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Olvasd el a szöveget!
Az utolsó feladat megoldásakor csoportmunkában dolgozz társaiddal!
Száhel, az éhezés és a szegénység földje
Száhel-övezetnek nevezzük a Szahara déli részén, a szavanna határán
elterülő, az Atlanti-óceán partjaitól a Vörös-tengerig mintegy 5500 km hosszan
húzódó sávot, amelynek szélessége néhány száz és ezer kilométer között
váltakozik. Ezt a körülbelül 3 millió km² nagyságú sávot Földünk legnagyobb
éhségövezetének

is

nevezhetjük.

Területe

harmincszor

nagyobb,

mint

hazánké. Nyugatról kelet felé haladva a következő országokat érinti: Szenegál,
Mauritánia, Mali, Burkina Faso, Algéria, Niger, Nigéria, Csád, Szudán és Eritrea.
Az éves csapadékmennyiség 100-600 mm, ami rendkívül egyenlőtlenül oszlik
el. Szahara felé eső oldalon csak 100-200 mm, az Egyenlítőhöz közelebb eső
területeken elérheti a 600 mm-t is. Évente mindössze 1-3 hónap lehet a
várható csapadékosabb időszak. Bizonyos években a csapadék teljesen el is
maradhat. Az időjárás egész évben rendkívül forró.
Az itt élők nomád szarvasmarha-tenyésztéssel foglalkoznak. A népesség
növekedésével növekedett a szarvasmarha-állomány is. A természet és a
társadalom között egyensúlyi állapot felborult. A szarvasmarha-tenyésztők a
nem túl jó minőségű legelőket túllegeltették, azaz egészen addig tartották ott
az állatokat, amíg azok az összes növényt lelegelték. Az aszályos időszakban a
növényzet nem volt képes megújulni és a sivatag elfoglalta az elhagyott
legelőket, megindult az elsivatagosodás. A nem megfelelő földművelési
módszerek, a tűzifa-kitermelés és a talajerózió is rontotta a helyzetet. Az itt
élők

nagy

része

alultáplált,

rendszeresek

a

járványok,

a

fegyveres

konfliktusok, háborúk. A Száhel-övezetben az utóbbi 30 évben több százezer
ember halt éhen és több millió ember kényszerült lakóhelye elhagyására.
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Feleletválasztó feladat
Jelöld a helyes választ!
Határozd meg az előző szöveg mondanivalóját!

A Száhel övezetről szóló szöveg

Helyes

a Szahara éghajlati viszonyait mutatja be
afrikai országokat mutat be
egy természeti, társadalmi veszélyhelyzet,
katasztrófa kialakulásának okait ismerteti

a nomád szarvasmarha-tenyésztést mutatja be
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Igaz – hamis feladat
Melyik állítás igaz, és melyik hamis?

Állítás
A Száhel-övezetben az éves csapadékmennyiség meghaladja az 1000 mm-t

Igaz

Hamis

Igaz

Igaz

Igaz

Igaz

Igaz

Igaz

Igaz

Igaz

Igaz

Igaz

Igaz

Igaz

A Száhel-övezetnek nevezzük a Szahara déli
határán, az Atlanti-óceántól a Vöröstengerig több ezer kilométer hosszan
elterülő sávot.
A Száhel-övezetben az életkörülmények jók,
nagy a bevándorlás.
A Száhel-övezet Magyarországnál kisebb
területen fekszik.
A Száhel-övezet földművelésre,
állattenyésztésre rendkívül alkalmas terület.
A Száhel-övezetben sok ember alultáplált,
rendszeresek a járványok, a fegyveres
konfliktusok, háborúk.
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Szövegértelmezés
Meghívást kapsz egy segélyeket osztó szervezetbe.
Fogalmazz meg érveket a Száhel-övezetről szóló szöveg
információinak felhasználásával, hogy miért lenne fontos,
a területen élők támogatása!
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Kifejezés értelmezés
Keresd meg az interneten vagy szótárban a humanitárius .
katasztrófa jelentését, majd vitasd meg társaiddal, hogyan
kapcsolódik ez a Száhel-övezethez!
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