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Sahel 

• Sahel je název krajinného typu v severní Africe na jižním okraji Sahary, 
kterou odděluje od afrických tropických pralesů 

• Zahrnuje pás stepí a savan táhnoucích se napříč kontinentem podél 
13. rovnoběžky od západu k východu 





Původ slova "Sahel" 

• pochází z arabského slova „sáhil“, to je pobřeží, což znamená okraj 
pevniny, velkého počátku a definitivního konce 

• SAHEL pojmenovali arabští kočovníci na velbloudech přechodné 
území mezi pouští a savanou. 



Oblast Sahelu 

• Kapverdy, republika, Praia 
• bývalá portugalská kolonie, sopečné ostrovy, suché,teplé podnebí(pasáty), katolíci, dopravní 

základna, tuňáci, humři, banány, cement ze sopečného materiálu, sůl   

• Senegal, republika,Dakar 
• většina exportu tvoří rybolov a arašídy,závod Paříž-Dakar,Dakar je významným letištěm a 

přístavem   

• Gambie, republika, Banjul 
• v 80. letech tvořila konfederaci se Senegalem, rybolov ve stejnojmenné(Gambie) řece, arašídy   

• Mauretánie, republika, Nouakchott 
• bílí a černí Maurové(100% Muslimové),hlavně nomádští pastevci,rybolov, těžba železné rudy   

• Mali, republika, Bamako 
• pokračují nepokoje mezi černými Malijci a Tuarégy, tzv. Francouzský Súdán   

• Niger, republika, Niamey 
• obyvatelé koncentrováni na JZ u řeky, významná těžba uranu   



• Čad, republika, N´Djamena 
• do roku 89 na severu válka s bohatou Libyí, pohoří Tibesti(Emi Koussi 3415) na severu je nejvyšším 

pohořím Sahary, extrémně chudý stát, bavlník tvoří 90% vývozu   

• Súdán, republika, Chartúm 
• je největší stát Afriky(2,5mil km2), podmaňován Araby, Brity, Egyptem, trvá občanská válka, 570 

etnik, 100 jazyků, bavlník, arabská guma   

• Etiopie, zvláštní zřízení podobné republice, Adrie Abeba 
• nebyla kolonií, zvláštní rasa(přechod bílé a černé),křesťané,velká armáda,extrémně chudý stát   

• Eritrea, zřízení podobné Etiopii, Asmara 
• odtrhla se od Etiopie v roce 1993   

• Džibutsko, republika, Džibuti 
• Assalská proláklina(-150), lov korálů a hub,sůl,doky a lodní překládka pro Etiopii a Somálsko   

• Somálsko, republika, Mogadišo 
• nejchudší stát Afriky, trvá občanská válka, v 90. letech vojska OSN a USA 





Hospodářství 

• Zemědělství 
• Primitivní zásobitelé 

• Nedostatek orné půdy 

• Degradace půd- zhoršování vlastností půdy, snižování úrodnosti 
• Kácení stromů, spásání travin a křovin, vypalování trávy, nálety sarančí 

• RV 
• Obiloviny- čirok, proso 

• Bavlník 

• ŽV 
• Chov ohrožuje výskyt nemocí 

• Malý úžitek 







Přírodní poměry 

• Podnebí: 
• Tropické suché 

• Tropické střídavé vlhké 5 měsíců - únor-červen -> deště 

• Přírodní krajiny 
• Pouště a polopouště 

• Savany a tropické stepy 

• Povrch 
• Sahara 





Klima 

• Dlouhodobý průměr srážek kolísá mezi 200 – 700 mm 

• V posledních dvou desetiletích však úhrny srážek klesají  

• Na jihu, který je srážkově bohatší žijí usedlí rolníci a pěstují brambory, 
tykve, fazole, proso, podzemnici olejnou a bavlnu  

• V severní suché části žijí kočovní pastevci – nomádi 

• V době dešťů pasou stáda velbloudů, hovězího dobytka, koz a ovcí ne 
severu a v době sucha se přesouvají na jih. 







Hlavní problémy Sahelu 

• Hladomor 

• Nemoci 

• Válečné konflikty mezi Somálskem a Etiopií 

• Úbytek zemědělské půdy a snižování její úrodnosti 

• Desertifikace a odlesňování 

• Jednostranná orientace ekonomiky 

 



Problémy 

• Z přibližně 24 milionů obyvatel sahelu je nejméně 6 milionů ohroženo 
smrtí hladem 

• V některých oblastech už několik let vůbec nepršelo a vyschly i 
hluboké studny  

• Řeky Niger, Senegal a další mají nejnižší stav vody za posledních 60 let 

• Rozšiřování Sahary 

• Tuto oblast spojuje přibližně stejná a ve většině států velmi špatná 
ekonomická situace 











Zdroje 

• http://www.tropickedestnelesy-problemy.wbs.cz/Staty-SAHELu.html 

• https://cs.wikipedia.org/wiki/Sahel 

• https://www.odmaturuj.cz/zemepis/sahel/ 

• http://bio-zeme.wz.cz/2.html 

• http://antiskola.eu/cz/referaty/11484-hospodarstvi-
sahelu/download/print?id=17356 

• http://slideplayer.cz/slide/3112477/ 

• Google obrázky 
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