etiopia
Ras Daszan
– najwyższy szczyt (4620 m n.p.m.)

początek Nilu Błękitnego: jezioro Tana
(największe jezioro w Etiopii)
przepływa wzdłuż
Rowu Abisyńskiego
i ginie w piaskach pustyni

Wyżyna Somalijska

Wyżyna Abisyńska

liczne doliny
przecinające Wyżynę Abisyńską

wyżyny
Rów Abisyński

Auasz

zróżnicowanie terenu
jeziora

Zyuaj Abjata Langano Szala

klimat podrównikowy
lato – pora wilgotna

Geografia
Etiopii

zima – pora sucha

roślinność
– charakter piętrowy

Bereha

palmy

Kolla

bambusy

Uojna dega

mączne banany

Dega

krzewy kawowe

Czoke

eukaliptusy

Atbara
(z dopływem
Takaze)

dopływy Nilu
rzeki

Sobat (Baro)
Uebi Szebelie

mają źródła w Etiopii,
przepływają przez
Somalię i uchodzą
do Oceanu Indyjskiego

Ganalie Doria
brak dostępu
do morza

położenie

średnie temperatury: 10–25°C
5 pięter
klimatycznych

Nil Błękitny

miasta

Afryka
Wschodnia

stolica Addis Abeba
Jimma

Diredava
kraje sąsiadujące

Kenia

Somalia



Sudan

Nazaret
(inaczej: Adama, Nazret)

Dessie

Erytrea

Dżibuti

Gonder

Harar
Mekele
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etiopia

Ludzie w Etiopii, ich życie i zajęcia
85 mln ludzi na życie przeznacza
10 dolarów miesięcznie na osobę

Struktura wieku ludności
• 0–14 lat – 43,9%
• 15–60 lat – 53,4%
• ponad 60 lat – 2,3%

język urzędowy:
amharski

ludzie porozumiewają się
w sumie w 70 językach i 200 dialektach

Plemiona
ludy kuszyckie
• Ormonowie
• Somalijczycy
• Sidama
• Afarowie

ludy semickie
• Amharowie
• Tigre
• Tigraj

Zamieszkanie
• miasta – 15,8% ludzi
• poza terenem miast
koczowniczy tryb życia

Wyznania
• chrześcijanie – 62,8%
• muzułmanie – 34,6%
• tradycyjne wierzenia plemienne – 2,6%

Zajęcia ludzi
Grupy
chamito-nilotyckie
(nigryckie)

80%
8%
12%
uprawa roli,
przemysł usługi
hodowla bydła
Uprawy
• tefu
• kukurydza
• pszenica
• jęczmień
• trzcina cukrowa
• rośliny strączkowe
• orzeszki ziemne
• warzywa
• sezam

Wędrowni
pasterze
• kozy
• owce
• bydło
• wielbłądy

Problemy ludzi
• szybki wzrost populacji, analfabetyzm
• niski poziom opieki medycznej
• niski poziom higieny
• choroby: gruźlica, malaria, dur brzuszny, wirus HIV
• dzieci – brak dostępu do szkół,
niedożywienie i niedowaga (6 mln dzieci)
• kobiety – wczesne macierzyństwo,
brak dostępu do edukacji, obrzezanie
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