
V mnogih afriških državah vlada 
huda lakota. V Afriki so nekatere 
najrevnejše države sveta. Vsak drugi 
Afričan je star manj kot dvajset let.

Afriko prečkajo ekvator in povratni-
ka. Vsepovsod je toplo: V puščavah in 
stepah je zelo toplo in suho, v pragoz-
dovih pa toplo in vlažno. Mnoga mes-
ta ležijo ob morju – v mestih živi veči-
na prebivalcev. Največji afriški mesti 
sta Kairo v Egiptu in Lagos v Nige-
riji. V osrčju Afrike so afriške stepe.

V nekaterih afriških pokrajinah ima-
jo samo dva letna časa. V suhi dobi 
nikoli ne dežuje in sonce je tako moč-
no, da zažge travo. Trava porumeni 
in se posuši. Suhi dobi sledi deževna 
doba. Trava in stepa v nekaj dneh 
ozelenita. Življenje se prebudi, vse je 
zeleno in raste. Večina živali dobi v 
tej dobi svoje mladiče.

Življenje v afriški stepi
Stefan Lesjak – NAŠA ZEML JA

V Afriki je nekaj velikih puščav: Sa-
hara na severu, Namib na jugu.

V afriški stepi je zelo vroče in veliko-
krat zmanjka vode. Življenjski pogoji 
so zelo težki. Ljudje živijo v majhnih 
vasicah v stepi, ki so med seboj od-
daljene kar nekaj kilometrov.

V vaseh nimajo vode v hiši, temveč 
hodijo ponjo k vodnjaku, ki je mno-
gokrat oddaljen od vasi. To delo veči-
noma opravljajo otroci in ženske.

Tla v teh vaseh so prstena – cest, kot 
pri nas, pa ni.



Ženske se združujejo pred koča-
mi ali na mestu sredi vasi in skupaj 
priprav ljajo obed. Drobijo maniok in 
proso, da dobijo moko, iz katere spe-
čejo kruhke. Moški skrbijo za črede. 
Redijo predvsem koze, ovce in včasih 
tudi krave.

Koče so zelo preproste in so izdelane 
iz opeke in posušene zemlje. Pokri-
te so s slamo ali travo. Nimajo 
oken – tako ostane zrak v 
koči hladen. Vhod je 
brez vrat.

Ženske nosijo dojenčke na hrb-
tu. Privežejo jih s pisanimi ru-

tami – te rute vidimo vedno 
pogosteje tudi pri nas. 

Otrok v taki ruti lahko 
varno spi, medtem 

ko mati dela.


