AFRICKÉHO KONTINENTU

Obdobie

Doba
trvania
0,01

Perióda

Udalosť

Holocén

ŠTVRTOHORY

Vznik pobrežných rovín a nížin.
2,5

TREŤOHORY

65

DRUHOHORY
235

Pleistocén
Pliocén

Zlomy a prešmyky. Vznik priekopových prepadlín a tektonických jazier.

Miocén

Vznik Eurázijskej horskej sústavy.

Oligocén

Vznik pohoria Atlas.

Eocén

Vulkanická činnosť,vytvorenie masívu Kilimandžára, Mt. Kenya.

Paleocén

Etiópska vysočina

Krieda

Vznik morských a suchozemských usadenín (vápence,
pieskovce).

Jura

Vznik ropy a zemného plynu.

Trias

Začiatok vrásnenia Eurázijskej horskej sústavy.

Perm

Vznik prvých pohorí (napr. v južnej Afrike).

Karbón
Devón
Silúr

PRVOHORY

Ordovik
590

Vznik usadených hornín (napr. pieskovec).

Kambrium
Vznik a vývoj afrického pramasívu.

PREKAMBRIUM

2500

Starohory

Vznik kryštalických hornín (napr. žula).

4600

Prahory

Vznik rudných nerastov - železo, nikel, chróm.

Dejiny Zeme, podobne ako dejiny ľudstva, delíme na jednotlivé obdobia. V tomto prípade však
nepočítame storočia alebo tisícročia, ale pracujeme s miliónmi, stovkami miliónov, ba až s miliardami rokov.
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Veľké oblasti Afriky
Rôznorodosť povrchu Afrického pramasívu
Obrovský Africký pramasív sa dvíha z úzkej pobrežnej nížiny strmými stupňami, ktoré
ohraničujú niekoľko sto kilometrov široké náhorné plošiny.
Najväčšiu rovnorodú oblasť vytvára Sahara, najväčšia púšť na našej planéte (7,8
mil. km2). Z väčšej časti ide o kamenistú a piesočnatú púšť. Denné teplotné výkyvy
dosahujú vyše 30 °C a spôsobujú rýchle zvetrávanie hornín. Vietor odnáša jemný
piesok a vytvára z neho piesočné duny vysoké aj vyše 100 m.
Keďže tu niet rastlinstva, ktoré by piesok viazalo, pri silnom vetre sa duny posúvajú a stavajú sa z nich tzv. vandrujúce duny. Keď vietor odveje jemný piesok, stáva sa
z piesočnatej púšte drsná, ťažko priechodná kamenistá púšť. V centrálnej časti Sahary
sa dvíhajú osamotené pohoria a náhorné plošiny ako napr. Tibesti, vysoké 3415 m alebo
plošina Ahaggar.
Konžská panva ja mohutná zníženina tvaru misky v centrálnej časti Afriky. Celá
oblasť patrí do povodia rieky Kongo (Zair). Vyzdvihnuté stupňovité okraje panvy
prekonávajú rieky početnými vodopádmi a perejami.
Pobrežie Guinejského zálivu tvorí úrodná nížina, bohatá na nerasty. Patrí
k najhustejšie osídleným oblastiam Afriky.
Nízka a Vysoká Afrika
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Štruktúra Východoafrickej vysočiny

Východoafrická vysočina sa rozprestiera od Konžskej panvy smerom na východ
až po Indický oceán. Jej povrch spestrujú veľké priekopové prepadliny a náhorné
plošiny. Najhlbšie miesta priekop vypĺňajú jazerá, napr. Tanganika, Malawi (Njasa).
Pozdĺž zlomov vznikli mohutné vulkanické masívy. Medzi nimi vyniká masív Kilimandžára, ktorého najvysšia sopka – Kibo, sa vypína do výšky 5895 m. Vrcholy
celého masívu pokrýva večný sneh a ľad napriek tomu, že sa nachádzajú takmer na
rovníku.
Aj Etiópska vysočina patrí medzi vulkanické oblasti. V treťohorách sa na povrch
vylialo obrovské množstvo čadičovej (bazaltickej) lávy. Takto vznikol v tejto časti
Afriky jeden z najväčších lávových pokrovov. (Hrúbka čadičovej vrstvy dosahuje miestami až 2000 m!).
Roztavená, žeravá hornina – magma je v neustálom pohybe. Protichodný pohyb vyvoláva obrovské
napätie, vplyvom ktorého sa zemská kôra pozdĺž zlomov doslova roztvorila. Takto vznikol na východe
Afriky najrozsiahlejší systém zlomov na našej planéte, ktorý doslova roztrhol Afriku na dve časti!
Systém zlomov sa tiahne z Ázie (Sýrska priekopa) cez Červené more až po rieku Zambezi. Je
dlhý 6000 km a južne od Etiópskej vysočiny sa rozvetvuje na dve časti. Západnú vetvu tvorí Stredoafrická priekopa (Albertovo jazero, Tanganika), východnú vetvu tvorí Východoafrická priekopa
(Rudolfovo jazero, jazero Njasa).

Juhoafrická vysočina zaberá oblasť južne od Zambezi. V jej centrálnej časti sa
rozprestiera vysokopoložená púšť Kalahari, ktorú ohraničujú tabuľovité náhorné
plošiny.
Pohorie Atlas – cudzorodý prvok na povrchu Afriky
V severozápadnej časti kontinentu sa dvíha pohorie Atlas, ktoré sa úplne odlišuje od
ostatných častí afrického kontinentu. Atlas patrí do mladej Eurázijskej sústavy
pohorí (Pyreneje, Alpy, Karpaty, Himalaje), ktoré vznikli vrásnením.
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Najväčšiu časť Afriky tvorí starý pramasív. V prvohorách a v druhohorách prikryli
staré kryštalické horniny vrstvy usadnenín. Neskoršie zdvihy spôsobili, že veľká
časť povrchu Afriky nadobudla tabuľovitý tvar. V treťohorách formovali povrch
Afriky prešmyky, ktoré vytvorili panvy (Konžská), priekopy, stupňovité oblasti,
vyzdvihnuté náhorné plošiny a vysočiny (Etiópska, Východoafrická a Juhoafrická
vysočina). Pozdĺž zlomov prebiehala intenzívna vulkanická činnosť. Takto vznikli
najvyššie pohoria Afriky tvoriace masív Kilimandžára. Najhlbšie časti priekopových prepadlín vyplnili jazerá. Najväčšiu rovnorodnú oblasť Afriky tvorí Sahara,
najväčšia púšť sveta. Na severozápade sa dvíha mladé vrásové pohorie Atlas, ktoré
patrí do eurázijskej horskej sústavy.

Objavitelia Afriky
Množstvo vedcov, bádateľov považuje Afriku za kolísku ľudstva.
Archeologické nálezy z Etiópie, Kene a Tanzánie, staré tri milióny
rokov potvrdzujú prítomnosť predchodcov človeka na Africkom kontinente. Objavené boli pozostatky prechodných druhov medzi predchodcom človeka a Homo sapiens. Takto je takmer isté, že dejiny
Afriky sa zhodujú so začiatkom dejín celého ľudstva.
Poznatky o africkom kontinente boli dlhé obdobie spojené iba s
oblasťou Stredomoria. V údolí Nílu vznikol staroveký Egypt, ríša
faraónov. Fenickí moreplavci zakladali na severnom pobreží Afriky
prekvitajúce mestá, z ktorých najznámejšie bolo Kartágo. Neskôr si
tieto oblasti Afriky podmanili Rimania. Ich ďalší postup do vnútrozemia zastavila rozsiahla púšť.
Pre Európu začalo objavovanie Afriky v 15. storočí, keď
najprv Bartolomeo Diaz r. 1488
doplával k mysu Dobrej nádeje a
o desať rokov neskôr ďalší portugalský moreplavec – Vasco da
Gama (1469–1524) – oboplával
Afriku, objavil jej východné
Vasco da Gama
pobrežie a doplával až do Indie.
Portugalskí a neskôr anglickí a holandskí dobyvatelia zakladali
pozdĺž západného pobrežia početné osady a začali obchodovať so
zlatom, slonovinou a otrokmi. Bieli dobyvatelia uvedené územia
priliehavo pomenovali - Pobrežie slonoviny, Zlaté pobrežie, Pobrežie
otrokov.
Vnútrozemie kontinentu pre svoju neprístupnosť, horúce podnebie a choroby, bolo ešte dlho neznáme. Ešte tristo rokov po veľkých
objavoch zostalo vnútrozemie Afriky stále neprebádané. Posledné biele
miesta na mape Afriky zmizli až koncom 19. storočia. Najviac sa o to
príčinili nasledovní cestovatelia:
David Livingstone (1814 – 1873), škótsky lekár a cestovateľ. Od
r. 1841 viac ako 30 rokov pôsobil v Afrike. Pozdĺž rieky Zambezi
prešiel naprieč južnou Afrikou od Indického oceánu po Luandu, ležiacu
na pobreží Atlantiku. Objavil Viktóriine vodopády, zhotovil presnú
mapu jazera Njasa. Smrť ho zastihla na brehoch jazera Tanganika.
Livingtonova socha pri ViktorPochovaný je na mieste odpočinku anglických kráľov vo Westminsteriných vodopádoch
skom opátstve.
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Henry Morton Stanley (1840 – 1904), americký novinár,
pôvodom z Walesu sa z poverenia vydavateľstva New York Herald Tribune vydal hľadať do Afriky Livingstona, ktorý bol považovaný za
nezvestného. Roku 1871 ho skutočne našiel, ťažko chorého, na brehu jazera Tanganika. Ako prvý biely človek prešiel Africký kontinent pozdĺž
rovníka. Objavil pohorie Ruwenzori (5200 m) a Edwardovo jazero.
Preskúmal okolie jazera Ukerewe (Viktóriinho jazera) a Konžskú panvu.
Na rozdiel od Livingstona, ktorý bol miernej a priateľskej povahy, patril
Stanley medzi nemilosrdných bielych dobyvatelov Afriky. Neskôr v
službách belgického kráľa pomáhal kolonizovať toto africké vnútrozemie.
Sir Samuel Baker, náruživý poľovník sa v r. 1864 vydal objaviť
prameň rieky Níl. Po dlhej a namáhavej ceste objavil Albertovo jazero a
z neho prameniaci Níl, ktorý tu padá z výšky 36 m. Na ceste ho sprevádzala manželka maďarského pôvodu – Sass Flóra, ktorá Bakerovi
dvakrát zachránila život a medzi domorodcami bola veľmi obľúbená.
Magyar László (1818-1864), sa narodil v Szombathelyi. Ako
námorník prebrázdil pol sveta. Lákali ho neznáme kraje a tak sa
rozhodol na prebádanie afrického vnútrozemia. Objavil rozvodie riek
Zambezi a Kongo. O svojich cestách napísal knihu. Napriek tomu, že
ovládal jazyk domorodcov a za manželku si zobral dcéru miestneho
náčelníka, zomrel v nesmiernej chudobe a jeho cenné poznámky
pohltil požiar.
Teleki Sámuel (1845-1916), pôvodom vysoký šľachtic zo Sedmohradska, ktorý sa r. 1886 vydal do Afriky pokoriť Kilimandžáro
(5895 m). To sa mu však nepodarilo. Cestou na sever objavil jazero,
ktoré pomenoval po následníkovi trónu Rudolfovým jazerom. Na južnom
brehu jazera natrafil na malú činnú sopku, vysokú iba 600 m. Členovia
expedície jej dali meno Teleki, čo je doteraz jediný maďarský názov na
mape Afriky.
Torday Emil (1875-1931), patril k najvýznamnejším africkým
bádateľom. Z poverenia belgickej vlády a anglického antropologického ústavu bol v Afrike na troch expedíciách. Pôsobil v Konžskej
panve a v okolí východoafrických jazier. Svoje výskumy zameral do
oblasti etnografie. Ovládal osem miestnych jazykov a vo svojich
spisoch vykreslil verný obraz života domorodcov. Zozbieral rozsiahly národopisný materiál, ktorý je dnes pýchou londýnskeho Britského múzea.
Kittenberger Kálmán (18811958), slávny poľovník a zberateľ,
pôsobil v Afrike od r. 1903. Zostavil
rozsiahlu zbierku z doslova umelecky
preparovaných afrických zvierat,
ktorú okrem veľkých jedincov tvorilo
aj množstvo vtákov, hmyzu, plazov a
obojživelníkov. Zbierka obohatila
Národné múzeum Maďarska, žiaľ v r.
1956 bola takmer zničená.
Széchenyi Zsigmond (18981967), vynikajúci poľovník a potápač, brázdil poľovnícke chodníky v
Afrike od r. 1927. Zo svojich dobrodružných ciest napísal viacero kníh
(napr. Na poľovníckych chodníkoch
Afriky, Krajina slonov, Denaturovaná Afrika a pod.), ktoré poskytujú zaujímavé a vzrušujúce čítanie.
Sass Flóra

Henry Stanley

Sir Samuel Baker

Magyar László
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Nauč sa nové slová a slovné spojenia!
členitosť pobrežia
úžina
pramasív
usadená hornina
tabuľovitá oblasť
náhorná plošina
vysočina
prepadlina
stupňovitý reliéf
kryha
zlomové čiary
kryhové pohorie
vrásové pohorie
zvetrávanie hornín
teplotný výkyv

a partvonal tagoltsága
szoros
ősmasszívum
üledékes kőzet
táblás terület
fennsík
magasföld
árok
lépcsős felszín
rög
törésvonalak
röghegység
gyűrthegység
a kőzetek mállása
hőingás

Horúci kontinent
Afrika – podnebie, rastlinstvo a živočíšstvo
Do ktorého podnebného pásma patrí väčšina afrického územia?
Čo charakterizuje tropické podnebné pásmo?
Až 95% afrického územia sa nachádza v tropickom pásme. Medzi obratníkmi je uhol
dopadu slnečných lúčov najväčší, a preto tu panuje počas celého roka vysoká teplota.
Priemerné ročné teplotné výkyvy sú malé a na zmenu podnebia má najväčší vplyv
rozdelenie zrážok počas roka, ktoré spôsobuje pásmovité usporiadanie podnebia.
Vznik pasátov
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V tropickom pásme panuje systém pasátových vetrov. Vplyvom stále vysokých
teplôt vznikajú v oblasti rovníka vzostupné prúdy, ktoré sa vo výškach ochladia, para sa
vyzráža a na rovníku prší každý deň. Na miesto vzostupných prúdov sa od obratníkov
Raka a Kozorožca neustále tlačia nové vzduchové hmoty. Vetry, ktoré vyvoláva toto
pravidelné prúdenie, sa nazývajú pasáty. Na severnej pologuli je ich smer severovýchodný a na južnej juhovýchodný! Pasáty patria medzi pravidelné vetry, ktorých
smer a sila sa počas roka takmer nemenia. Vzduch, ktorý pri rovníku vystúpil do
vyšších vrstiev atmosféry sa postupne ochladzuje a v oblasti obratníkov klesá späť k
zemskému povrchu. Preto tam prevládajú počas celého roka zostupné prúdy, ktoré sa
pri zemskom povrchu zohrejú, sú suché, pretože vlhkosť stratili už pri stúpaní do
vyšších vrstiev atmosféry v oblasti rovníka, a preto tu niekedy celé roky neprší. Z tohto
dôvodu vznikli v oblasti obratníkov tropické púšte.
V čase leta na severnej polguli sa pásmo dažďov posúva až po južný okraj Sahary. Severne od rovníka nastáva obdobie dažďov. Oblasti južne od rovníka v tom čase trpia suchom. V zimných mesiacoch
je to naopak.
Toto pásmovité usporiadanie podnebia narušujú vysoké pohoria a morské prúdy.
S narastaním nadmorskej výšky klesá teplota, menia sa podnebné pásma aj rastlinstvo, podobne
ako od rovníka k pólom.
Benguelský studený morský prúd ochladzuje západné pobrežie Afriky. Studený vzduch klesá,
zohrieva sa a stráca vlhkosť, čo spôsobilo vznik pomerne studenej a veľmi suchej púšte Namib! Na
východnom pobreží Afriky prúdi teplý Mozambický prúd vďaka ktorému má východné pobrežie teplé
a na zrážky bohaté podnebie.

Cesta v púšti Namib

Pásmovitosť tropického podnebia a rastlinstva
Rovníkové pásmo
Rovníkové pásmo má veľké množstvo zrážok (3000 mm), ktoré sú pravidelne rozdelené
počas celého roka. Priemerná ročná teplota pásma je 25-29°C a ročné teplotné výkyvy
sú malé (2-3°C). Vlhkosť vzduchu je vysoká (80-100%). Rieky majú počas celého roka
vyrovnaný vodný režim s vysokým vodným stavom. Prirodzené rastlinstvo tvorí
vždyzelený, tropický dažďový prales. Na druhy bohaté, husté a ťažko priechodné
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rastlinstvo vytvára viac poschodí. Koruny stromov, ktoré tvoria najvyššie poschodie, sú
plné života. Obýva ich množstvo hmyzu, vtáctva a opíc. V pralese žijú šimpanzy aj gorily.
Nebezpečná mucha tse-tse vyvoláva spavú nemoc a komáre rozširujú maláriu.
V riekach žijú krokodíly.
Pásmo saván
Rovníkové pásmo prechádza postupne na južnej aj severnej polguli do pásma saván.
V pásme saván sa striedajú dve ročné obdobia: obdobie sucha a obdobie dažďov.
So vzdialenosťou od rovníka zrážok ubúda – od 1500 mm do 250 mm. Rieky majú
kolísavý vodný režim a v čase dažďov sa vylievajú zo svojho koryta. S ubúdaním zrážok
sa mení rastlinstvo. Lesnatá savana je v blízkosti dažďového pralesa. Les je nižší a
redší, lesný podrast je preto hustejší ako v dažďovom pralese. Obdobie sucha je krátke
(2-3 mesice). Krovinatá savana je suchšia. Striedajú sa v nej skupiny stromov, s 3-4 m
vysokou trávou alebo osamote stojacimi stromami. Charakterické sú dáždnikovité akácie a chlebovníky. V období sucha listy stromov opadajú a tráva vyschne. Časté sú
ničivé, savanové požiare. Trávnatá savana s nízkou trávou má najkratšie obdobie
dažďov a tvorí tzv. suchú savanu.
Živočíšstvo saván je veľmi rôznorodé. Žijú tu slony, žirafy, nosorožce, zebry,
byvoly a veľa druhov antilop. Na stáda bylinožravcov poľujú dravce ako lev, leopard a
najrýchlejší dravec gepard. Zdochlinami zvierat sa živia hyeny, šakaly, a supy. V riekach
žijú hrochy a krokodíly. Brehy riek a jazier obýva obrovské množstvo vtákov, medzi
ktorými vyniká plameniak ružový. Na afrických savanách žije najväčší vták – pštros.

Podnebie Afriky
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Striedanie ročných období v horúcom pásme
Poľovníctvo a pytliactvo veľmi preriedilo bohaté živočíšstvo saván. Na ich ochranu boli vytvorené
národné parky ako napr. Serengeti, Ngorongoro alebo jazero Manyara. Cielenou ochranou divokých
zvierat sa podarilo dosiahnuť, že ich počet sa už neznižuje, ba práve naopak, niektoré druhy sú už miestami premnožené, ako napr. slon africký!
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Živočíšstvo saván je veľmi pestré

Obratníkové (púšťové) pásmo
V oblasti obratníkov vzniklo pásmo púští. Ročné zrážky sú menšie ako 250 mm a
niekedy neprší celé roky. Denné teplotné výkyvy sú najvyššie na Zemi a dosahujú aj
50°C. Rastlinstvo je veľmi chudobné a viaže sa na „zelené ostrovy” – oázy, ktoré
vznikli pri prameňoch a studniach. Hlavnou plodinou sú datle, charakteristické zviera
je ťava, prezývaná aj „koráb púšte”.
Mierne pásmo
Severné a južné pobrežie Afriky patrí do teplého, mierneho pásma. V oblasti stredomoria ho tvorí tzv. mediteránne podnebie, ktoré charakterizuje horúce a suché leto,
daždivá a mierna zima. Rieky majú kolísavý vodný stav. V zime sa vylievajú a v lete
takmer vysychajú. Prirodzené rastlinstvo tvoria vždy zelené, tvrdolisté lesy (vavrín, dub
korkový). Podobné podnebie a rastlinstvo panuje aj v najjužnejšej časti Afriky.
PODNEBIE A RASTLINSTVO AFRIKY
Pásmo

Podnebie

MIERNE
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Rastlinstvo

Char. oblasti

Rovníkové

1 ročné obdobie
horúce, daždivé leto

dažďový, tropický
prales

Konžská panva
Pobrežie Guinejského
zálivu

Prechodné
savanové

2 ročné obdobia
1. suché obdobie
(zima)
2. vlhké obdobie
(leto)

savana
-lesnatá
-krovinatá
-trávnatá

Sudán
Východoafrická
vysočina
Juhoafrická vysočina

Obratníkové
púšťové

2 ročné obdobia
1. horúce suché
2. chladné suché

chudobné
suchomilné

Sahara, Namib
panva Kalahari

Subtropické
mediteránne

4 ročné obdobia
leto je horúce a suché
zima je mierna a daždivá

vždy zelené tvrdolisté
lesy

Pobrežie Stredozemného mora
Pobrežie južnej Afriky

HORÚCE
TROPICKÉ

Ročné obdobia

Sahara

Až 95% afrického územia sa nachádza v tropickom pásme. Konžská panva a
pobrežie Guinejského zálivu majú rovníkové podnebie. Počas celého roka panujú
vysoké teploty a takmer každý deň prší. Rieky majú vysoký vodný stav, prirodzenú
rastlinnú pokrývku tvorí tropický dažďový prales. Pásmo saván sa vytvorilo severne a južne od rovníka. Striedajú sa v ňom dve obdobia: suché a daždivé. Rieky
majú kolísavý vodný režim, vylievajú sa v období dažďov. So vzdialenosťou od
rovníka ubúdajú zrážky a tým sa mení aj rastlinstvo. Postupne sa vytvára lesnatá,
krovinatá a trávnatá savana. Živočíšstvo saván je veľmi bohaté a pestré. V oblasti
obratníkov vznikli tropické púšte (Sahara, Namib). Chýbajú zrážky, rastlinstvo je
chudobné, denné teplotné výkyvy sú vysoké.
Pobrežie severnej a južnej Afriky patrí do mierneho pásma. Je to oblasť
mediteránneho podnebia. Leto je horúce a suché, zima je mierna a daždivá.
Prirodzené rastlinstvo tvoria vždy zelené, tvrdolisté lesy.

Nauč sa nové slová a slovné spojenia!
výstupné prúdy
zostupné prúdy
rozdelenie zrážok
pásmovité usporiadanie
para sa vyzráža
morský prúd
spavá nemoc
obdobie sucha
lesnatá savana
krovinatá savana
trávnatá savana
ubúdanie zrážok
sup
plameniak
nosorožec
tvrdolisté lesy

felemelkedő áramlások
leszálló áramlások
a csapadék eloszlása
övezetes elrendezés
a pára kicsapódik
tengeráramlás
álomkór
száraz évszak
erdős szavanna
cserés szavanna
füves szavanna
a csapadék csökkenése
keselyű
flamingó
orrszarvú
keménylombú erdők
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