
Afrika népessége 

1. Vonalzóval húzott határok 

Afrikában több mint ezer nyelvet beszélnek. Tanzániában pl. több mint 100 népcsoport él, ez ugyanannyi 

nyelvet is jelent. 

→ közvetítő nyelvekre van szükség. Elsősorban az egykori gyarmattartók nyelve pl. angol vagy francia. 

Kelet-Afrikában a szuahéli nyelv a közvetítő nyelv, amelyet kb. 130 millióan beszélnek. 

Észak-Afrikában a hódító arabok, vagy az eredeti népesség nyelve, a berber a legfontosabb beszélt nyelv. 

Afrika legnagyobb gyarmatosítói az angolok és a franciák voltak. 

[Elemezd a tankönyv 3.1-es ábráját!] 

A 2. világháború után indul el a gyarmatok függetlenedése. Mesterséges, vonalzó mentén meghúzott 

határok → szétszakítja az egy törzsbe tartozókat, sok törzset, népcsoportot kényszerít egy közösségbe → 

belső megosztottság, polgárháborúk. 

Három különleges népcsoport: 

1. Pigmeusok – Közép-Afrika trópusi esőerdőiben, gyűjtögető-vadászó, a világ legalacsonyabb 

népcsoportja. 

2. Busmanok – Kalahári-medencében, főleg Botswanában, gyűjtögető-vadászó nép. 

3. Hottentották – Dél-Afrika nyugati részén élő, nomád pásztorkodó nép. 

2. Népes és lakatlan vidékek 

A népesség egyenlőtlenül oszlik el. 

Nagyon nagy a falusi lakosság aránya. 

Egyre nő a városi lakosság aránya. Egyre több nagyváros van az Egyenlítőhöz közel. 

A nagyvárosok peremén szegénynegyedek, nyomornegyedek. 

Népsűrűség = megmutatja, hogy egy egységnyi területen hány fő él átlagosan [fő/km2]. 

3. A fiatalok kontinense 

Afrika lakossága 1,3 milliárd fő. 

Nézd meg az egyes kontinensek lakóinak számát itt: 

https://www.ksh.hu/interaktiv/grafikonok/vilag_nepessege.html 

Nagyon nagy a fiatalok aránya. 

A kontinens lakóinak átlagéletkora 20 év alatt van. 

Egy átlagos afrikai családban 4-7 gyerek van. 

Afrika országai a gyorsan gyarapodó népességű országok közé tartozik. Korfájuk piramis alakú. 

Korfa = egy speciális diagram, mely a népesség kor és nemek szerinti összetételét ábrázolja. 

  

https://www.ksh.hu/interaktiv/grafikonok/vilag_nepessege.html


4. A fiatal népesség problémái 

[Kövesd végig a tankönyv 3.6. ábrájának folyamatait!] 

A vidék nem tudja eltartani az ország lakosait → nyomornegyedek. 

Élelmezési probléma, éhínség. 

Elégtelen oktatás- és egészségügy (magas a gyermekhalandóság). 

Magas a munkanélküliség. 

 

Csecsemőhalandóság = Az ezer élve született gyermekből hány fő nem éri meg az 1 éves kort. 

Válogasd ki, mely országokban a legmagasabb a csecsemőhalandóság, s hasonlítsd össze a magyar 

adattal! 

A Világbank adatsorát itt találod: 
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.IMRT.IN?locations=HG-HU 

Gyermekhalandóság = Az ezer élve született gyermekből hány fő nem éri meg az 5 éves kort. 

Válogasd ki, mely országokban a legmagasabb a gyermekhalandóság, s hasonlítsd össze a magyar 

adattal! 

A Világbank adatsorát itt találod: 
https://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.MORT?locations=HU&display=graph--%3E 
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