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Bevezetés

2020. március közepén a Covid-19 koronavírus sok mindent megváltoztatott. A tanárok és
diákok élete áthelyeződött a virtuális térbe. Sok nehézséggel kellett megküzdeni. Ezt a
könyvecskét annak emlékezetére ajánlom, hogy tudatosítsuk magunkban: a kihívások során
olyan értékek is születtek, melyekre büszkék lehetünk! Az itt található dolgozatok földrajz
órára készültek egyéni munkában. A feladat az volt, hogy a diákok a tanult hagyományos
gazdálkodásformák valamelyikéről gyűjtsenek ismeretanyagot az interneten. Az olvasó tématematikusan, a szerzők névsor szerinti rendjében találja meg azon tehetséges diákjaink írásait,
akik élni kívántak a publikálásnak ezzel a lehetőségével.
Elsőként a nomád pásztorkodásról írt összesen hat tanulmány bemutatására kerül sor. Ezt
követően szintén hat kiváló munka következik oázis-gazdálkodás témában. Az öntözéses
gazdálkodás volt a diákok közt a legnépszerűbb, ebben a témában nyolc kisdolgozat olvasható.
Egy talajváltó gazdálkodásról készült tartalmas írás zárja a kötetet. Köszönet és gratuláció a
diákjainknak!

Nagyné Dr. Molnár Melinda

Gödöllő, 2020.05.15.
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Balogh Péter 10.a

A NOMÁD PÁSZTORKODÁS ÉS A TUAREGEK
A nomád pásztorkodást egy afrikai néppel, tuaregekkel szeretném bemutatni. Nagyon érdekes
és különleges népről van szó. Ez a gazdálkodás forma a mai világban már nagyon ritka. A
legtöbb nép már váltott egy másik, „hasznosabb” gazdálkodás-formára. A múltban viszont ez
volt az egyik leggyakoribb. De abban az időben még, törzsek uralták a területeket. Ezért is
meglepő, hogy még valahol léteznek.
Először a nomád pásztorkodást, mint hagyományos gazdálkodás-formát, általánosan szeretném
jellemezni. A meghatározása: A nomád pásztorkodás, más nevén nomadizmus, egy
olyan társadalmi, gazdasági életforma,
amelynek
gyakorlói,
a
nomádok
a háziállatokat szabadon legeltetve tenyésztik, és az egész közösség az állatokkal együtt
vándorol. Az ókorban és a középkorban volt jellemző ez az életmód, de a világ néhány pontján
ma is gyakorolják.
A nomád szó eredete a „legeltetni” igével összefüggő görög nomasz („pásztor”). A szó eredeti
görög jelentésének jobban megfelelő hazai szakirodalmi használat mellett, a nomád életmód
vagy nomadizmus kifejezést gyakran alkalmazzák egyszerűen a vándorlás értelmében is,
ezenkívül sokszor a peripatetikus fogalommal is összevonják. Így használja általában a nyugateurópai szakirodalom is, a nomádok közé sorolva például a hagyományos peripatetikus
vándorlást folytató romákat vagy a Dél-Afrikai zsákmányoló-gyűjtögető busmanokat, sőt még
a thaiföldi úgynevezett tengeri nomád halásznépeket is. Az állataikat legeltetve vándorló
népeket ugyanakkor a nyugati szakirodalom a „pásztorkodó nomádok” kifejezéssel különíti el.
Leginkább a Föld szárazabb területein terjedt el, mint például a szavannák, füves puszták,
félsivatagok tájain. De előfordul a hideg övezetben is, tundra területeken és
magashegységekben egyaránt.
A pásztorkodás alapfeltétele, hogy legyen egy nagy kiterjedésű legelő, amin vándorolni lehet.
Ezeken a területeken nagyrészt igénytelen állatokat tenyésztenek, ezek általában juhok,
kecskék, tevék, rénszarvasok, de valahol a szarvasmarhák is előfordulnak. Ezek a jószágok
pedig a legelőkön lévő természetes növénytakarót hasznosítják. A pásztorok az éghajlati
adottságokhoz, elsősorban a csapadékos időszakokhoz igazodva vándorolnak nyájaikkal.
Viszont nem hiába ritka ez a gazdálkodási forma. Több hibája is akad: először is, kevés embert
képes eltartani. Hiszen az állatokból szerzett élelem, legyen az a tejük, vagy maga a jószág
húsa, kis mértékben elérhető. És ezek teszik ki ezeknek népek étrendjének nagy részét. Azért
csak kis mennyiségben, mert a legelők csak egy bizonyos mennyiségű állat számot tudnak
ellátni. Ha túl sok az állat, kimerülnek a legelők és összeomlik ez a gazdasági mód. A másik
probléma, hogy megváltozott a világ. Amikor ez forma a virágkorát élte, a többi nép is vándorló
életmódot folytatott. Kevés volt a letelepedett nép, emiatt nem voltak ezek a legelők körül
határolva. Napjainkban mindenhol államhatárok vannak, amik miatt megváltoztak a vándorlási
útvonalak. Illetve a legelők nagy részén mezőgazdasági tevékenység folyik, ez szinte teljesen
ellehetetleníti a nomád pásztorkodást. Emiatt több állam is próbálja letelepíteni ezeket a
népeket. Ezzel szinte teljesen eltűnt a nomád pásztorkodás. De szerencsére van még pár olyan
nép, aki kitart évszázados múltja és kultúrája mellet, mint például a tuaregek.
A tuaregek egy afrikai berber nép, a Szaharában és a Száhel-övezetben élnek. Nyelvük a
tamasek. Több száz éve nomád módon élnek Algériában, Nigerben, Maliban, Mauritániában,
Líbiában, Burkina Fasóban és Nigériában. A „tuareg” név a targi szóból ered, ami azt jelenti,
hogy „a Targa-völgyből”. Ez egy líbiai völgy. Saját magukat úgy hívják, hogy kel tamasheq

(„akik tamasekul beszélnek”) vagy imuhaq („a szabadok”). Másik nevük a kék nép. Azért
nevezik őket kék népnek, mert az indigóval való kelme-festési eljárásból adódóan az indigó az
anyagon nem teljesen rögzített, így erősen engedi a színét, s ez a tulajdonsága nagyon is
szembetűnő, ha egy nép viselete indigóval színezett öltözéken alapszik. A világos bőrt, mellyel
a tuaregek kirínak a főleg délebben a környezetükben élő, más népek közül, az indigó hamar
kékre színezi, és - viseletük mellett, mely többnyire mélykék, vagy feketés-kék - ezért is
nevezik a tuaregeket kék népnek. Ők az egyetlen olyan berber nyelvet beszélő közösség, mely
megőrizte és használja a tifinagh írást. Ezt az írást a nők tanítják meg a gyermekeknek. A
gyerekek ezen felül még sok mindent megtanulnak, például hogyan kell tevéket tenyészteni
vagy éppen a csillagászatot. Az utóbbira azért volt szükség, hogy tájékozódjanak a sivatagban.
Ez volt az egyetlen módja, hogy ne tévedjenek el, mert a homokos táj folyamatosan változott.

A tamasek egy dél-berber nyelv. A berber nyelv afroázsiai nyelv, mely szoros kapcsolatban
van a fáraó kori egyiptomival és a sémi nyelvekkel (arab, héber, amhara). Környezetükben
kemény kézzel tartották fenn a rendet, a környékbeli népek legtöbbje tartott tőlük. A rendre
pedig szükség volt, egyrészt a területek védelme miatt, másrészt a hagyományos életmódjuk
fenntartásának biztosításához, a tuaregek ugyanis egészen a közelmúltig, amíg megtehették,
nomád életmódot folytattak. Ahol élnek, az egyre terjeszkedő sivatagban, immár évszázadok,
illetve évezredek óta kevés az amúgy is csak csekély mennyiségű ivóvizet szolgáltató forrás,
így a törzseknek és állataiknak folyamatos vándorlásra volt szükségük, hogy életben
maradhassanak. Ám a nomád életmód nemcsak a törzsek vándorlásából állt. A tuaregek kitűnő
kereskedők, karavánjaik hajdanán több száz, illetve több ezer tevéből is állhattak, mellyel
mindenfajta kereskedelmi termékeket szállítottak Egyiptomtól az Atlanti Óceán partjainál, és
a Földközi Tenger mentén fekvő országokig, s vissza. Mindez azért is volt lehetséges, mert a
kereskedelem mellett, a tuaregek jó hírű tevetenyésztők, állataikat piacokon adták, adják el,
cserébe élelmiszert, ruhaneműt vettek, s vesznek ma is. Úgy tartották, ha egy állatpiacon két
teve közül, melynek minden adottsága megegyezett, ám az egyik arab, a másik tuareg
tenyésztésű, illetve idomítású volt, s választani kellett, az utóbbi, akár kétszer annyit ért. E tény
abból is adódik, hogy a tuaregek szeretik állataikat, jól bánnak velük, egy harci teve nagyon
fontos „tevestátusszal” bír gazdája számára, értéke jóval meghaladja a teherhordó állatokét, ám
eladásra csak ritkán került, vagy kerül. Egy kitűnő tenyésztésű tuareg harci teve elsőre feltűnő,
s impozáns állat, s a jó kondícióra szükség is volt az állandó portyázások miatt, mellyel uralmuk
alatt tartották a sivatagot. Tuareg teve nélkül karaván sem létezhetett volna, mely a különféle
termékeket vitte. Ám nem volt mindig teve Észak-Afrikában. Időszámításunk előtt, körülbelül
2000 évvel élt már itt tevepopuláció, ám az 900 körül kihalt, azután pedig a IV. századtól
megjelenő arab kereskedők terjesztették el újra. Ám tudnunk kell, hogy a sivatag sem volt
mindig ily zord, mint manapság. A teve nélküli időkben, útleírások adnak adatot arra
vonatkozólag, hogy lovat használtak. A karavánokkal fűszerek, élelmiszerek, egyéb kézműves
termékek, melyek a hétköznapi élethez kellettek keltek át a több ezer kilométeres
karavánutakon, hogy a hatalmas területeken fekvő országok piacaira kerüljenek. A tuaregek
történelme rendkívül színes. Mivel sose telepedtek le, folytonos vándorlásuk során több néppel
is konfliktusba keveredtek. De ezek az események között van pár, ami a 21. században történt.
A tuaregek átvették a tevetenyésztést a jellegzetes társadalmi szerveződéssel az araboktól kb.

2 évezreddel ezelőtt, amikor Szaúd-Arábiából behozták a tevéket a sivatagba. Először a
Szaharát népesítették be, és egyúttal a tubbu népet a Tibeszti-hegységbe űzték. Amikor a 16.
században a Songhai Birodalom gyengülni kezdett, a Száhel-övezetet is meghódították, és
elfoglalták Timbuktut. A 19. század végén a tuaregek ellenálltak a közép szaharai országok
francia inváziójának, azonban a tuareg kardok nem bírták legyőzni a sokkal fejlettebb francia
fegyvereket és számos vérengzés után a tuaregeket leigázták, majd 1905-ben Maliban, és 1917ben Nigerben a tuaregek megállapodások aláírására kényszerültek. Az afrikai országok
függetlenséggé válása után, az 1960-as években a tuaregek területét mesterségesen felosztották
a következő modern nemzetekké: Niger, Mali, Algéria, Líbia és Burkina Faso. A 21. században
több szabadságharcban, felkelésben és polgárháborúban részt vettek. De ez a leírás csak egy
szelet a történelmükből. Még egy érdekesség: a népet tulajdonképpen nőuralom jellemzi. A
sátrokat és a tevéket is ők birtokolják. A férfiak takarják el az arcukat, a nők nem. Ez
ellentmondásos az egyre jobban terjedő iszlám vallás miatt.
Összegezve, a nomád pásztorkodás mára már egy ritka gazdálkodás-formának tudható. Egy
ilyen világban, ahol mindent határok vesznek körül, nagyon nehéz ezt az életformát véghez
vinni. Ezek a népek rendkívül gazdag kultúrával és több száz éves múlttal rendelkeznek.
Nekem a tuareg nép volt a legszimpatikusabb. A mai napig nomád életmódot folytatnak észak
Afrikában, a Szaharában. Tevetenyésztés és kereskedelem a mai napig a foglalkozásuk.
Véleményem szerint nagyon sokat tanulhatunk általuk a Afrika történelméből.
Források
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nomadizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tuaregek
http://nepzenetar.fszek.hu/index.php/A_tuareg_(kel_tamasheq)_n%C3%A9p_t%C3%A1rsad
alma,_%C3%A9letm%C3%B3dja
https://www.maszol.ro/index.php/szajtato/49726-igy-elnek-a-n-k-uralta-nomadok-aszaharaban-galeria
https://tuaregek.blog.hu/2008/05/09/tuaregek
https://www.origo.hu/nagyvilag/20120406-kikialtottak-hazajuk-fuggetlenseget-a-malitketteszakito-tuareg-lazadok.html

Gallai Bianka 10.c

NOMÁD PÁSZTORKODÁS: JAKUTFÖLD
A nomád pásztorkodás vagy nomádizmus egy olyan gazdasági életforma, melyben a
haszonállatokat teljesen szabadon (azaz ridegtartásban) tartják, a nomádok pedig együtt élnek
állataikkal, s a gazdasági tevékenység fő részét az egyik legelőről a másik legelőre való
vándorlás teszi ki. Erre a túllegeltetés elkerülése érdekében van szükség, ugyanis ha ez
bekövetkezne, a gazdaság felborulna.
A nomád népek régen többnyire törzsközösségekben éltek, az állatok terelését többnyire férfiak
végzik, de a csorda mozgását költözésükkel az egész közösség követi.
Az ókorban és a középkorban volt jellemző ez az életmód, de a világ néhány pontján ma is
gyakorolják. A nomád szó eredete a „legeltetni” igével összefüggő görög nomasz („pásztor”).
A nomád népek egy része szabadon vándorol állataival, például az észak-afrikai tuaregek. Ezt
nevezzük horizontális nomadizmusnak, amelynek nem feltétele ideiglenes szállásterületet.
Más részük meghatározott területi rend szerinti szállásváltó gazdálkodást folytat, ez a forma az
évszakok váltakozásához igazodik. Ilyenek például a kelet-afrikai maszájok vagy a
hagyományos életformájukat gyakorló belső-ázsiai mongolok. Ezt vertikális nomadizmusnak
nevezzük.
A nomád pásztorkodásban két alapvető létformát különböztetünk meg, a nyitott – és a zárt
nomádizmust. Ez utóbbit az különbözteti meg az előbbitől, hogy az állatok mozgása a földrajzi
behatároltság miatt korlátozott, tehát nem sztyeppéken, hanem erdőséges, hegyvidékes,
fennsíkos területeken valósul meg.
A teljesen nomád életmód mellett létezik félnomád és transzhumáló életmód is. A félnomádság
lényege, hogy csak a nép egyik része vándorol a jószágokkal, míg a másik részük letelepedett
földművelést folytat, ennek neve integrált nomadizmus. Ilyen életmódot folytattak például a
honfoglaló őseink. A transzhumálás során viszont az egész nép letelepedetten él, és csak a
pásztorok vándorolnak az állatállománnyal, hosszabb időszakokra eltávolodva a néptől és a
településüktől.
A vándorlás módja szerint tehát sokféle nomadizálás lehetséges a nyitott, horizontálistól a zárt,
vertikális, integrált nomadizálásig. Kötött kategóriák azonban nincsenek, hiszen a nomadizmus
alapvetően
a
természeti
adottságokhoz
és
változásokhoz
alkalmazkodik.
A fentebb említetthez hasonló zárt nomádság működik az Oroszországhoz tartozó Jakutföldön
is.
Jakutföld, hivatalos nevén Szaha Köztársaság, Szibéria északi részén fekszik. A terület
Földünk leghidegebb pontjaként van számon tartva, a 6-9 hónapig tartó tél során a hőmérséklet
elérheti akár a -70 Celsius-fokot is. Az itt élő jakutok a török nyelvcsaládba tartozó szaha
nyelvet beszélik és Szibéria legnépesebb kisebbségét képzik. A terület észak, észak-keleti
részén élő jakutiak ősi népe a feltételezések szerint körülbelül 700 évvel ezelőtt vándorolhatott
erre a területre, s ha bár többségük városokba költözött, egy részük, más rokon népekkel
ellentétben, nem halászatból vagy vadászatból élnek, hanem a nomád pásztorkodással
foglalkoznak még napjainkban is. Az ő megélhetésüket a több ezer egyedből álló
rénszarvascsordák biztosítják. Az állatok takarmányozására többnyire az állatok területén
fellelhető zuzmók és a hó alól előásható fűfélék szolgálnak. A tehenek általában egy borjat
ellenek évente, s ezek az állatot bővítik a csorda létszámát. Az éves nagy befogás során a
szabadban tartott állatokat hatalmas csoportokba terelik, hogy a hóval borított völgyekből még

az olvadás előtt magasabb fennsíkokra tereljék őket, mivel az elvizesedett területekről ekkor
már nem tudnák kihozni állataikat.
A jakutok túlélése a rénszarvasaiktól függ. Az állat minden része fontos alapanyag számukra.
A rénszarvas szőre üreges, a vége felé pedig elkeskenyedő, így rendkívül jól szigetel, ezért a
jakutok ebből az anyagból készítik ruháikat, valamint bőrükből a jurtáikhoz szükséges
pokrócokat is. Ahogy a föld más területein a szarvasmarhák, itt a rénszarvasok húsa és teje a
legfőbb élelemforrás az emberek számára. Rengeteg, ebből az állatból elkészíthető nemzeti
ételük van, ilyenek például a főtt nyelv vagy a megtisztított, nyers rénszarvasszalonna.
Az élelmen és a ruházati alapanyagokon kívül a rénszarvas egyéb anyagait és hasznosításait is
kihasználják. Csontjából készítik például a jakutok egyik jellegzetességét, a jakut kés
markolatját, inából és egyéb részeiből pedig más szerszámokat, háztartási eszközöket
készítenek. Az állat mindezek mellett a jakutok segítségére van a közlekedésben is. Széles patái
tökéletesen alkalmazkodtak az akár nyolcvan centiméteres hóban való járásra, így szán elé
fogva, vagy hátukon meglovagolva őket utazóeszközökké is váltak a zord tájat lakó emberek
számára.

A
kép
forrása:
https://visityakutia.com/the-world-class-exclusive-reindeer-sleddingoymyakon-siberia-russia/
Jó látszik tehát, hogy ez az életforma koránt sem egyszerű, rengeteg nehézséggel és veszéllyel
találkozhat az ember a vadonban, kiszolgáltatva nála erősebb elemeknek, a saját tudására és
tapasztalatára alapozva, de mint mindenben, ebben is ottrejlik a szépség, hiszen az embert a
természet alázatra és tiszteletre tanítja, ha olyan közeli kapcsolatban él vele, mint ahogy a
nomád népek és egykori őseink is.

A képek forrása (balról jobbra):
(1.)
https://dress-hu.techinfus.com/kostyumy-nacionalnye/yakutskij/
(2.)
https://travakavkaza.ru/hu/mebel/samoe-izvestnoe-nacionalnoe-blyudo-yakutov-yakutskie/
(3.) https://dress-hu.techinfus.com/kostyumy-nacionalnye/yakutskij/
Források
https://youtu.be/KjZj53Rop8Y
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jakutok

Gyalus Tünde 10.b

NOMÁD PÁSZTORKODÁS A KÁRPÁTOK HEGYEIBEN
A nomád pásztorkodás a Kárpátok hegyeiben egy elterjedt ősi foglalkozásnak számít. A
hegyvidék éghajlati és domborzati adottságai miatt a juhtenyésztés terjedt el a Kárpátokban.
A hagyományos állattenyésztési formák azokon a földterületeken alakultak ki, ahol a száraz
vagy hideg éghajlat miatt nem volt lehetőség a növénytermesztésre, viszont ahhoz még
elegendőek voltak a feltételek, hogy az emberek állattartásból éljenek meg. Azonban mivel a
szegényes növényzet lassan növekedett és hosszú időbe tellett, amíg újra kihajtottak a legelők,
állandóan új területeket kellett keresni az állattartáshoz, ami vándorláshoz vezetett. Ezt az
életmódot csak szívós és igénytelen állatfajok tudták elviselni, ezért a nomád állattartás csak
bizonyos kontinenseken alakulhatott ki.
A nomád pásztorkodásra az jellemző, hogy a pásztorok közös földön legeltetik az állataikat,
amik azonban saját tulajdonukban vannak, gyakorlatilag az állatok a vagyonuk. A nomád
pásztorok többnyire patriarchális nagycsaládokban élnek és más-más anyagi háttérrel
rendelkeznek. A nomád életmód mellett létezik még félnomád illetve transzhumáló életmód
is. A félnomád pásztorkodás azt jelenti, hogy csak a népcsoport egy része vándorol, míg a
többiek letelepedett földművelést folytatnak. Ez volt jellemző a honfoglaló magyar őseinkre.
A transzhumálás pedig egy olyan életforma, mely során az egész nép letelepedetten él, csak a
pásztorok azok, akik vándorolnak az állatokkal, és így ők hosszabb időszakokra elhagyják
településeiket. Ez az életmód főként a Kárpátok magasan fekvő területein és a Havasalföldön,
valamint Moldvában jellemző. A transzhumálás főként azokon a területeken alakult ki, ahol a
népesség fő bevételi forrása a pásztorkodás maradt, de az állatok számának növekedése miatt
már nem volt elegendő legelőként szolgáló terület a faluban. A transzhumáló életformában
elsősorban juhokat és kisebb mértékben kecskéket tartottak.
Az állatokat a nyári hónapokban a kijelölt legelőkre vezetik. Sok esetben az állatokat a
faluközösségben kijelölt, vagy a munkára önként vállalkozó férfiak terelik ki. A nyájakkal
csak a felnőtt férfiak mehetnek el, az asszonyok, az öregek és a gyerekek egész évben a faluban
élnek. Lakhelyükként az esztena szolgál, ami vagy stabil vagy időlegesen működő lehet. Itt
tárolják még a tejtermékeket, különböző eszközöket és az edényeket. Ez az esztenabeli élet a
mai napig őrzi az évszázados ősi hagyományokat. Nőknek gyakorlatilag részben vagy teljesen
tilos volt az esztenára látogatni. Minden esztenának van egy vezetője/gazdája, aki más néven
a bács. A bács keze alatt több juhász és pakulár is van. A pakulár román juhászt jelent. A
ranglétra legalján a juhászbojtárok állnak. A bács szerepét idősebb férfi tölti be, aki jól ismeri
a hegyet és a legelőket. Fontos feladatokat végez el, ilyen feladat az állatok egészségének az
ellenőrzése és az esztenában tárolt eszközök és edények megtartása is az ő felelőssége. A
bácsoknak az előbb említett feladatok mellett még a tejtermékek előállításában is
tevékenykedniük kell. A juhászokat többnyire a juhtenyésztő választja ki. Fontos, hogy a
juhászoknak legyen tapasztalatuk és erkölcsi tartásuk. Ezek alapján alakulnak ki a csoportok.
Feladatuk a juhok őrzése, a nyájhoz tartozó állatok megjelölése és a számadó utasításainak
elvégzése. A juhászbojtároknak általában azokat a feladatokat kell elvégezni, amelyeket a
juhászok nem végeznek el. Az esztena egy időszakos településforma, amely erdők által védett
helyen, tisztásokon, források közelében helyezkedik el. Felépítése és szerkezete is változatos,
többnyire kunyhókból, karámokból és sajttartó kamrákból áll. Helyben készült sajtot és más
tejtermékeket is készítenek, például ordát vagy túrót. Ezek elkészítésében is az évszázadokra
visszanyúló hagyományokat alkalmazzák. Első lépésben a frissen fejt tejet lenszöveten szűrik
át a sajtárba, majd hagyják megaludni. Ezután kétszer felverik, majd a megszilárdult terméket
kézzel gyűjtik össze a sajtba. Az így kialakított sajtot vászonszűrőbe teszik, hogy kifolyhasson

belőle a savó (=az aludttej savanyú leve), ezután a szikkasztó polcra teszik, hogy megérhessen.
Így készítik el a sajtot, amely számunkra bonyolult lehet, de nekik már sok éves
tapasztalatukból adódóan ez is hozzátartozik mindennapi életükhöz. A megmaradt savót gyors
tűzön megfőzik, zurbolóval (=fa, amivel fölkavarják a vizet) tejet kevernek hozzá, majd
kanalakkal kimérik és leszűrik, így készítik el az ordát (=édes sajtszerű termék). A vajat is
saját maguk késztik el, ilyenkor lemondanak az ordakészítéséről. A tejtermékek egy részét
eladják a Mária-napi vásárkor. A megmaradt tejtermékeket pedig elosztják a juhtartók és a
pásztorok között. Ez szolgál nekik élelmül, ami akár a következő tavaszig is kitart. A pásztorév
kezdetekor sok helyen esküt tesznek arra, hogy az esztena különféle titkait bizalmasan kezelik.
Ilyen titok lehet a juhok pontos száma, mágikus praktikák, a tejtermékek előállításának menete
valamint a betegségek gyógyítása. A hegyen eltöltött idő, a pásztoridény pontos szabályokhoz,
időhatárokhoz kötött. A Pásztorújév Szent György napján (április 23.) indul és Szent Dömötör
(október 25.) napjáig tart. A pásztorok csak Illés napkor a nyár derekát jelölő pásztorünnep
megülésekor látogatnak el a faluba, ezután visszatérnek a hegyre. Szent Dömötör napján
értékesítik a tejtermékeket, ezután a juhtartók kifizetik a pásztorokat, majd a nyájak telelni
mennek. Miután a pásztorok visszatértek a faluba, mezőgazdasági munkát végeznek.
A nomád pásztorkodás a középkorban volt a legelterjedtebb, gyökerei a múltba nyúlik vissza,
de ahogy láthatjuk manapság is vannak, akik gyakorolják. Összességében a nomád
pásztorkodás sok esetben lehetőséget kínál a hagyományok őrzésére és alkalmazására is
egyaránt, valamint megélhetési formát is biztost az embereknek.
Felhasznált forrás
http://fokusz.info/index.php?cid=1409458913&sid=1792202662
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nomadizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Transzhum%C3%A1l%C3%B3_p%C3%A1sztorkod%C3%A1
s

Kaló Gergely 10.a

HAGYOMÁNYOS GAZDÁLKODÁS BELSŐ-ÁZSIÁBAN
Belső-Ázsia természeti és klimatikus viszonyai erősen megszabják a táj gazdasági lehetőségeit.
A legtöbb terület mezőgazdasági termelésre alkalmatlan, csak Nyugat- és Kelet-Turkesztán
területén honosodott meg az öntözéses mezőgazdasági termelés. A Kínától Isztambulig húzódó
övezetet, ahol a nomád civilizációk létre jöttek, egy sztyeppe-öv választja el az erdőzónától. A
sztyeppe-övezet, amely Belső-Ázsia legnagyobb részét jellemzi, gazdag legelői révén a
külterjes állattartást tette lehetővé. Itt alakulhatott ki az az állattartáson alapuló gazdasági- és
életforma, melyet nomádnak nevezünk.
A belső-ázsiai nomadizmus, ha rövid fogalmi meghatározását akarjuk adni, a legelőterületek
szabályos váltogatásán alapuló nagyállattartó pásztorkodás. Történeti kialakulását rendszerint
megelőzte egy összetett, földművelő-állattartó gazdálkodás. Az állattartásra való szakosodás
rendszerint jól körvonalazható történeti és ökológiai tényezők hatására jött létre, a környezet
lehetőségeihez való nagyfokú alkalmazkodás révén. A nomád gazdálkodási forma kialakulása
az újkőkorban kezdődött el, és a bronzkorban vált elterjedté a Föld különböző pontjain.
A belső-ázsiai nomadizmus legismertebb állatai a szarvasmarha, a juh, a kecske és a ló voltak,
ez utóbbi különösen fontos, hiszen több funkciót is betöltött: lovaglásra és teherhordásra
használták, valamint teje és húsa élelemként szolgált. Nem véletlen, hogy a nomád lovas alakja
a belső-ázsiai nomád életforma fő szimbólumává vált. A belső-ázsiai lófajta igen kis termetű,
hosszú szőrzetű, vastag nyakú-lábú, nem olyan nemes jószág, mint európai vagy északamerikai társai, de szívósságban és gyorsaságban utolérhetetlen volt. Az állattartáshoz két
elengedhetetlen követelményre volt szükség: a legelőre és a vízre. Ezek megszerzése viszont
folyamatos vándorlással járt. A nomád életforma tehát lehetetlenné tette a tartósan letelepült
életmódot, s az azzal járó állandó települések, városok építését. Ez akkor is igaz, ha állandó
szálláshelyeik azért voltak a nomádoknak, télen ugyanis rendszerint folyók mellé húzódtak, s
ezek a téli szállások nagyjából mindig ugyanott helyezkedtek el. A vándorlás meghatározott
irányban és rendben történt. Ezalatt hatalmas távolságokat tehetett meg egy nomád csoport,
akár ezer kilométert is egyévi ciklus alatt. A nomadizmus tehát, bár nem kötötte földhöz az
embert, korlátlan, bármilyen irányú mozgást sem tett lehetővé a számára. A nomád a környezet
lehetőségei és a történelmi események megszabta útvonalakat követte. Egyszerre mindössze
pár nagycsalád lehetett együtt, mert a legelő csak bizonyos számú állatot tudott ellátni fűvel.
Ily módon a nomádok nagy területen szétszórva éltek. A vándorló életforma szigorúan
megszabta a nomád lakását és mindennapjait. A nomád lakóhely a nemezjurta volt, melyet igen
gyorsan lehetett felállítani és szétszedni, majd szekéren tovább szállítani. Egész jellegében,
kiképzésében a mozgó, nomád életformát szolgálta.
A nomadizmus kezdetleges önellátó gazdaság volt. Az élelmezést és a lakhatást egyaránt a
nomád állattartás termékeiből teremtette elő. Az egyszerű módszerek azonban, az időjárási
viszontagságok, a természeti csapások és járványok még ezt az alacsony színvonalú önellátást
is időnként lehetetlenné tették. Ilyenkor gyakori volt a teljes elszegényedés és az éhezés. Ezen
okból kifolyólag, és mert egyébként is szüksége volt mezőgazdasági és kézműipari termékekre,
melyeket maga nem tudott előállítani, a nomád csoportok gyakran rászorult a környező
letelepült civilizációkra. A nomád kétféle módon volt képes a számára szükséges áruk
megszerzésére a környező civilizált népektől: vagy kereskedelem, vagy háború útján. A
kereskedelem lehetőségei korlátozottak voltak, mert állatot – az egyedüli termék, amivel a
nomád rendelkezett – nem lehetett korlátlan mennyiségben eladni. Mikor a letelepült állam
nem volt hajlandó a nomádokkal kereskedni, a nomádok számára a második lehetőség jelent
meg, mint kényszer. A nomád gazdaság alapvető egyoldalúságából adódott tehát „harcias”

természete. Ilyen esetekben a nomádoknak tehát nem volt más választása, mint hogy fegyverrel
szerezzenek érvényt akaratuknak. A nomád népeknek állandó háborúskodása egymás és a
környező civilizált államok ellen a nomád gazdaságban rejlő kényszerből fakadt.
A legtöbb belső-ázsiai nomád csoport nemzetségi-törzsi társadalom volt. Ezek a társadalmak
vérségi elven szerveződtek. Ez hozta létre a helyenként részleteiben annyira eltérő, mégis
közös alappal rendelkező nemzetségi rendszereket. A társadalmi termelés létrejötte és
fejlődése, valamint a népesség növekedése idővel meghaladta a nemzetségi rendszer korlátait,
de a társadalom egészének nemzetségi-vérségi alapon való szemlélete, még akkor is érvényben
volt, amikor a politikai integráció már rég túllépett a nemzetségi kereteken. A fejlődés
következtében nagyobb szervezeti egységek, törzsek alakultak ki. Társadalmat összetartó
erőnek csak a származás, eredet közösségét képzelték el. A törzs hatalmát először közeli, rokon
törzsekre próbálja kiterjeszteni, majd távolibbakra is. A sztyeppe jó „szállító” képessége és a
gyors lovas közlekedés miatt pillanatok alatt állhatott össze egy sok törzset egyesítő nomád
birodalom, s az így létrejött birodalom nemsokára megkezdte támadását a környező
civilizációk valamelyike ellen.
Az előbb említett gazdasági, társadalmi és tudati okok jól magyarázzák, hogy a belső-ázsiai
harcias nomádok miért tűntek, mint veszedelmes hódítók. Így nem lehet véletlen, hogy BelsőÁzsia politikai története szinte állandó harcok, háborúk sorának története. A nomád gazdaság
szinte semmit sem fejlődött évezredek óta, képtelen a megújulásra, innen a politikai kép
monotonsága is. Sokszor a történelmi elemzés is nehezen tud túllépni az „örök nomád” statikus
képén, még kevésbé volt erre képes a középkori kínai vagy nyugat-európai történetírás, melyek
sztereotípiákat, közhelyeket alkalmaztak rájuk. A nomád történelemben jelentős változás csak
akkor állt be, amikor a nomád valamilyen letelepült civilizációval került kapcsolatba, hódítás
vagy betelepülés során. Az ilyen talajra telepedett nomád társadalmak sajátos átalakuláson
mehettek át, melyek sok ponton már az államiság jegyeit viselték magukon. Ezeknek a nagy
politikai alakulatoknak az igazgatása fejlettebb intézményrendszert és írásbeliséget követelt, s
ezeket majd minden esetben a környező letelepült civilizációktól kölcsönözték a nomádok.
Mikor a nomád birodalmak hódítani kezdtek, meghatározott útvonalakat követtek. A belsőázsiai nomád birodalmak bölcsője a mai Mongólia területén volt. Az innen kirajzó nomád
hullámokból a legtöbb Kína felé vonult. A másik lehetőség a nyugati vándorút volt. Ez esetben
a nomádok mindig a Dzsungáriai-kapun keltek át, majd haladtak tovább a Kazak-sztyeppén.
Itt útjuk kétfelé válhatott. Egyrészt délnyugati irányban Iránba, másrészt pedig a Kazaksztyeppéről nyugati irányban, Volgán átkelve a Délorosz sztyeppére juthattak. Természetesen
minél nyugatabbra mentek, annál inkább szétszóródtak útközben. A hosszú úton az eredeti
nomád népesség jelentős része elpusztulhatott, illetve más népekkel keveredhetett, de eredeti
nevüket megőrző „mag” fenntarthatta a törzset.
Ahogyan a nomádok népvándorlási hullámai meghatározott útvonalakon történtek, ugyanúgy
a környező civilizációkkal való kereskedelmi kapcsolataiknak is megvoltak a bejáratott
útvonalai. Ezek közül is kettő fontosabb volt: az egyik a híres Selyemút, a másik a Prémút. A
Selyemút Kínát kötötte össze Bizánccal, s az út jelentős része Belső-Ázsia területén húzódott.
Ebbe a nemzetközi kereskedelmi útvonalba kapcsolódtak be a nomádok. A másik kereskedelmi
útvonal az erdőrégióból, az Altaj és Szaján hegységből indult, és Nyugat-Szibérián és az Urál
hegységen át jutott körülbelül a mai Baskíria vidékére, majd onnan tovább Európába. A selyem
és prém útján nem történtek olyan látványos népmozgások, mint a nagy sztyeppei országúton,
de jelentősen hozzájárultak az egyes területek közötti érintkezés kialakításához és
fenntartásához. Mindenfajta földrajzi és politikai információnak fontos korabeli közvetítői
voltak. A nomád és a civilizált népek érintkezésének bizonyos törvényszerűségei alakultak ki
a történelem során. A nomádok majdnem mindig rövid időn belül beolvadtak a letelepült,

civilizált népességbe. A letelepült civilizációknak hatalmas vonzereje volt a nomádok számára.
A nomádság a történelmi fejlődés és körülmények szabta kényszerű élet volt. A nomádok
asszimilációja teljesen önkéntes folyamat volt. Sok esetben a nomádok kérték betelepítésüket
a civilizált területre, de többnyire csupán a civilizációk peremvidékére kaptak letelepülési
engedélyt, sokszor határvédői feladatok ellátására. Így rakódtak le az egyes ázsiai civilizációk
szélén a nomád etnikai rétegek Kínától egészen Iránig. Hogy a helyi kultúrákból mit s hogyan
vettek át a nomádok, az már a szituációtól függött. Mindenesetre Belső-Ázsia peremvidékén
az írás és nyelvek kultúrája igen változatos egymás mellett élése volt megfigyelhető.
Napjaink Mongóliájában sajátos gazdasági és társadalmi átrendeződést figyelhetünk meg. A
rendszerváltás óta eltelt két évtized gyors változásainak következtében a gazdaság, az emberek
gondolkodása és életmódja is jelentősen átalakult. Ezzel párhuzamosan fokozatosan
megerősödött egy sajátos nemzeti vagy nomád ideológia is, mely egyrészt a mongol nemzeti
identitás egyik pillérévé vált, másrészt viszont sok tekintetben egymástól elkülönülő
csoportokra is osztotta a ma Belső-Ázsiában –te- hát nem csak a mai Mongólia határain belül–
élő mongol nemzetet. Mongólia földrajzi helyzete jelentősen korlátozza lehetőségeit, hiszen
két, lélekszámát tekintve is jóval nagyobb szomszéd –Oroszország és Kína– közé szorítva
gazdasági és – mint ahogyan ezt eddigi történelme mutatta – politikai mozgástere lényegesen
szűkösebb. Politikai értelemben az 1990-es években végbement rendszerváltás új környezetet
teremtett, a gazdasági függőség átalakult, azonban a lényeges strukturális változások mellett is
részben megmaradt. Ugyanakkor ma Mongólia már korántsem az az ország, amellyel
kapcsolatban jogosan tarthatja magát az a kép, hogy lakóinak életmódja lényegesen nem
változott a középkor óta. Az utóbbi évszázadokban a két szomszéd alapvetően befolyásolta az
országban zajló társadalmi, gazdasági és politikai folyamatokat. Előbb a több mint 250 éven át
tartó mandzsu hatalom, majd a 20. század nagy részében az orosz befolyás irányította az
országot, gyakran annak megfelelően, hogy a két nagyhatalom milyen viszonyban állt
egymással. A 13. századtól a 19. század végéig nem volt jelentősen társadalmi átalakulás az
országban, s ilyen értelemben a szovjet korszak sem eredményezett jelentős átalakulást.
Kétségtelen tény, hogy a mongol nomád gazdálkodás részben ma ugyanazokat az évszázados
hagyományokat követi, és ilyen értelemben Mongólia az egyik utolsó – ha nem az egyetlen –
olyan ország, ahol a hagyományosnak tekinthető nagyállattartó, legelőváltó nomád
gazdálkodást a maga eredeti valójában alkalmazzák. Ugyanakkor napjainkban is tart ezen
életmód igen gyors visszaszorulása, amely mára olyan mértéket ért el, ami bizonyos tekintetben az ország gazdasági stabilitását veszélyezteti, és ezzel párhuzamosan a gyorsan gyarapodó
városlakó népesség is új gazdasági és társadalmi kihívások elé állítja az országot. E folyamat
azonban nem korlátozódik pusztán a gazdasági következményekre. A nomadizmus
visszaszorulásával látszólag a mongol kulturális hagyományok alapja tűnik el.
Források
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nomadizmus
https://nti.btk.mta.hu/images/evkonyv/2012/szilagyizsolt.pdf
http://acta.bibl.u-szeged.hu/2807/1/historica_099_065-075.pdf
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/regi-belso-azsia/ch01s03.html

Kertész Mátyás 10.a

NOMÁD PÁSZTORKODÁS BELSŐ-ÁZSIÁBAN
A nomadizmus vagy nomád pásztorkodás olyan társadalmi, gazdasági életforma, amelynek
gyakorlói, a nomádok a háziállatokat szabadon legeltetve tenyésztik (rideg állattartás), és az
egész közösség az állatokkal együtt vándorol.
A nomád népek régen főleg törzsközösségekben éltek, ezekre használjuk a nomád törzsek
elnevezést is. Az ókorban és a középkorban volt jellemző ez az életmód, de a világ néhány
részén ma is folytatják. A nomád szó eredete a „legeltetni” igével összefüggő görög nomasz
(„pásztor”).
A szó eredeti görög jelentésének jobban megfelelő hazai szakirodalmi használat mellett, a
nomád életmód vagy nomadizmus kifejezést gyakran alkalmazzák egyszerűen a vándorlás
értelmében is. Gyakran így használja a nyugat-európai szakirodalom is, a nomádok közé
sorolva például a hagyományos vándorlást folytató romákat vagy a Dél-Afrikai zsákmányológyűjtögető busmanokat, sőt még a thaiföldi úgynevezett tengeri nomád halásznépeket is. Az
állataikat legeltetve vándorló népeket ugyanakkor a „pásztorkodó nomádok” kifejezéssel
különíti el.
Belső-Ázsia természeti és klimatikus viszonyai szinte megszabták a táj gazdasági lehetőségeit.
A sztyeppeövezet, amely Belső-Ázsia legnagyobb részét jellemzi, gazdag legelői révén a
külterjes állattartást tette lehetővé. Itt alakulhatott ki az az állattartáson alapuló gazdaság és
életforma, melyet nomádnak nevezünk.
A belső-ázsiai nomadizmus a legelőterületek szabályos váltogatásán alapuló nagyállattartó
pásztorkodás. Kialakulását rendszerint megelőzte egy komplex, földművelő-állattartó
gazdálkodás. Az állattartásra való szakosodás rendszerint a környezet lehetőségeihez való
nagyfokú alkalmazkodás révén jött létre. A nomád gazdálkodás kialakulása az újkőkorban
kezdődött el, és a bronzkorban (Kr. e. 25–8. század) vált általánossá a Föld különböző pontjain.
A belső-ázsiai nomadizmus legismertebb állatai a ló, a szarvasmarha, a juh és a kecske voltak.
A lónak megkülönböztetett szerepe volt Belső-Ázsiában, nem véletlen, hogy a nomád lovas
alakja a belső-ázsiai nomád életforma fő szimbólumává vált. A ló a legfőbb közlekedési
eszköz, a hadsereg alapja, s húsát még étkezési célokra is felhasználták. A belső-ázsiai lófajta
igen kis termetű, de szívósságban és gyorsaságban utolérhetetlen volt. Egész télen át megvan,
a hó alól patájával kikaparja a füvet, szükség esetén gallyakkal is táplálkozik. Az állattartáshoz
két elengedhetetlen követelményre volt szükség: a legelőre és a vízre. Ezek megszerzése
viszont folyamatos vándorlással járt. A nomád életforma tehát lehetetlenné tette a tartósan
letelepült életmódot. Ez akkor is igaz, ha állandó szálláshelyeik azért voltak a nomádoknak,
télen ugyanis rendszerint folyók mellé húzódtak, s ezek a téli szállások nagyjából mindig
ugyanott helyezkedtek el. Eközben hatalmas távolságokat tehetett meg egy nomád csoport,
akár ezer kilométert is egy év alatt. A nomadizmus tehát, bár nem kötötte földhöz az embert,
mint a földművelés, de korlátlan, bármilyen irányú mozgást sem tett lehetővé a számára.
Egyszerre mindössze pár nagycsalád lehetett együtt, mert a legelő csak bizonyos számú állatot
tudott ellátni fűvel. Ily módon a nomádok nagy területen szétszórva éltek, de ez a szétszórt
tömeg a sztyeppe nyitottsága és a gyors közlekedési eszköz, a ló következtében pillanatok alatt
tudott „összeállni”. Ennek jelentőségét a nomádok harci erejénél látjuk majd. A vándorló
életforma szigorúan megszabta a nomád lakását és mindennapjait. A nomád lakóhely a
nemezjurta volt, melyet igen gyorsan lehetett felállítani és szétszedni, majd szekéren
továbbszállítani. Egész jellegében, kiképzésében a mozgó, nomád életformát szolgálta.

A nomadizmus kezdetleges önellátó gazdaság volt. A nomád minden szükségletét ki tudta
elégíteni saját életformáján belül. Az élelmezést és a lakást egyaránt a nomád állattartás
termékeiből teremtette elő. Az egyszerű módszerek azonban, az időjárási viszontagságok, a
természeti csapások és járványok még ezt az alacsony színvonalú önellátást is időnként
lehetetlenné tették. Ilyenkor gyakori volt a teljes elszegényedés és az éhezés. Ezen okból
kifolyólag, és mert egyébként is szüksége volt mezőgazdasági és kézműipari termékekre,
melyeket maga nem állított elő, a nomád gyakran rászorult a környező letelepült civilizációkra.
A nomád kétféle módon volt képes a számára szükséges áruk megszerzésére a környező
civilizált népektől: vagy kereskedelem, vagy háború útján. A kereskedelem lehetőségei
korlátozottak voltak, mert lovat és más állatot nem lehetett korlátlan mennyiségben eladni.
Mikor a letelepült állam nem volt hajlandó a nomádokkal kereskedni, kénytelenek voltak
háború útján beszerezni a szükségesnek ítélt javakat. A nomád gazdaság alapvető
egyoldalúságából adódott tehát „rabló” természete. A nomád népeknek állandó háborúskodása
egymás között és a környező civilizált államokkal ebből a nomád gazdaság mélyén rejlő
kényszerből fakadt. A belső-ázsiai nomád harcos, íjával és nyilával a tűzifegyverek
feltalálásáig szinte legyőzhetetlen volt. De a kényszeren kívül a nomád társadalmak szerkezete
és ideológiája is ebben a „harcias” irányban hatott.
A legtöbb belső-ázsiai nomád társadalmat nemzetségi-törzsi társadalomként jellemezhetnénk.
Közismert, hogy az első emberi társadalmak vérségi elven szerveződtek. A társadalmi termelés
létrejötte és fejlődése, valamint a népesség növekedése idővel meghaladta a nemzetségi
rendszer korlátait. Társadalmi összetartóerőnek csak a származás, eredet közösségét tudták
elképzelni akkor is, amikor ez már rég fikció volt. A politikai integráció során törzsivé alakult
nomád társadalmak egységéhez, összetartozásához, fennállásához a törzsi vallás legfőbb lénye
is hozzájárult. A belső-ázsiai nomádok törzsi szervezete létrehozta a maga hatalmi felfogását.
A törzs hatalmát először közeli, rokon törzsekre próbálja kiterjeszteni, majd távolibbakra is. A
sztyeppe jó „szállító” képessége és a gyors lovas közlekedés miatt pillanatok alatt állhatott
össze egy sok törzset egyesítő nomád birodalom.
Az említett gazdasági, társadalmi okok megmutatják, hogy a belső-ázsiai harcias nomádok
Kínától Bizáncig miért tűntek fel gyakran a történelemben, mint veszedelmes hódítók. A
nomád gazdaság szinte semmit sem fejlődött évezredek óta, képtelen a megújulásra. Így lehet,
hogy a hunok, avarok, türkök vagy magyarok sokszor csak nevükben különböztek a középkori
Nyugat számára.
A nomád történelemben jelentős változás csak akkor állott be, amikor a nomád valamilyen
letelepült civilizációval került kapcsolatba, hódítás vagy betelepülés során, és annak szokásai
átragadtak rájuk. Az ilyen talajra telepedett nomád társadalmak sajátos átalakuláson mehettek
át.
Ezeknek a nagy politikai alakulatoknak az igazgatása fejlettebb intézményrendszert és
írásbeliséget követelt, s ezeket majd minden esetben a környező letelepült civilizációktól
kölcsönözték a nomádok. A belső-ázsiai nomád birodalmak bölcsője kétségkívül a mai
Mongólia területén volt, ezen a nomadizmus szempontjából legfontosabb tájegységen.
Ahogyan a nomádok népvándorlási hullámai meghatározott, történetileg kialakult útvonalakon
történtek, ugyanúgy a környező civilizációkkal való kereskedelmi kapcsolataiknak is
megvoltak a bejáratott útvonalai. A kereskedelmi utak közül kettőről külön érdemes
megemlékeznünk, egyik a híres selyem útja, a másik a prém útja.
A letelepült civilizációknak hatalmas vonzereje volt a nomádok számára. A nomád
asszimilációja teljesen önkéntes folyamat, a nomád akarja „barbár” állapotát otthagyni. A

nomadizmus tehát végső soron a társadalmi-gazdasági fejlődés zsákutcájának bizonyult, mely
a modern ipari társadalmak létrejöttével vesztette el létalapjait. Mindenesetre a táj adta
lehetőség, a nomád állattartás még sokáig jelen lesz a mai Belső-Ázsiában is, a régi kényszerítő
gazdasági és zsákmányolásra sarkalló következményei nélkül. Napjainkban Mongólia
területén városok állnak, a lakosság egy része letelepült életmódot folytat, vidéken, a sztyeppén
azonban még mindig úgy legeltetik nyájaikat a pásztorok, mintha a pusztaságon nem fogna az
idő vasfoga. Mongóliában a ló bajtárs, barát és büszkeség, egy szóval: kincs. Egy nomád nép
huszonegyedik századi lovaskultúrája a gyökerektől kezdve a tevékeny mindennapokon, a
sporton keresztül az állatot övező mágikus tiszteletig terjed.
Források
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/regi-belso-azsia/ch01s03.html
https://www.lovasok.hu/lovak-a-nagyvilagban/akik-losorenyen-novekedtek-negy-eloadasmongol-lovaskulturarol/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nomadizmus

Szitás Panna 10.b

NOMÁD PÁSZTORKODÁS AFRIKÁBAN
A nomád pásztorkodás, másnéven nomadizmus egy társadalmi és gazdasági életforma,
melynek célja az önellátás. Az ilyen életformával rendelkező nomádok háziállataikat szabadon
legeltetve tenyésztik. Ezt nevezik rideg állattartásnak. Ilyenkor az egész közösség az állatokkal
együtt vándorol. A nomád népek régen többnyire törzsközösségekben éltek. Ezeket hívjuk
nomád törzseknek. Ez az életmód főként az ókorban és a középkorban volt jellemző, de a
Földgolyóbis néhány pontján még ma is gyakorolják. A nomád szó a görög „nomasz” szóból
ered, melynek jelentése „legeltetni”.
A nomád pásztorkodás nem csak az állattartás egyik formája, hanem a gazdaságé is. A
nomadizmus valójában egy létforma, mely egész népek társadalmi berendezkedését jelenti.
Több fajtája is van. Megkülönböztetjük a sarkvidéki rénszarvas-nomadizmust és a száraz
területekre, sztyeppekre, sivatagi, félsivatagi területekre jellemző tevés- és lovasnomadizmust.
A nomád gazdaság általában egyoldalú. Hiányzik belőle a földművelés, az állattartással csupán
a legelőket és a természetes takarmányforrásokat hasznosítják.
Az Atlasz-magashegyvidékére jellemző a nomád állattenyésztés. Az itt élő beduin pásztorok
kecskét, juhot tartanak és évszakosan vándorolnak új legelőterületek felé. Télen a
csapadékosabb, mediterrán tengerparti területeken legeltetik az állatokat, nyáron a magasabb
hegyi réteken.
A beduinok nevének jelentése: a puszták lakói. A beduin törzsek Közel-Kelet és Észak-Afrika
területén élő nomád, arab közösségek. A törzsek sokszor, főleg nyáron, itatóhelyek, például
artézi kutak, vádik vagy oázisok környékén tartózkodnak. Főleg tevéket, lovakat, kecskéket és
juhokat tenyésztenek. Ősztől, ahogy az első záporok hatására elkezd a fű zsendülni, kisebb
csoportokra oszlanak és úgy járják a legelőket. Az állatok víz- és táplálékigénye alapján
mozognak. Nyájaik szolgáltatnak nekik táplálékot tejtermékek és hús formájában. A nomád
beduinok száma már évtizedek óta rohamosan csökken. A Közel-Keleten például már csak a
beduinok kb. 5% -ára jellemző a nomadizmus. Sokan közülük felhagytak ezzel a nomád, törzsi
életformával, és letelepedtek. Ugyanakkor hagyományaik, kultúrájuk, azon belül is például a
zene, a tánc vagy a költészet, megmaradtak.
A nomád pásztorkodás hátránya azonban, hogy mivel extenzív tevékenységről beszélünk, így
gyakori probléma a túllegeltetés. A túllegeltetés következménye az, hogy a talaj elkezd
romlani, így elindul a pusztásodás. Ez történt például az észak-afrikai Száhel-övezettel is. A
Száhel-övezet a Szaharától délre fekvő félsivatagos terület, mely Szenegáltól Szudánig
keresztülszeli Afrikát. Ez a terület átmenetet képez a Szahara sivataga, illetve a csapadékosabb
szavanna között. Ez régebben nagyon fontos hasznosítható területekkel teli régió volt, mert
alacsony füves, illetve magas lágyszárú növényzetével jó legelőként funkcionált. A legeltetés
elsősorban a Niger- és a Szenegál-folyók mentén, valamint azok árterében volt lehetséges. A
20. században a nagy népességnövekedés hatására nagyobb lett az állatállomány, így tovább
nőtt a terület kihasználtsága is. Ennek, valamint a klímaváltozásnak az eredménye az, hogy a
terület elsivatagosodott. Ezután a szél és a csapadék tovább pusztította a talajt, így a teljesen
művelhetetlenné vált. Az emberi tevékenységek rengeteg kárt okoztak, illetve sok változást is
hoztak. Egyre nagyobb lett az éhínség, és a betegségek száma, valamint egyre többen kezdtek
elvándorolni. Ma már próbálják orvosolni ezeket a problémákat, de még mindig rengetegen
vannak, akik a nagy szárazságban nem jutnak elegendő vízhez, vagy élelemhez.
A nomád életformájú törzsek életét gyakran nehezítették gyarmatosítók, nagyhatalmak. A
gyarmatosítás során az alapvetően törzsi alapon szerveződő társadalmak a gyarmatosítók és

nagyhatalmak döntései alapján olyan államalakulatokba kényszerültek, ahol sem nemzeti, sem
területi egység nem jött létre. A határok kijelölése során nem vették figyelembe a hagyományos
törzsi területeket és az emberek vándorló életformájához hozzátartozó folyamatos mozgást. A
korábban nomád vagy félnomád életmódot folytató csoportok központi kormányzás alatt álló,
helyhez kötött életmódra kényszerültek. Ez rengeteg konfliktust szült az egyes nemzetállamok
területén. Általában a kormányt érték a támadások. Ilyenek voltak például a 2012-ben Maliban
elindult lázadások. A szintén nomád életformát folytató tuareg törzsek lázadtak fel a központi
kormányzat ellen, az egykori területeiket követelve.
A nomád pásztorkodásnak a egyik legváltozatosabb és legelterjedtebb típusa a kombinált
pásztorkodás vagy félnomádság. Ennek során a pásztorkodás egy másik mezőgazdasági
tevékenységgel, például földműveléssel, vadászattal, vagy halászattal társul. De társulhat akár
kereskedéssel is.
A nomád pásztorkodást nem véletlenül sorolják a hagyományos termelési módokhoz, hisz bár
az észak-afrikai törzsek önellátó gazdálkodására alkalmas, bár sokszor már ahhoz is kevés, egy
modern gazdasági termelésre nem, hiszen rengeteg hátránya van. Szerintem hagyománynak
nagyon szép, de a gazdasági fejlődést semmiképpen nem eredményez. Éppen ez az ellentét
okoz rengeteg problémát Afrikában.
Források:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nomadizmus
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/MagyarNeprajz-magyar-neprajz-2/iigazdalkodas-4/allattartas-pasztorkodas-A52/allattarto-gazdasagok-A53/az-allattartastorteneti-foldrajzi-tipusai-es-rendszerei-A57/
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/regionalis-foldrajz/afrikapolitikai-foldrajza-es-gazdasaga/afrika-mezogazdasaga
http://real.mtak.hu/37527/1/7_varga20mC3A1rton_u.pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/Beduinok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1hil_%C3%B6v
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Berecz Márta 10.b

OÁZIS-GAZDÁLKODÁS LÍBIÁBAN
Az oázis olyan sivatagi ökoszisztéma, állat- és
növénytársulás, amely a tágabb földrajziökológiai környezetre nem jellemző vízforrások
(források, kutak, mesterséges csatornák stb.)
közelében alakult ki. A földalatti vízfolyás forrása
akár 800 km távolságra is lehet az oázistól. A
sivatagi
vidékeken
keresztülhaladó
kereskedelmi karavánutak fontosabb állomásai,
hiszen a kereskedők itt láthatták el magukat
élelemmel és vízzel. A mostoha éghajlatú vidékek
jelentősebb települései oázisok körül épültek ki.
Az évszázadok során az egyes oázisok felett
megszerzett
politikai-katonai
fennhatóság
egyúttal a kereskedelmi utak ellenőrzését és
gazdasági haszonvételét is jelentette. A
Szaharában élők kétharmada oázisokban él.
Az oázis gazdálkodás fő színtere a trópusi, mérsékelt övi félsivatagok és sivatagok oázisai.
Legjobb példák rá Afrikában találhatóak, főképp azokban az országokban, amiknek nagy része
érinti a Szaharát. Így esett a választásom Líbiára.
Líbia 19 magyarországnyi területű, és kiindulva abból, hogy majdnem 90%-a kopár sivatag, a
népesség
nagy
része
tengerparton
és
oázisokban
él.
Líbia a nomád állattenyésztést alkalmazza. Az ország 8 százalékát hasznosítják legelőként. A
kőolaj felfedezése előtt (1960-as évek) a nomád pásztorkodásra alapult a gazdaság. A fő kiviteli
cikk a bőr, az irha és a gyapjú volt. Manapság az állatok csak teherhordóként funkcionálnak,
bár még a tengerparton működnek tejgazdaságok. Líbia gazdasága szinte teljesen az
olajexporttól függ, exportjának 95 százalékát az olajeladás teszi ki, amiből jelentős
jövedelemhez jut. A lakosság alacsony lélekszámának köszönhetően az egy főre jutó GDP-je
Afrikában az egyik legmagasabbnak számít, és ebből a szempontból még Romániát és
Bulgáriát is megelőzi. Viszont az olajjövedelmek nagy része nem jut el a szegényebb
rétegekhez. A munkaerő 17 százalékát foglalkoztatja a mezőgazdaság, viszont a
földterületeknek csak az 1 százalékán folyik növénytermesztés. A hegységekben fügét, olajfát
és szőlőt termesztenek, míg az oázisokban a gyümölcs-, zöldség-, gabonafélék mellett a datolya
a legjellemzőbb.
Líbia a világ top 10 datolyatermesztő országa
között szerepel. Legnagyobb datolya termelő
oázis a Siwa-oázis A termelők 3000 éve
használják ki a sivatag vizeit annak érdekében,
hogy datolyát termesszenek. A kezdeti 10 év után
minden növény mintegy 50 kilogramm terméssel
szolgál. A fajták érlelési ideje nagyon eltérő lehet,
valamint vannak már kihaló félben lévőek is.
Szüretelésnél a fatörzseket övvel másszák meg. A
datolyát
különféle
helyi
ételekben
is
felhasználják, például a tarfantban (kenyér,

datolya és olívaolaj), és a tagillaban (olívaolaj, liszt, datolya és víz). A ramadán hónapban az
esti
órákban
ilyeneket
fogyasztanak
a
böjt
megtörése
érdekében.
Összegezve tehát, a fő terményei a búza, a citrus – és gyümölcsfélék valamint az olivabogyó.
Élelmiszerellátásának 75 százalékát importból szerzi meg. Nagy erőfeszítéseket tettek az
importtól való függés csökkentése érdekében az öntözéses oázisgazdálkodás kiterjesztésére,
amely
ma
a
világ
egyik
legdrágább
mezőgazdasága.
Így került sor a Nagy Emberalkotta Folyó (Al-Nahr Szinái) létrehozására.
Líbia nem rendelkezik állandó vízfolyással. Kevés a
felszíni víz, és nincsenek állandó folyók, de sok a
földalatti vízfolyás és az artézi kút. Így a mesterséges
folyó célja a felszín alatti vizek felszínre hozása. Az
ehhez szükséges vízkészleteket véletlenül találták meg
olajfúrás közben. Ezek a ,,fosszilis” vizek 10.0001.000.000 évesek lehetnek, az utolsó jégkorszakban
juthattak
a
homokkő
alá.

Az első projektet 1983-ban kezdték el, amit szivattyúk
segítségével valósítottak meg az ipar fejlődése és a
növekvő népesség támogatásáért. A GMR 1 (great man
made river 1, vagyis az újítás első fázisa) esetén 2
mezőre (Tazirbu és Sarir) százasával fúrtak vízkutakat.
A vizet északra és délre irányítják alagutakon keresztül.
A szóban forgó GMR 1 napi 2 millió köbméter víz
elszállítására képes. A víz szállítása 1000 mérföldön
(1600
kilóméteren)
történik.
A második rendszer, a GMR 2, avagy a II. Fázis, Líbia
nyugati részén található. 1996-ban kezdte el az
ívóvízszállítást Tripoliba, az ország fővárosába. Olyan
csővezetékkel is rendelkezik, ami még Tripoli előtti part menti északi és keleti városokat is
érint. A rendszer tervezési kapacitása 2,5 millió köbméter, bár ennek csak egy töredéke
szükséges ivóvíznek.
Amikor a kiépítés megkezdődött a világ legnagyobb öntözési projektjének írták le, néhányan a
világ 8. csodájaként emlegették. Kapacitásának körül-belül 70 százalékát mezőgazdasági
felhasználásra szánják. A mostani nagyszabású öntözési infrastruktúrát bővíteni kívánják. Az
első vonalat déli irányban ki akarják terjeszteni. A partvidéki városokat is be akarják vonni a
az öntözési hálózatba, valamint ki akarnak alakítani egy összekötő alagutat is a kettő fázis
(GMR 1 és GMR 2)között. Ezalatt több oázis vizét is felhsználnák. Az összes kiépített fázissal
napi 6,5 millió köbméter folyna 4000 kilóméteren.
Néhányan azt gondolják, ezekkel a vízcsővezetékekkel ezer évig is fent lehet tartani a
gazdaságot. Azonban fontos megemlíteni, hogy ez az öntözési infrastruktúra egy véges
energiahordozóra, a felszín alatti vizekre épít. Éppen ezért a terv széles körű kritikákat váltott
ki. A lehetséges környezeti hatásokat nem mérték fel. Senki nem tudja, milyen hatással lesz a
kitermelés a meglévő mezőgazdasági területekre. A beruházás első fázisában elköltött pénz
öt sótalanító üzem megvalósítására lett volna elegendő.

A terv megvalósítása ellen a szomszédos Szudán és Egyiptom is tiltakozott, mert
veszélyeztetve érzik saját föld alatti vízkészleteiket. Ha a föld alatti vízkészlet kimerül, Líbia a
területén az ókorban élt Garamant Birodalom sorsára jut, ami a vízbázisok kimerülése miatt az
i. sz. 5. században összeomlott.
Viszont nem szabad elfeledkeznünk a keletkezett nagyszabású újítás pozitív hatásáról sem.
Nagyon szükséges ívóvízet és öntözést szolgáltatott Líbia északi részének nagy népességű
városaihoz és gazdálkodási területeihez, amelyek eddig az esővel táplált víztartó kőzetektől és
a sótalanítástól függtek.
Líbia gazdasága az aktuális politikai helyzet miatt, a polgárháborúktól elég ingadozó. Próbál
járható utat találni a koránsem költségkímélő öntözéses és oázisgazdálkodás ellen, több és
kevesebb sikerrel.
Források
http://www.squiver.com/galleries/landscape/landscape-13/
https://www.origo.hu/nagyvilag/20110224-arab-vilag-forrongasok-kozelkeleti-forradalmakamit-az-orszagokrol-tudni-kell.html?pIdx=4
https://hu.wikipedia.org/wiki/O%C3%A1zis
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADbia
https://www.tasteatlas.com/siwa-oasis-dates
https://www.britannica.com/topic/Great-Man-Made-River
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OÁZIS-GAZDÁLKODÁS KICSIT MÁSKÉPP
Az európai ember számára a Közel-Kelet mindig is egy távoli varázslatos világ volt. Ősi
városai, egzotikus vidékei, különleges kultúrája az Ezeregyéjszaka meséit idézi elénk. De a
legnagyobb vonzereje talán a sivatagoknak van, ami ott olyan természetes eleme a tájnak, mint
itthon egy erdő. A sivatag a maga nemében végtelenül gyönyörű, de valahol azért félelmetes
végtelenségével mindenkit megrendít és elgondolkodtat. Talán furcsa is belegondolni, hogy a
homokdűnék végtelenjében is van élet, pedig olyanok is akadnak nem is kevesen, akiknek a
sivatag otthont és megélhetést biztosít. De mivel is foglalkoznak ezek az emberek?
A sivatag azon részei, ahol lehet gazdasági tevékenységet folytatni, azok nem mások, mint az
oázisok. Ezért nem meglepő, hogy az itt folyó mezőgazdasági tevékenységet
oázisgazdálkodásnak nevezzük. Az oázisgazdálkodás egészen ősi gyökerekkel rendelkezik.
Feltehetőleg már több ezer évvel ezelőtt gazdálkodtak az oázisokban a beduinok. A
hagyományos oázisgazdálkodás lényege, hogy a mezőgazdasághoz szükséges vizet a felszín
alatti vizek biztosítják.

Oázis Marokkóban
forrás:
(https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/regionalisfoldrajz/afrika-politikai-foldrajza-es-gazdasaga/afrika-mezogazdasaga)
A talajszinten jellemzően különböző zöldségeket termesztenek, ezenkívül kölest, karóra
futtatva pedig akár szőlőt is. Az ‘’éltető erő’’, tehát a víz jelenléte lehetővé teszi a
gyümölcstermesztést is, általában banánt termesztenek, illetve az oáziskultúra vezérnövénye a
datolyapálma. Ez a különleges gyümölcs nemcsak az oázis lakóinak legfőbb tápláléka, de a
takarmányozásban is igen-igen jelentős szerepet kap, ezenkívül fája kiváló építőanyag. Az
oázis lakói emellett nomád pásztorkodással is foglalkoznak, jellemzően kecskét, birkát
tenyésztenek. Ebből a rövid ismertetőből láthatjuk, hogy az oázisgazdálkodás eredetileg
kizárólag az önellátás céljából alakult ki. De mi a helyzet manapság? Egy nagyon érdekes
példára bukkantam a fogalmazáshoz való keresgélés közben. Ez a példa pedig nem más, mint
egy futurisztikus ökofarm a Wadi Rum sivatag kellős közepén. Jordánia déli része, a Wadi
Rum völgy olyan kietlen, mint egy holdbéli táj. Nem véletlen, hogy ezt a térséget a „Hold
völgyének” is nevezik. Szűk szurdokok, gránit és homokkő hegyek, valamint vörös homokkal
teli völgyek láthatók itt.

A elsivatagosodás a globális felmelegedés okozta hatalmas problémák egyike. Erre a
problémára próbáltak megoldást találni a szakértők, akik fejéből a biofarm ötlete kipattant.
Pontosabban az ötlet már az 1980-as években megszületett, de pontos kidolgozásához és
megvalósításához hosszú évek szükségeltettek.

Munka a biofarmon
forrás:(https://www.agrarszektor.hu/noveny/itt-egy-dobbentes-pelda-hogyan-lehetmeghoditani-a-sivatagot.7721.html)
A virágzó gazdaságot elsősorban a hidrológiai és permakulturális tervezés elveinek
megvalósításával sikerült elérni. A szakértők szárazságtűrő pozsgásokat és fákat telepítettek a
sivatagba. A pozsgás növények nagyon kevés vizet igényelnek és segítenek a homok
megkötésében.A farm által termesztett növényeket olyan speciális öntözési technikákkal és
mezőgazdasági módszerrel termesztik, amelyet állítólag az ókorban használtak az ősi
egyiptomiak, a nabateusok.A nabateusok alapították Jordánia ősi, sziklába vájt városát, Petrát,
és az ókorban fejlett vígazdálkodással oázist hoztak létre a sivatag közepén.Földalatti
csatornákból és víztározókból álló rendszerrel vezették a vizet városba.
A Wadi Rum sivatag Jordánia déli részén található. Végül 1986-ben hozták létre a 2000
hektáros hatalmas ökológiai farmot, amit azért tudtak kialakítani, mert a Wadi Rum sivatag
alatt egy víztározó réteg húzódik. A farm teljes vízellátását ez a vízforrás biztosítja.
Nem semmi a látvány madártávlatból sem

forrás:(https://impressmagazin.hu/futurisztikus-okofarm-a-sivatagban-egy-osivizgazdalkodasi-modszerrel-mukodik/)

A területen elsősorban olívát, gránátalmát, lime-ot, szőlőt, fügét, narancsot, mandarint,
krumplit, paradicsomot, hagymát, káposztát, valamint kukoricát és kalászos gabonákat
termesztenek, vegyszerek és műtrágya nélkül. A termesztés sikeressége nagyban azon alapszik,
hogy egymást támogató fajokat ültetnek egymás mellé. A vizet az akár 400 méter mélyre fúrt
kutakból veszik, és igyekeznek tökéletesíteni a technikát, hogyan tudnának minél kevesebbet
minél hatékonyabban felhasználni belőle.A vizet a 78 hektáros kör alakú mezőkre permetezik,
forgó öntözőfúvókákkal. Speciális műanyag „poli-alagutakat” is használnak a víz tárolására,
és a szélsőséges sivatagi hőmérséklet kezelésére. Az ökofarm 300-600 szezonális munkást
alkalmaz, és hatalmas tételben termelnek. A módszer nemcsak környezettudatos, hanem
meglepően hatékony is, Jordánia élelmiszerellátásának jelentős része innen származik.
De mit tanulhatunk mi ebből itt, Magyarországon? Becsüljük meg a fúrt kutainkat, hiszen az
ezekből nyert vízzel sokkal környezettudatosabban tudunk locsolni. Ezen kívül fontos, hogy
hazai termelőktől vásároljunk, hiszen ezzel nem csak környezetünket védjük, hanem az
egészségesebb étkezés irányába is tehetünk egy lépést.

A futurisztikus biofarm köralakú mezői madártávlatból
forrás:(https://impressmagazin.hu/futurisztikus-okofarm-a-sivatagban-egy-osivizgazdalkodasi-modszerrel-mukodik/)
Források
https://impressmagazin.hu/futurisztikus-okofarm-a-sivatagban-egy-osi-vizgazdalkodasimodszerrel-mukodik/
http://tamop412a.ttk.pte.hu/files/foldrajz2/ch04s03.html
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/regionalis-foldrajz/afrikapolitikai-foldrajza-es-gazdasaga/afrika-mezogazdasaga
https://www.agrarszektor.hu/noveny/itt-egy-dobbentes-pelda-hogyan-lehet-meghoditani-asivatagot.7721.html
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OÁZISGAZDÁLKODÁS LÍBIÁBAN ÉS EGYIPTOMBAN
A sivatagokban a víz a legfontosabb éltető erő. Ahol van víz, ott minden megadatott arra, hogy
sokoldalú akár „emeletes” növénytermesztés alakuljon ki. A 30 magas datolyapálma árnyékában,
legalul a talajszinten zöldséget, kölest, karóra futtatva szőlőt, ill. gyümölcsöt, 6-10 m magasra
megnövő banánt lehet termeszteni. A sivatagok oázisgazdálkodásának legfontosabb terményei: a
datolya, a gabona- és zöldségfélék, valamint a gyümölcsök. A datolya nemcsak az oázislakók
legfontosabb tápláléka, de a takarmányozásban is jelentős szerepet kap, sőt fája építőanyagként is
hasznosítható. Termelésében a Közel-Kelet és Afrika államai (Egyiptom, Irán, Szaúd-Arábia, Egyesült
Arab Emírségek, Algéria, Irak, Szudán, Omán, Tunézia, Líbia) járnak az élen, amelyek a hazai
lakosság ellátásán túl jelentős exportot is lebonyolítanak.
Líbia nagy erőfeszítéseket tett az importtól való függés csökkentése érdekében az öntözéses
oázisgazdálkodás kiterjesztésére, amely ma a világ egyik legdrágább mezőgazdasága. Fő terményei a
búza, a datolya, a citrus- és gyümölcsfélék, továbbá az olívabogyó. A munkaerő 17%-át foglalkoztatja
a mezőgazdaság, de az összterületnek csupán 1%-án folyik növénytermesztés. Megművelhető földek
csak a Dzsifára-síkságon, a Nefúsza- és az Akdar-hegység alacsonyabb lejtőin, valamint Barka
vidékén vannak. A sivatagi oázisok fő terménye a datolya, de megtalálhatók más gyümölcs-, zöldség, gabonafélék is. Datolyatermelése a világon a 9. helyen áll (2007-es adat). Az ország termőképes
területeinek a mérete rendkívül korlátozott, Líbia alig 1 %-a, de ennek is csupán az ötödén zajlik
rendszeres mezőgazdasági termelés. Az öntözéses oázisgazdálkodással a világ egyik legdrágább
mezőgazdasági termelését hozták létre. A költséges erőfeszítéseket folyamatosan mérsékelték,
jelenleg az ország élelmiszerfogyasztásának 75 %-át importból fedezik. Líbia viszonylag nagy
állatállománnyal rendelkezik, de ezeket importált takarmányból tartják el. Kiaknázatlan viszont az
ország partjainak halászati potenciálja: a tonhalban és szardíniában gazdag vizeken alig látni
halászhajókat a kikötők és a szükséges háttér-infrastruktúra hiánya miatt. Az öntözővizet a természetes
forrásokból és az ásott kutakból nyerik.
Egyiptom lakosságának túlnyomó része egy termékeny völgyben él a Nílus vagy a delta körül. A
népesség kisebb része a Vörös-tenger melletti üdülőhelyek és az ottani oázis környékén terül él.
Ezeken a területeken ugyanis ritka fűszereket és drágaköveket is találtak. Napjainkban az oázisok
legfőbb gazdasági tényezője a termékeny talaj. A kedvező éghajlatnak és a megfelelő
vízmennyiségnek köszönhetően évente háromszor szüretelnek és aratnak. A nagyobb oázisok
leginkább gabonafélékre specializálódtak, így kölessel vagy búzával bevetett mezőkön sétálhatsz át.
Az egyiptomi oázisok többsége a líbiai sivatagban van. De ne romantikus pálmafákat és beduin
sátrakat képzelj el. Ezek valójában elég nagy területek. A legtöbb oázis teljesen függ a talajvíztől,
amely a felszínre emelkedve kisebb nagyobb tavakat hoz létre. A víz itt felhalmozódott az utolsó
jégkorszakban. Aztán kellemes volt az éghajlat, a Szaharát erdők és rétek borították. Az éghajlat
fokozatos felmelegedése az egész területet dél fele terjeszkedő sivataggá alakította át. Az egész
folyamatot tovább gyorsítja az emberi tevékenység: a nem megfelelő földművelés és a termékeny
réteken való legeltetés. A Nílus az aratás és az új vetés közötti hónapokban, júliustól szeptemberig
áradt (áradás évszaka), így nem fenyegetett azzal, hogy elsodorja a termést. Az egyiptomi településeket
a magaslatokra építették, mert ilyenkor csak ezek látszottak ki a vízből. Az ár elvonulása után
következett a sarjadás évszaka, amikor a vetést is végezték (novembertől februárig), míg a márciustól
júliusig tartó forró évszakban arattak. A hiányzó esőt pótolta a Nílus, napsütésben pedig végképp nem
volt hiány. (A Napnak - látni fogjuk - kiemelkedően fontos szerepe van az egyiptomi vallásban.)Így
az egyiptomiak szerencsésnek tudhatták magukat, mert páratlanul kedvező természeti körülmények
között éltek az élelmezés szempontjából. Mivel a termelés főleg nagyobb üzemekben - állami,
templomi - folyt, ezért a javak nagy része nem pénzért a piacon cserélt gazdát. A gazdaságban
megtermelt javakat raktárba gyűjtötték, és innen látták el a gazdaság területén élőket. A templomi és

állami raktárak biztosították a nehezebb évek vagy természeti csapások sújtotta övezetek ellátását.
Ezen kívül a központi készletből küldték az ajándékokat más nagyhatalmaknak, aminek politikai és
gazdasági jelentősége egyaránt volt. Az állami raktárakból látták el továbbá a katonákat, az írnokokat.
Ezekből fedezték a hatalmas állami építkezéseket, innen látták el a közmunkára terelteket élelemmel.
Egyiptom legnagyobb része mezőgazdasági termelésre alkalmatlan. A kivételt a Nílus mente és az
oázisok képezik. A Nyugati-sivatag oázisaiban az artézi kutak fúrása nyomán félmillió hektárral nőtt
a kultúrterület. A megművelt földek azonban az ország területének csak 15%-át képezik. A
mezőgazdaság nem tud lépést tartani a lakosság számának gyors növekedésével, mert a földművelés
és az állattenyésztés módszerei az évszázadok során alig változtak. Az egy lakosra jutó élelmiszermennyiség így évről évre állandóan csökken. Ezt jelentős népességnövekedés is okozza. A trópusi
övezetben a növénytermesztés nincs évszakhoz kötve, hiszen mindig meleg van. Itt a csapadék évi
mennyisége és eloszlása szabja meg, hogy mikor és mit termelnek.
Források
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/az-oskor-es-az-okorvilaga/egyiptom-tortenete/gazdalkodas-egyiptomban-osszegzes
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/regionalis-foldrajz/afrikapolitikai-foldrajza-es-gazdasaga/afrika-mezogazdasaga
http://tamop412a.ttk.pte.hu/files/foldrajz2/ch04s03.html
https://core.ac.uk/download/pdf/144471136.pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADbia
http://real.mtak.hu/83767/1/orszagismerteto_egyiptom.pdf

Horváth Péter

OÁZISGAZDÁLKODÁS
Az oázisgazdálkodás vízgazdálkodás, amely a felszín alatti vizeket próbálja hasznosítani a
termelés során. A földalatti víz forrása akár több száz kilométerre is lehet magától az oázistól.
Oázisok a sivatagokban alakulnak ki. Itt fontos szerepet töltenek be a kereskedelemben, hiszen
a kereskedelmi karavánutak központjai, és a sivatagok legjelentősebb városainak többsége is
oázisok köré épült. Emellett politikai és katonai szempontból is nagy szerepet töltenek be,
hiszen az oázisok vezetői tudják ellenőrizni az oázisoknak köszönhetően a kereskedelmet, és
akár abból hasznot is húzhatnak. Érdekes adat, hogy a Szahara sivatagban élők kétharmada
oázisokban él.
A fő terméke az oázisoknak a datolya. A datolyapálmák árnyékéban ugyanakkor termesztenek
citrusféléket, zöldségféléket és gabonaféléket is, illetve fügét, barackot, sárgabarackot, egyes
helyeken pedig még kölest is.
Korlátja az lehet, hogy a termelés limitálva van, határai vannak, illetve hogy a felszín alatti
vizek víztartása nagyon érzékeny.
A legnagyobb, egyben legjelentősebb oázisok Egyiptomban találhatóak (pl. Fajjúm, Farafra,
Kharga, Dakhla, Szíva). Ezek többsége a líbiai sivatagban van. A filmek által kialakított kis,
barátságos oázisokkal szemben elég nagy területűek. A talajvíz a felszínre törve kisebb tavakat
hoz létre bennünk. A különböző oázisok utakkal vannak összekötve, szóval egy szemléletes
példával élve mondhatjuk, hogy egy több kilométeres sivatagi körforgalmat hoznak létre.
Az oázisok legfőbb gazdasági tényezője a termékeny talaj. A legtöbb oázisban termelnek fügét,
datolyát, olajbogyót, tamariskát. A kedvező éghajlatnak és a megfelelő vízmennyiségnek
köszönhetően évente háromszor szüretelnek és aratnak. A nagyobb oázisok, ezek mellett
gabonafélékre is specializálódnak, így kölessel vagy búzával bevetett termőföldekkel is
találkozhatunk.

Dakhla-oázis
Az egyik legszebb és leghíresebb oázis Dakhla, amelyben található az Al Qasr erődítmény. A
XII. században épült. Lakosai mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkoznak. Az oázis
tizennégy településből áll, a fővárosa pedig Mut. Mindegyik településnek külön-külön van egy

saját kútja, amelyet felhasználhatnak a már említett mezőgazdasággal és állattenyésztéssel
kapcsolatos tevékenységükre.
Azonban Dakhlától egészen pontosan 190 km-re található egy nagyobb, sőt a legnagyobb
egyiptomi oázis: Kharga. Széles utcák, magas épületek és gyors közlekedés jellemzi. Rengeteg
látnivaló várja az idelátogatókat, hogy egyet említsek, ilyen a Hibis templom, amelyet Amon
istennek szenteltek föl.

Kharga-oázis
Ha írtam a legnagyobb oázisról, akkor említsük meg a legkisebbet is Egyiptom területén, a
Farafrát. Régebben nagy szerepet töltött be a kereskedelemben, ugyanis egy kereskedelmi
központ volt, de az már a múlt. Manapság már csak maradványait láthatjuk. Ugyanakkor így
is kellemes hely, és jó utazási célpont lehet a nyugodtsága, és árnyékossága miatt.
Utolsó egyiptomi oázisként megemlíteném a Bahriyát, amely Kairótól 300 km-re található, és
2000 km2-es területet foglal el. A múltban ez egy híres borvidék volt, de mára ebből már csak
egy múzeum maradt, amelyben megtalálhatóak 1996-ban felfedezett arany múmiák. Fővárosa
Bawiti. Ennek közelében található az Alexandriai templom, melyben egy kénforrás is van,
amely azért hasznos, mert jó hatással van az emberi szervezetre.

Bahriya-oázis
Ezek alapján jól látszik, hogy az oázisok nem csak a növénytermesztés és állattenyésztés miatt
nyújtanak, vagy nyújthatnak megélhetést, hanem azért is, mert kiváló turisztikai központok, és
a turizmus által is jó bevételi források.

De természetesen nem csak az egyiptomi oázisoknak jó a turizmusa is. A líbiai Erg Awbari
oázis például a sós vízéről vált híressé. Ennek vízében akár fürödni is lehet, bár ezzel óvatosan
kell bánni, hiszen az oázis vize annyira sós, hogy akár bőrünket is kimarhatja.
Tunéziában a termelés mellett, a turizmusnak is jó helyet biztosít a Chebika oázis.
Különlegessége, hogy a Star Wars negyedik epizódját itt forgatták. Ez természetesen nagyon
vonzza a filmsorozat rajongóit, amiből nagy bevétele származik az országnak.

Chebika-oázis
Kínában is találhatók oázisok, például a Félhold oázis a Góbi-sivatag területén. Ez azonban
sajnálatosan egy kiszáradó sivatag, vize évről-évre apad, legalábbis a helyiek szerint, tehát aki
szeretné meglátogatni, annak minél előbb érdemes elmennie.
Összegezve tehát, az oázisok nagy szerepet jelentenek a trópusi és mérsékelt övezeti sivatagok
lakosságának megélhetésében. Egyrészt azáltal, hogy növényeket termelnek saját maguk
ellátására, és eladási célokra. Másrészt azáltal is, hogy egyre kedveltebb turistalátványosságok
és turizmusi központok lesznek belőlük.
Forrás
https://hu.wikipedia.org/wiki/O%C3%A1zis
https://www.invia.hu/blog/egyiptomi-oazisok/
https://www.origo.hu/utazas/20100313-turistalatvanyossagok-az-oazisok.html
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OÁZIS- GAZDÁLKODÁS SZAÚD-ARÁBIÁBAN
Én több ok miatt választottam az oázis gazdálkodást. Először is Szaúd-Arábiában születtem,
ahol azért fontos gazdasági tényező az oázisgazdálkodás. Sajnos kiskoromban voltam csak ott,
és lényegében semmire sem emlékszem, de kihasználom ezt a feladatot, hogy megvizsgáljam
az országot, ahol születtem. Számomra az is gyönyörű látvány, amikor a sivatag kellős közepén
egy zöld sziget található. A többi hagyományos gazdálkodásforma közül ez érdekel a
legjobban, ugyanis erről tanultam eddig a legkevesebbet. Az ültetvényes gazdaságról volt szó
történelem órákon többször is, a pásztorkodásról és az ugarolásról is. Ezek a szempontok végül
arra a konklúzióra vezettek, hogy én az oázis gazdaságról fogok most írni.
Először is szeretném pontosabban definiálni, hogy mi is az az oázis gazdálkodás. Az oázis
gazdálkodás alapja a sivatagokban található földalatti, vagy felszíni vizek kihasználása
(például: források, kutak, folyók).
A legismertebb oázisok: Fajjúm, Farafira, Kharga, Dakhla, Szíva (egyiptom), Audzsíla (Líbia),
Gudámisz, Kufra (algéria), Damaszkusz (Szíria), Tabasz (Irán), Las Vegas (USA), Tarimmedence (kína) és San Pedro de Atacama. A történelem során is találkoztunk oázisokkal, főleg
hiszen a kereskedelmi karavánoknak rendszeres állomásai az oázisok. Kiválló feltöltődésre, a
jószágok hidratációja. Az oázisok főleg Afrikára jellemzőek, azon belül is talán főként
Egyiptomra, Líbiára és Algériára (vagyis Afrika északi részére jobban jellemző). Viszont
személyes okokból, a kevesebb internetes információtol eltekintve most Szaúd-Arábia
oázisgazdaságáról fogok írni.
Egy átlagos embert, ha megkérdeznénk, hogy mi az első dolog ami eszébe jut Szaúd-Arábiáról,
valószínűleg a datolya lenne. Szaúd-Arábiában nagyon népszerű a datolya nevű gyümölcs. Ez
azért van, mivel a datolya az oázisokban a legfőbb élelemforrás. Ebből adódóan rendkívül nagy
exportja van az országnak. Sajnos erre pontos adatot nem találtam, viszont megnéztem: három
különböző dobozú datolyánk van itthon, és abból kettőt Szaúd-Arábiában növesztettek, egyet
pedig Törökországban. A datolya már a világ többi részén is igényelt termék, mert egyrészt
egészséges, csökkenti a koleszterin szintet, másrészt segíti a szív működését, ráadásul A illetve
B vitaminban gazdag gyümölcs. Maga a datolya pálma több fajtában létezik. Az oázis körül
található ültetvényeken nagyon magas fák vannak. Azért is fontos a datolya fa, mert óriási,
ezért árnyékolni tud a kisebb fáknak is.
Az oázisokban többször előfordulnak a citrusfélék is (például: citrom, narancs, mandarin,
grépfrút,…), Szaúd-Arábia sem kivétel. Mivel a citrusfélék nedves szubtrópusi növények, így
nem túl ideális itt a termelésük, de megoldható. A citrusféléket 40°C körüli hőmérsékletig lehet
termeszteni. Szaúd-Arábia egy citrusfélével sincs benne a világ legnagyobb termelői között
(Brazília, USA, Kína, Mexikó…) Itt ugyanis nyáron gyakran láthatunk 50°Cot a hőmérséklet
jelzőn. Termelnek tehát citrusféléket, csak persze messze nem olyan hatékonyan, mint a
kicsivel hűvösebb országokban példaul Görögországban vagy Spanyolországban. A citrusfák
változóak méretben. A mandarinfa kb. 6m magas de a pomeló fa lehet akár 15 méter magas is
lehet. Szaúd-Arábiában rendkívül nehéz sorsa van a mezőgazdaságnak, mert nagyon sok száraz
művelhetetlen terület van. Előfordul az öntözetlen területeken is művelés, számomra
meglepően átlag feletti termésátlaggal. Ilyen haszonnövény például a búza, árpa, szőlő,
mandula, pisztácia. Viszont ezeken a területeken ügyelni kell a szikesedésre.

Szaúd-Arábiában két jelentősebb oázis város található: Katíf és Medina.
Medina tartomány a Hidzsáz régióban található, körül belül 2.000.000 lakosa van, nyugat
Szaúd-Arábiában. Mekka után ez a legszentebb város az Iszlám vallás szerint (érdekesség:
Medina a próféta városát jelenti). Katífrol sajnos nem találtam információt, rákeresvén csak
rémhírek ugrottak fel.
Szaúd-Arábia hiába szerencsés és van sok oázis, nem használják ki úgy, mint más országokban
például Egyiptomban. Ez lényegében azért van, mert önellátó gazdaság van az országon belül.
Szaúd-Arábia más adottságokat használ ki a gazdaságban, vagyis a nem megújuló
erőforrásaira, főleg a kőolajra helyezik a hangsúlyt. Ennek van is eredménye, ugyanis SzaúdArábia a világon a második legintenzívebb kőolaj kitermelő országa. Viszont a gyártói szektor
fejletlensége miatt rengeteg importra szorul az ország.
Az oázis területek gyönyörűek, a sivatag közepén a növényi élet eszméletlen. Tudjuk is milyen
hasznos ez a körülötte lévők számára, akik szinte ebből élnek évszázadok óta. Jelentős szerepe
volt a selyemút életében is. Ugyan a selyemúton vándorló kereskedők mindig megpihenhettek
az oázisokban. Az oázisoknak köszönhetően az országnak van esélye önellátó gazdaságot
folytatnia. Képesek saját maguknak élelmiszert termelni annak ellenére, hogy a hőmérséklet
nem kimondottan kedvező.
Források
https://en.wikipedia.org/wiki/Oasis
https://hu.wikipedia.org/wiki/Medina_(Sza%C3%BAd-Ar%C3%A1bia)
https://mkik.hu/download/183/szaud-arabia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sza%C3%BAdAr%C3%A1bia#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g
https://kertlap.hu/datolyapalma/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Citrusform%C3%A1k
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C5%91olajtermel%C5%91_orsz%C3%A1gok_list%C3%A
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OÁZISGAZDÁLKODÁS EGYIPTOMBAN
Az oázisok olyan sivatagi ökoszisztémák, amelyek az adott környezetre nem jellemző
vízforrások (például: folyók, kutak csatornák) közelében alakultak ki. A legkiterjedtebb
oázisoknak
az
afrikai
Szahara
ad
otthont.
Legfőképpen Egyiptomban, a Nílus völgyén alakultak ki nagyvárosok az oázis területén
(például: Aszjút, Szóhág, Asszuán). Ezenkívül, Líbiában, valamint Algériában is jelentős
oázisok találhatóak (Gudámisz, Mzab-völgye).
Fontos tudni, hogy Afrikán kívül is léteznek oázisvárosok. Ázsiában Szaúd-Arábiát,
Damaszkuszt és Iránt érdemes megemlíteni. Míg Észak-Amerikában Las Vegast, Dél
amerikában a chilei San Pedro de Atacamát számítjuk a jelentős oázisok közé. Felettébb
érdekes, hogy a sivatagi oázisokon kívül, a földrajzi környezetüktől való éles elkülönülésüknek
köszönhetően, léteznek antarktiszi oázisok is.
Az oázisgazdálkodás egy olyan hagyományos, önellátó földművelési mód, melynek lényege,
hogy a sivatagi, félsivatagi közegben a felszín alatti vizek megteremtsék a gazdálkodás alapját.
Ez legfőképpen a trópusi övi sivatagokra, valamint a mérsékelt övi sivatagokra jellemző. Az
oázisgazdálkodás alapja, a sivatagokban található, legfontosabb éltető erőt adó víz. A víznek
köszönhetően, minden lehetőség adott ahhoz, hogy sokoldalú, akár emeletes
növénytermesztést alkalmazzanak az adott területen.
Ennek úgy történik a kivitelezése, hogy egy kifejezetten magas, 30 méter körüli datolyapálma
árnyéka alatt, könnyen megteremnek más növények is. A datolyapálmák számítanak a
legjelentősebb növénynek, mivel termeszthetnek alatta citrusféléket, zöldségféléket, kölest,
gabonaféléket, gyümölcsöket, például őszibarackot, kajszibarackot, szőlőt, vagy akár 5-10
méteres banánfákat is.
Ennek a fantasztikus rendszernek is van egy korlátja, méghozzá, az, hogy a felszín alatti
vízkészlet felettébb érzékeny. Ha ez a vízmennyiség kiürül, akkor az sajnos az egész rendszer
felbomlását eredményezi.
Egyiptomban a hatalmas sivatagi területei miatt, az ország jelentős része földművelésre
alkalmatlan. Viszont az oázisok kedvező környezetet biztosítanak a mezőgazdaság számára.
Ezt természetesen nagy mértékben befolyásolja a Nílus vízjárása, mert ha kiszáradást
megközelítő állapotba kerül, akkor sajnos nincs lehetőség az oázisgazdálkodás alkalmazására.
A Nyugati-sivatag országaiban (Farafra, Kharga, Dakhla) az artézi kutak fúrásának
köszönhetően a kultúrterület félmillió hektárral bővült. Azonban ezek a megművelt földek is
az ország jelentősen csekély, mindössze 15%-át képezik. Amikor Egyiptom még brit
gyarmatnak számított, a gyapot volt a legfontosabb ipari alapanyag, mivel ezt használták a brit
textiliparban. Manapság már a gyapot jelentősége csökkent, ennek ellenére az egyiptomi
gyapot még mindig világszínvonalúnak tekinthető. Jelenleg a legfontosabb mezőgazdasági
termények: búza, kukorica, rizs, cukornád, cukorrépa, burgonya, hagyma, paradicsom, datolya,
narancs, citrom és szőlő. Egyiptom a datolyatermesztést tekintve világelsőnek számít. A
csemegeszőlők termesztése és kulcsfontosságú, mivel 80%-át exportálják. Kétfajta szőlőt
termesztenek főleg: a fehér húsú „sugraone-t”, és a piros húsú “flame seedless-t”. Mind a kettő
fajtára igaz, hogy mézédes és vastagabb héjú. Gazdag és telített ízvilágukkal vitathatatlanul
elnyerték a közkívánat tetszését.

Az állattenyésztés csupán elenyésző szerepet tölt be az egyiptomi mezőgazdaságban. Ezt a
csekély mennyiségű legelő és a kifejezetten intenzív földművelés eredményezi. Főbb
tenyésztett állatok: szarvasmarha, bivaly, ló, szamár, teve, kecske, juh, baromfi.
Egyiptomban számos jelentős mezőgazdasági szerepet betöltő oázis található. A Fajjúm-oázis
Kairótól délnyugatra a Nílus völgye közelében, egy mélyedésben fekszik. Az oázis területe
megközelítőleg 1300-1800 km2 , lakossága pedig 1,6 millió fő. Itt található a gazdag
madárvilággal rendelkező Kárúni-tó, melyet régen a Nílus vize táplált.
A Farafra- oázis, amely a Líbiai sivatagban fekszik. Mind népességét és területét tekintve ez
számít a legkisebb oázisnak az Új Völgy oázisai közül. Csupán 5000 fő a lakossága, melyek
túlnyomó része beduin származású. Legnagyobb települése az El-Farafra, ami egy erőd körül
alakult ki. A Farafra-oázisban számos hőforrás akad. A legnevezetesebb a Kaszr el-Farafrától
6 km-re északra fekvő Bír Szitta. A várostól 42 km-re található Fehér-sivatag is káprázatos
látványosságnak számít a fehér, holdbéli tájra emlékeztető szikláinak köszönhetően.
Nagyon jelentős oázisnak tekinthető a Kharga-oázis, amely Egyiptom területén a legnagyobb
kiterjedésű és legdélebbre fekvő az öt nagy nyugati-oázis közül. Területe 160 km hosszú és 2080 km széles. A Líbiai-sivatagban, a Nílus völgyétől megközelítőleg 200 km-re, nyugatra
fekszik. Lakossága mintegy 68 ezer fő. Legnagyobb települése el-Kharga. A modern és
fejlődőképes el-Khárga városa nemcsak az oázis központjának szerepét, hanem a Baharijja,
Farafra- és Dakhla-oázissal együtt alkotott Új Völgy Kormányzóságnak is székhelyének
szerepét is betölti. Ez az oázis számos jelentős nevezetességnek ad otthont. Ilyenek például a
Híbisz-templom,
az
el-Ghueita-templom
és
az
Exodus-kápolna.
A következő állomásunk a Dakhla-oázis, ami szintén a Líbiai-sivatagban, az előbb említett
Kharga- és Farafra-oázisok között fekszik. Lakossága 75 ezer fő, akiknek összesen 14 falu ad
otthont az oázis területén. Ezek közül a főbb települések: Mut, El-Maszara, Al-Kaszr,
Kalamoun. Meglepő módon, a Dakhla- oázis egy saját repülőtérrel is rendelkezik, amely Mut
városától 11 km-re délre fekszik. Mesés látványosságai közé sorolható az El-Kaszr
település,amely zegzugos keskeny utcáival igazi középkori hangulatot nyújt a látogatók
számára.
Végül, de nem utolsó sorban a Szíva-oázis következik, amely Egyiptom északnyugati részén,
a Kattara-mélyföld és a Líbiai-sivatag között helyezkedik el. Szíva, az ország egyik
legtávolabbi oázisa, a többihez képest, és 18-19 méterrel a tengerszint alatt található. Az oázis
80 km széles és 20 km hosszú. Népessége nagyjából 23 ezer fő, akik elsősorban berber
nemzetiségűek. Ebben az oázisban a datolyán kívül nagyon fontos szerepet kap az olajbogyó
és a szőlőt termesztése is. Arról híresek Szíva asszonyai, hogy a datolyalevelek szálait
felhasználják szabott kosarak és egyéb használati tárgyakat készítésére. Ebben az oázisban több
mint 200 forrás található. Ezek között vannak sós, édes, illetve hideg és meleg vizű források is,
melyeknek egy részét gyógyászati célokra alkalmazzák.
Összegzésképpen, amit fontos megjegyezni, hogy az oázisok az adott sivatagi környezetre nem
jellemző vízforrások környékén alakultak ki, legfőképpen Afrikában, de előfordulnak Ázsiában
és Amerikában is.
Sok, mezőgazdasági szempontból fontos növény számára, legfőképpen a datolya és az
árnyékában élő, zöldségek, gyümölcsök és gabonafélék számára teremtenek otthont. Az
oázisgazdálkodás alapja, a felszín alatti vízforrások kiaknázása és hasznosítása. Ez egy véges
energiaforrás, ami sajnos egy idő után kimerülhet. Egyiptomban a sivatagok, miatt az ország

jelentős része alkalmatlan a földművelésre, viszont a számos oázisainak köszönhetően, teljes
mértékben kivitelezhető az oázisgazdálkodás művelése.
Egyiptom fontos oázisai közé tartoznak a Nílus völgyében található nagyvárosok, ezenkívül a
Kárúni-tó gazdag madárvilágának otthont adó Fajjúm-oázis, a nagyrészt beduin lakosú Farafraoázis, a számos ókori templomot magába foglaló Kharga-oázis, a saját repülőtérrel rendelkező
Dakhla-oázis és legvégül pedig a serény asszonyairól híres Szíva-oázis.
Források
https://hu.wikipedia.org/wiki/O%C3%A1zis
tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/regionalis-foldrajz/afrika-politikaifoldrajza-es-gazdasaga/afrika-mezogazdasaga
https://prezi.com/bsdwanxmvdrc/afrika-gazdasaga-mezogazdasag-ipar-szolgaltatas/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyiptom#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fajj%C3%BAm-o%C3%A1zis
https://hu.wikipedia.org/wiki/Far%C3%A1fra-o%C3%A1zis
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kharga-o%C3%A1zis
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dakhla-o%C3%A1zis
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%ADva-o%C3%A1zis
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Bán Johanna 10.a

ÖNTÖZÉSES, ÁRASZTÁSOS FÖLDMŰVELÉS: KÍNA
Az öntözéses földművelés első nyomait a 8000 évvel ezelőtt Mezopotámiában és Egyiptomban
fedezhetjük fel. Később megjelent Dél-Oroszországban, az Andokban, és az Indus völgyében
is.
Az első mezopotámiai földművesek, akik búzát, árpát és más haszonnövényeket termeltek a
Tigris és az Eufrátesz vidékén, az esőzésekre, a folyók időszakos áradására és a föld vízmegtartó
képességére hagyatkoztak, vödörrel hordták a folyóból a vizet. Ha szárazság volt, a vetemény
elpusztult. Erre találtak megoldást a folyó vizének ásott csatornákkal való földekre vezetésével.
Az elvezetett vizet tározókba, mesterséges tavakba vezették és szárazság idején onnan
adagolták. Ezzel a módszerrel a folyó menti termékeny területek több kilométerrel szélesedtek,
ami sokkal több terményt jelentett, így hozzájárult a népességszám növekedéséhez.
Az öntözéses gazdálkodás egyik elterjedt formája az árasztásos rizsművelés, mely Ázsiában
terjedt el, és jól alkalmazkodik a trópusi monszun éghajlathoz. A kis parcellákon kialakított
rizsteraszok hozzátartoznak a kelet-, dél- és délkelet-ázsiai tájképhez. Az árasztásos rizsművelés
Ázsiában milliókat lát el élelemmel. Az öntözéses gazdálkodás speciális formája az
oázisgazdálkodás, ahol sivatagi körülmények között az oázisok által biztosított vizet használják
fel az öntözésre. A Szahara, Arábia, Irán és Közép-Ázsia sivatagos területein terjedt el
leginkább. Legismertebb terményük a datolya.
Kínát hoztam például. Mezőgazdasági termelés főként Kína délkeleti, északi és északkeleti
részén folyik, ahol a síkságok és a folyóvölgyek találhatóak. A Jangce folyó völgye és Dél-Kína
rizstermelése az összes termelés két ötödét teszi ki. A búza -amelyet az Észak-Kínai Síkságon
termesztenek- az összes gabonatermés ötödét adja, a kukorica pedig negyedét. A nemzetközi
zöldség és gyümölcs piacon Kína egyelőre még nem potenciális versenytárs, azonban a világ
legnagyobb termelője. Jelenleg a gyümölcstermelés körülbelül 62 millió tonna, a
zöldségtermelés 405 millió tonna évente (2001-es statisztika szerint). A változatos éghajlat
sokféle gyümölcs termesztését teszi lehetővé. Délen a trópusi klíma előnyös a banánfélék,
citrusfélék és más trópusi növények termesztéséhez. Északon (Shangdong félszigettől északra)
a lombhullató gyümölcsök, alma, szőlő és melegházas zöldségek dominálnak. A termelés
szempontjából kulcsfontosságú területek: keleten Shangdong, délen Guangdong. Azok az
állami feladatok, amelyeknek megoldására az ázsiai termelési mód államának vállalkoznia
kellett, az öntözőrendszereken kívül vagy azok helyett sok más olyan területen is jelentkeztek,
amelyek meghaladták az egyes faluközösségek lehetőségeit. Ilyenek voltak elsősorban a katonai
egységek szervezése, a kézművesipar, kereskedelem, tudomány támogatása, valamint általában
a nagy építkezések, függetlenül az öntözéssel összefüggő feladatoktól. Mindemellett
kétségtelen, hogy azokon a területeken, ahol az öntözéses gazdálkodásra szükség és lehetőség
volt, az ázsiai termelési mód nagyon alkalmas volt az ezzel összefüggő nagy építkezések
megvalósítására. Az ilyen öntözőrendszerek megléte esetén aztán magához a földműveléshez
rendkívül egyszerű termelőeszközök is elegendők voltak a sok kézi munka mellett. 20. századi
kutatások kimutatták, hogy az a gyakran képviselt nézet, miszerint az ázsiai termelési módon
belül nincs fejlődés, a teljes stagnálás a jellemző, nem tarthatóak. Kína lakosságának többsége
a mezőgazdaságban dolgozik. Az ország területének mindössze 10%-át művelik. A
mezőgazdaság fejlődésének egyetlen útja a termésátlagok növelése. Az elmúlt évtizedek
látványos fejlődése következtében Kína élelmezési gondjai megoldódtak, sőt napjainkban
mezőgazdasági termékeket is exportál. Kelet-Kína sűrűn lakott, termékeny síkvidéken (Kínaialföld, Mandzsu-medence) és a Sárga-folyót kísérő löszvidéken minden talpalatnyi földet

megművelnek. A gondosan művelt teraszok a meredek dombhátakra is felkapaszkodnak. Kína
a Föld legnagyobb gabonatermelői (búza, rizs, árpa, kukorica) közé tartozik, de szója- és
repcetermesztésben is elsők között van a világon. Az ország sertés és baromfiállománya a
legnagyobb a világon. Az állatokat főleg háztartási és mezőgazdasági hulladékkal etetik. A
tengeri és a folyami halászat is fontos szerepet tölt be a népesség élelmezésében. A világ
öntözött földjeinek 1/5-e itt van, a földek felét csatornákkal öntözik, kézi és gépi víz kiemeléssel.
Ez a lakosságra nem kis feladatot ró, főleg akkor, ha a biztos terményeket a madár- vagy a
rovarinvázió, a folyók áradásai is veszélyeztetik, az aszályon kívül, és ne is beszéljünk az ipari
szennyeződésről, amik a talajban és vízben ülepednek le. Dél-Kína szubtrópusi monszun
éghajlata leginkább a rizs termesztésének kedvez. Írásos feljegyzések szerint már 5000 éve
termesztenek rizst a Jangce mellett. A világon ismert 40 000 féle rizsnek az egyik óhazája:
Kína. Délen 3-szor is el tudják vetni és betakarítani ezt a laza bugás virágzatú fűfélét.
termesztenek az édesburgonyát (batátát), a cukorcirokot (kaoliangot), a kukoricát, a kölest, jutát,
kendert és cukorrépát, dohányt, repcét és a zöldségféléket. A népélelmezésben fontos szerepet
töltenek be a hüvelyesek (a szója, a földimogyoró). A selyemhernyó-tenyésztésnek több ezer
éves hagyománya van Kínában, elsősorban a Jangce vidékén és Dél-Kínában foglalkoznak vele
mellékfoglalkozásként. A Dél-kínai-hegyvidék lépcsőit teraszosan művelik, a hegyi rizsen
kívül, teát, mandarint, citromot, narancsot, ananászt termesztenek.
A halászat fontos szerepet tölt be a lakosság fehérjeszükségletének kielégítésében, elsősorban a
tengerek part menti vizeiben, és a belvízi halászat jelentős. Nagy problémát okoz Észak-Kína
életében a Sárga-folyó szeszélyes áradása. „Kína ostorá”-nak, hatalmas áradásai sok millió
ember életét veszélyeztették és követelték.
Források
https://kulturbakancslista.blog.hu/2015/08/24/kr_e_6000_ontozeses_foldmuveles
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/regionalis-foldrajz/afrikapolitikai-foldrajza-es-gazdasaga/afrika-mezogazdasaga
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/tarsadalomfoldrajz/a-primerszektor-mezogazdasag/hagyomanyos-mezogazdasag
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%ADna_gazdas%C3%A1ga
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81zsiai_termel%C3%A9si_m%C3%B3d
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_06_008
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/regionalis-foldrajz/kinafoldrajza/kina-eghajlata-es-mezogazdasaga

Gergely Márton 10.a

ÖNTÖZÉSES GAZDÁLKODÁS: NIGÉRIA
Bevezetés
Az öntözéses gazdálkodás a leginkább belterjes formája a hagyományos gazdálkodásnak. A
gyakran kis területeken történő termesztési formában nagyon magas az élőmunkaerő-ráfodítás,
ami megkülönbözteti az öntözéses gazdálkodást a legtöbb manapság látott, modern
gazdálkodási formáktól. Ez a fajta termesztés állandó odafigyelést és gondoskodást igényel, és
tehát ha ezt jól csinálják, akkor elég magas termésátlagot képes produkálni. A
fogalmazásomban a Nigériai öntözéses rizstermesztés helyzetét fogom bemutatni, ennek az
előzményeit, problémáit és ezeknek a megoldásait.
Az előzmények
Több, mint 124 millió lakosával Nigéria 1999-ben a legnépesebb ország volt Afrikában. Nigéria
farm szektora már az 1960-as függetlenségük óta a létfontosságú munkáltató az országban,
hiszen az ország lakosságának több mint 70%-át a farmok látják el munkával. A kisebb
gazdálkodók dominálják a szektort, és így biztosítják az ország belföldi élelem ellátásának
legnagyobb részét. A nigériai farm szektor jellemzően alacsony termelékenységű volt már a
hatvanas évek óta, ezt mutatta a Világbank 1990-es jelentése, melyben az volt tehát látható,
hogy Nigériában csak évi másfél százalékkal javul a farmok és gazdaságok termesztési aránya
az évi három százalékos populációs növekedéshez képest. Ez elképzelhetetlen nyomást tett a
farm szektorra illetve az ország gazdaságára, mivel az ország csak korlátozott mennyiségű
erőforrásokat tudott a külföldi ételimport megvalósítására fordítani. A rizs egy fontos
élelmiszer Nigériában, ezt mutatja az a statisztika, melyen látható, hogy az 1970-es évek 15%áról az 1990-es évekig az országos rizsfogyasztás 26%-ra növekedett, folytatva ezt egészen a
2002-es évekig. Az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet előrejelzése szerint
Nigériában további 4,5%-kal fog növekedni a rizsfogyasztás mértéke ÉVENTE, aminek
eredményeképpen a kétezres évek végére a rizsfogyasztás mértéke további 70%-al növekszik
majd. A teljes rizstermesztés ugyan nőtt az 1980-2000-es években, ez közel sem érte el azt a
gyorsaságot, azt a rátát amellyel ugyanebben az időben a Nigériai populáció szintén növekedett,
és ez okozta végül is azt, hogy a termesztés egyszerűen nem elégíti ki az ország lakosságának
teljes igényét. Tehát ez volt az, ami nigériában történt a kétezres évek elején és előtte. Vajon
mi történik a 2014-16-os években?
Megoldás?
Hát nem túl meglepően, ugyan ez. Itt érkezik tehát a következő, mostmár 2016-os forrásom a
témával kapcsolatban:
Nigériának bőséges terület-és-víz forrása van ami ahhoz szükséges, hogy csatlakozzanak a
modern öntözéses gazdálkodások rendszereihez, amelyek egy megbízható egész éves
rizstermesztést lesznek képesek - remények szerint - biztosítani. Az öntözéses gazdálkodásnak
köszönhető száraz-szezoni további hozam 2012-ben meghaladta az 1 millió metrikus tonnát
Nigéria 10 fő államában. Ez azt mutatja, hogy az intenzív, és következetes öntözéses termelés
Nigériát egy olyan útra térítheti, mellyel önmagukat teljes mértékben képesek lesznek öntözéses termesztés formájában - rizzsel ellátni. Ez azt jelentheti tehát, hogy ezzel véglegesen
véget vetnek az óriás veszteségeiknek, amelyet az importálással kényszerszerűen beszerzett
élelmiszer nagy mennyisége okoz az országnak. A tanulmány amiről a forrásom szól
áttekintette az öntözéses gazdálkodások működését Nigériában, és kiderítette, hogy ezzel a

gazdálkodási formával megvalósítandó teljes önellátásról szóló reményeik eléréséhez
Nigériának több jelentős akadállyal kell szembenéznie. Ezen problémák a következők: A
Nigériai öntözéses gazdálkodás alulfejlett, ráadásul szétszórt, következetlen és
végrehajthatatlan politika támogatja, mely renddel megnehezíti a terv felvirágzását. Több
vízszabályozási szabály van, mely átfedésbe kerül és duplikálódik más szabályokkal, mely
tulajdonképpen egy rossz irányítási rendszert eredményez. További kihívást jelent a Nigériai
gazdák számára a rizs kereskedelemre képes piacok hiánya, a drága munkaerő, az öntözéses
gazdálkodáshoz szükséges felszerelés hiányossága és ezeknek az üzemeltetési, fenntartási ára.
A tanulmány szerint a teljes öntözéses termeléssel való rizsellátás felé teendő első szükséges
lépés a politika megváltoztatása, új törvények bevezetése lesz. Tehát szükség van az öntözéses
termesztésről és a vízerőforrások felhasználhatóságáról új törvényekről dönteni, politikailag
segíteni kell a rizs kereskedelemnek egy életképes piacot létrehozni, továbbá támogatni kell a
gazdákat a haszonhozó gazdálkodás megvalósításához szükséges mezőgazdasági eszközök
beszerzésével. Így már látjuk a problémát, és megterveztük a megoldást is, de nézzük, hogy
konkrétan mi áll Nigériában rendelkezésre:
Rizstermesztési ökológiák Nigériában
Nigériában a rizs minden agrár ökológiai területen megtalálható, és ezek között is Nigéria
középső övére a legjellemzőbb, mivel itt termesztenek a legtöbbet belőle (FAO, 2013). A teljes
terület melyen rizstermesztés folyhat Nigériában 4.6 millió és 4.9 millió hektár, és ebből 3.7
millió hektáron termesztenek rizset, mely az ország teljes növénytermesztési területeinek
megközelítőleg 11%-át fedi(2013). A Nigériai rizstermesztés jelentős része az eső-táplált
formát veszi fel, mely a teljes rizstermesztés 77%-át jelenti. Az esőzéssel ellátott formái a
rizstermesztésnek a következőket tartalmazzák:
- Eső-táplált hegyvidéki ökológia
A termés főként az esőzés mértékén és a földterület termékenységén múlik - a belföldi
termelés 17-százalékáért felel.
- Eső-táplált alacsony területi ökológia
A rizset alacsony területeken, nedves talajon termesztik, ez a legkedveltebb forma a jó
szárazság ellenállása miatt - a belföldi termelés több, mint 50%-át teszi ki.
- Gyertyafa(mangrove) mocsár (nem jellemző, ~1%)
- Mély vízen lebegtető rizstermesztési ökológia (nem igazán jellemző, ~3%)
- Öntözéses rizstermesztő ökológia
Ez a termesztési forma a legutóbb fejlesztett ökológia Nigériában (Imolehin és Wada,
1999). Ez az ökológia leginkább az ország északi részére jellemző. Az öntözésre használt
vízet leggyakrabban gátakból, mesterségesen fúrt lyukakból és kutakból nyerik ki. Az
öntözéses rizstermesztés a belföldi termelés 27%-át teszi ki. Ez a technológia az összes
többihez képest magasan a legjobb hozammal rendelkezik, tehát ez akár a hektáronkénti 56 tonna termést is eléri (míg az Eső-táplált alacsony területi ökológia gazdasági formának
2 tonna az átlagos hektáronkénti termése).

Van remény!
Tehát a végső cél az lenne Nigériának, hogy megvalósítsák az öntözéses rizstermesztést az
ország minden rizstermesztésre alkalmas részén, és ezeken a helyeken maximalizálják ezeknek
a rendszereknek a termékenységét. Nem lesz egyszerű dolguk, de az elmúlt 10-20 év során
jelentős előrelépéseket láttunk az öntözéses gazdálkodásnak köszönhetően, és ha így folytatják
tovább, egyszer talán stabilizálhatják az országos gazdaságot ilyen szempontból is.
Források
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/tarsadalomfoldrajz/a-primerszektor-mezogazdasag/hagyomanyos-mezogazdasag
https://www.doc-developpement-durable.org/file/Culture-plantesalimentaires/FICHES_PLANTES/riz/Rice%20nigeria.pdf
https://www.researchgate.net/publication/294108417_Irrigation_potentials_and_rice_selfsufficiency_in_Nigeria_A_review

Kiss Boglárka 10.b

ÉLET A RIZSFÖLDEKEN TÚL
A hagyományos termelés egyik feltétele a megfelelő földrajzi tényezők jelenléte. Az éghajlati
tényezők döntő fontosságúak, így a csapadék mennyisége, területi és időbeli eloszlása,
napfénytartalom, talajviszonyok, valamint a domborzat. Ezek a tényezők szabták meg, hogy az
egyes területeken, milyen gazdasági és társadalmi viszonyok alakulhattak ki. A Föld különböző
részein ugyan történelmi távlatokban változó, de különböző termelési formákat figyelhetünk
meg.
Az öntözéses vagy árasztásos földművelés a Földön nagyrészt természetességből adódóan a
monszun területeken figyelhető meg. Az intenzív tavaszi, nyár eleji fölmelegedés miatt
meginduló nyári monszun a passzát szélrendszer leszálló ágát nem engedi érvényesülni, s nagy
mennyiségű esőt szállít. Az évi csapadék mennyisége 1000-1500 mm. A monszunváltás
gyakran okoz a forró övezetben hurrikánt vagy tájfunt. Ezen éghajlatfajta főként Dél-Ázsiában,
Kelet- és Délkelet-Ázsiában jellemző, az öntözéses gazdálkodás számára a legideálisabb. Az
árasztásos területek a Hindusztán-félszigeten, azon belül a Hindusztáni- alföldön a Gangesz és
a Brahmaputra mentén, az Indokínai-félszigeten a Mekongnál, az Észak-kínai-síkságon pedig
a Sárga-folyó, Jangce mellett jöttek létre. Az imént felsorolt folyók töltötték fel a hosszan
elnyúló termékeny alföldeket. A nyári monszun esőknek köszönhetően az ingadozó vízjárású
folyók áradásokat okoznak, amelyek nagyban hozzájárulnak a felszínformáláshoz, valamint az
árasztásos gazdálkodás sikerességéhez. Szintén ehhez kapcsolódik, hogy a folyók munkájának
következtében kiváló öntéstalaj jött létre. Összegezve az öntözéses gazdálkodáshoz minden a
bevezetésben felsorolt (talaj, csapadék stb.) tényező adott.
Az öntözéses/árasztásos hagyományos gazdálkodásfajta lényege, hogy a száraz időszakban is
lehetővé teszi a termelést, ennek következtében egy évben többször is tudnak aratni. A
rizstermesztés évezredekkel ezelőtt kialakult bő csapadékú területek egyik legjellegzetesebb
tevékenysége. A rizs a talaj szempontjából nem igényel semmilyen specialitást, megterem az
éghajlatra jellemző hagyományos öntéstalajon, viszont a tenyészidő alatt szüksége van a 3-4
hónapon át legalább 20 Celsius fokos havi átlaghőmérsékletre és kb. 1500 mm csapadékra. A
rizstermesztéshez egyenletes szintmagasságú földeken 1-2 hektáros parcellákat hoznak létre,
melyeket gátakkal kerítenek el, így tovább aprózva a parcellákat. A föld intenzív használata
nagy munkaerő-ráfordítást (800-1200 munkanap/ha) igényel. A parcellákat kapával művelik,
elvetik a rizst, majd a veteményágyakból a palántákat kiültetik az 50-100 cm mélységű vízbe.
A rizstermesztéshez hozzátartozik, hogy gyomlálják a földet és kialakítják az öntözéshez
szükséges csatornarendszert. A csatornára azért van szükség, mert az egy évben lehulló
csapadék eloszlása nem egyenletes, azonban a száraz időszakokban is gondoskodni kell a
rizsföldekről és azoknak vízszükségleteiről. Emellett a csatornázás könnyebbé teszi a víz
elvezetését a termőföldekről az aratáskor. A betakarítás, vagyis az aratás kézi munkával
történik, ahogyan a rizstermesztés többi szakasza is. A meghatározott munkafolyamatok
betartásával, a környezeti feltételekhez való igazodással az árasztásos rizstermesztés
hektáronként igen kedvező termést hoz. A szervezett munka fejében egy évben akár kétszer is
tudnak aratni. Ennek ellenére a rizshozamok az elmúlt 30-40 évben Kelet-Ázsiai területeken
csökkenést mutatnak, ezt műtrágyahasználattal próbálják megakadályozni, ellensúlyozni.
Valamint fontos azt látni, hogy az elmaradottság fényében kevesebb, vagy szinte semmilyen
gépet nem használnak, s a növényvédő szereket is alig ismerik. Bár ezen megállapítások a 21.
század fejlettségére kevésbé érvényesek, de még mindig léteznek egy-egy elmaradott területen.
A nagy munkaráfordítás eredménye a magas terményátlag, amely már nem csak az adott ország
például India, Kína élelmiszerszükségleteit fedezi, hanem exportálni is képes a rizsből.

Dél-Ázsiában és Délkelet-Ázsiában a népesség nagy része az agrárszektorban dolgozik. Az
itteni nagy népességkoncentrációk alapját így közvetlenül vagy közvetve e mezőgazdasági
rendszer teremtette. Példának okáért India is egy ilyen nagy népsűrűségű (~ 200 fő/km2) ország.
India exportjának 10 százalékát a mezőgazdaság adja. A rizsen kívül nagyon jelentős Indiában
a tea, cukornád, gyapot, búza, köles és földimogyoró terményhozam is. A rizsek közül érdemes
kiemelni a basmati rizst, mely a vegetáriánus indiai ételek elengedhetetlen alapanyaga.
Nemcsak íze, hanem különleges illata miatt is világszerte közkedvelt. Nem szabad elfelejteni a
tipikus, karakteres indiai fűszereket sem, amik megbolondítják az ételeket. Ilyen például a
curry, a kurkuma, a fahéj, a római kömény, a fekete mustármag, az asafoetida és a gyömbér.
India a fűszerek legnagyobb ,,gyártója” és exportálója a világon. A legfontosabb a kurkuma,
India arany fűszere. A fűszereket nemcsak ízesítésre használják főzésnél, hanem gyógyító
hatásuk miatt is használatosak. Az ország kultúrájából adódóan nagyrészt vegetáriánus és egyéb
állattenyésztési tevékenységekben nem jeleskedik. Viszont a világ legnagyobb szarvasmarha
állományát tudhatja magáénak, melyre magyarázatot adhat India egzotikus vallása, amelyben a
szarvasmarhát szent állatnak tartják.
A sok pozitívum mellett azért a negatívumokról se feledkezzünk meg. Jelen esetben a
rizstermesztésnek is van korlátja, mégpedig a monokultúra. Ez azt jelenti, hogy csak egyféle
növényt termesztenek és egyfajta állatot tenyésztenek bármely változtatás nélkül. A
változatosság hiánya kizsákmányolja a talajt, ezáltal tönkre téve azt.
Összegzésül megállapíthatjuk, hogy a rizstermesztés egy nagyon sokrétű gazdasági folyamat.
Szükség van a sikeres termesztéshez, a megfelelő földrajzi elhelyezkedésre, adottságokra
(csapadék, domborzat) az emberek szervezett munkájára. Ezek összeadódásával évről-évre
növekvő tendenciát mutat a dél-ázsiai, délkelet-ázsiai mezőgazdaság. Legyen itt szó rizsről,
teáról vagy éppen a gyapotról.
Források
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/termeszetfoldrajz/foldrajziovezetesseg/mersekelt-ovezet
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_528_Toth_Jozsef_Altalanos_ta
rsadalomfoldrajz_I_II/ch05s04.html
https://bharata.hu/temakor/india-mezogazdasaga/
Dr. Bernek Ágnes, Dr. Sárfalvi Béla: Általános társadalomföldrajz (könyv)
Makádi Mariann: A Föld amelyen élünk 2. (könyv)
földrajz 10. tankönyv (mozaik)
Képes földrajzi atlasz középiskolásoknak (mozaik)
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ÖNTÖZÉSES ÁRASZTÁSOS GAZDÁLKODÁS
A vízgazdálkodás lehetővé teszi, hogy száraz időszakban is lehessen termelni. Az öntözés a
talaj nedvességtartalmának mesterséges úton történő szabályozását, pótlását jelenti. Az öntözést
általában száraz területeken, a mezőgazdasági termékek növekedésének előmozdítására,
valamint a csapadékszegény időszakokban alkalmazzák. Az öntözésnek további szerepei is
vannak a növénytermesztésben, ilyen például a növények védelme a fagy ellen, a
gabonatermesztésben a gyomnövények elfojtása, valamint a talaj tömörítésének elősegítése. Az
öntözéses gazdálkodás a hagyományos mezőgazdálkodás leginkább belterjes formája. A
gyakran, kis parcellákon történő termelésnél, rendkívül magas az élőmunkaerő-ráfordítás, ami
megkülönbözteti a modern árutermelő mezőgazdaság belterjes formáitól. Hátrány az, hogy
általában egyféle növényt termesztenek, ami monokultúrához vezet és ez „kimeríti” a földet.
Adatok
Ez a termesztési mód, állandó odafigyelést, gondoskodást igényel és ennek eredményeként a
termésátlagok is magasak. A gépesítés teljes mértéke azért sem lehetséges, mert a földterületek
sokszor hegyvidéken vannak. A gondos kezek által megművelt területeken annyi terményt
képesek előállítani, hogy nem csak önellátásra, hanem a világpiacon való értékesítésre is van
lehetőség. Az öntözéses gazdálkodás egyik elterjedt formája az árasztásos rizsművelés, mely
Ázsiában jellemző, és jól alkalmazkodik a trópusi monszun éghajlathoz. A kis parcellákon
kialakított rizsteraszok hozzátatoznak a kelet-, dél- és délkelet-ázsiai tájképhez és milliókat lát
el élelemmel. Az öntözéses gazdálkodás speciális formája az oázisgazdálkodás.
A rizs, a kukoricát követően, de a búzát megelőzve a világ második legfontosabb gabonafajtája.
A világ rizstermésének több mint 90 százaléka származik Ázsiából, ahol legnagyobb részben
még ma is kézzel ültetik a növényt kicsi földeken és Délkelet-Ázsiában a klíma ideális ehhez.
A több mint 200 millió rizsfarm, főként vidéken, több millió embernek az egyetlen bevételi
forrása. Termesztése alapvetően kétféleképpen történik: árasztásos vagy száraz módon. A világ
rizstermesztésének kereken 80 százaléka árasztásos technológiából származik. Ez nem mindig
volt így. A rizst vízinövénnyé nemesítették, amely jól tűri a vízzel való elöntést, mivel a
gyökerei számára az évezredek alatt egyfajta átszellőztető alapszövetet fejlesztett ki– ez az
úgynevezett aerenchyma, amely a gázcserét szabályozza. Az árasztásos rizstermesztés előnye,
hogy alacsony a gyom- és kártevő-veszély. A szárazrizs ezzel szemben a mai rizsfajták alfaja.
Ezek termesztése azonban körülményesebb, és olyan területeken történik, ahol viszonylag
kevés a csapadék. Termesztéshez magas nedvességtartalmú levegőre van szükség, és a
parcellákon meg kell küzdeni a gyommal is. Így a terméshozama egyértelműen alacsonyabb,
de intenzív aromája miatt igen keresett termék.
Története
A régészeti kutatások tanúsága szerint már az időszámításunk előtti 6. évezredben létezett
öntözés Mezopotámia, Egyiptom és Irán egyes olyan területein, ahol az árpa termesztéséhez a
természetes csapadék mennyisége nem volt elegendő. A Perun is végighúzódó Andok Zanavölgyében a régészek három öntözőcsatorna maradványait tárták fel, ezek szénizotópos
kormeghatározása azt mutatta ki, hogy az egyes csatornák az időszámításunk előtti 4.
évezredben, a 3. évezredben, illetve az időszámításunk szerinti 9. században épültek. Ezek az
öntözőcsatornák az Újvilág legrégebbi, öntözést bizonyító emlékei. Az i.e. 4. évezredben épült
csatorna alatt egy, feltehetőleg az i.e. 5. évezredben épült másik csatorna nyomait fedezték fel.

Az indus-völgyi civilizáció gazdálkodói bonyolult öntöző- és víztároló-rendszereket építettek
ki Pakisztánban és Észak-Indiában, ennek részei voltak a Girnarnál i. e. 3000 körül épült
víztározók és egy, körülbelül i.e. 2600-ban épült öntözőcsatorna-rendszer, amely ezeken a
területeken segítette az intenzív növénytermesztést.
Tárgyi bizonyítékok igazolják, hogy a XII. dinasztia fáraója, III. Amenemhat i. e. 1800 körül a
Faiyum oázis természetes tavát használta víztárolásra. A Nílus éves áradása által felduzzasztott
tó medrében tárolt vizet, a száraz évszakban használták fel.
Az ősi Perzsiában, i. e. 800 körül kifejlesztett quanat technológia az egyik legrégibb öntözési
rendszer, melyet még napjainkban is alkalmaznak. Quanatok Ázsiában, a Közel-Keleten és
Észak-Afrikában találhatók. A rendszer függőleges kutak és enyhén lejtő alagutak hálózatából
áll, melyeket a talajvíz összegyűjtése céljából sziklák és meredek hegyek oldalába fúrnak.
Nagyjából ebben az időben honosították meg római telepesek Észak-Afrikában a nóriát, egy
serleges puttonyos kiemelő szerkezetet, melynél a folyóvíz által (vagy állóvíz esetében állati
erővel) hajtott kerékre helyezett agyagedények emelik ki a vizet.
Srí Lanka öntözőművei – melyek közül a legkorábbiak Pandukabhaya király uralkodása idején,
i. e. 300 körül keletkeztek, majd a rákövetkező ezer év során műszakilag folyamatosan fejlődtek
– az ókori világ egyik legösszetettebb öntözőrendszerei voltak. A szingalézek nemcsak a
földalatti csatornák építésében, hanem a teljesen mesterséges víztározók kialakításában is az
elsők voltak. E területen mutatott műszaki fejlettségük miatt gyakran nevezték őket az „öntözés
mestereinek”. A fejlett és pontos műszaki megoldások miat ezeknek az öntözőrendszereknek
jó része ép állapotban még ma is létezik Anuradhapurában és Polonnaruwában. Parakrama
Bahu király uralkodása alatt (1153–1186), a rendszert alaposan felújították és kibővítették. Kína
legelső ismert vízépítő mérnökei Szun-su Ao (i. e. 6. század) a Tavasz és az ősz korszakban, és
Xi-men Bao (i. e. 5. század) a Hadakozó fejedelemségek korában éltek. Mindketten hatalmas
öntözési létesítményeken dolgoztak. Az Qin-dinasztiához tartozó Szecsuan tartományban i. e.
256-ban hatalmas terület ellátására épült a Dujiangyan öntözőrendszer, amely még napjainkban
is részt vesz a környék vízellátásában. A 2. században, a Han-dinasztia idején már láncos
vízemelőt is használtak a víz magasabb szintre emeléséhez. Ezeket pedállal, víz által hajtott
kerekekkel, vagy állati erővel működtették. Az így termelt vizet lakossági felhasználásra, a
paloták vízellátására, illetve elsősorban a mezőgazdaságilag művel területek öntözésére
használták.

Öntözéses árasztásos gazdálkodás napjainkban (Kína)
A 20. század közepére, a dízel - és villanymotorok megjelenésével olyan rendszerek
valósulhattak meg, melyek gyorsabban szivattyúzták ki a talajvizet a vízhordó rétegekből, mint
amilyen gyorsan azok újratöltődhettek volna. Az ilyen túlhasznosítás a vízhordó rétegek
kapacitásának végleges csökkenéséhez, romló vízminőséghez, a talaj megsüllyedéséhez, és
további gondokhoz is vezethet.
Források
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/tarsadalomfoldrajz/a-primerszektor-mezogazdasag/hagyomanyos-mezogazdasag
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96nt%C3%B6z%C3%A9s
https://www.axial.hu/cikkek/hirek/igazan-jo-munka-thaifold
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ÖNTÖZÉSES FALAJ GAZDÁLKODÁS OMÁNBAN
Szeretném bemutatni az öntözéses gazdálkodás egy speciális változatát a falajt. Ami folyó
nélküli, meleg és száraz vidékeken már háromezer éve lehetővé teszi a fejlett mezőgazdaság
működését.
A falaj a meleg, száraz és félszáraz éghajlatokon használt vízrendszer, mely az emberi
települések és az öntözés vízellátását biztosítja. A falaj technológiáját feltehetőleg a perzsák
fejlesztették ki az i. e. 1. évezred elején, ahonnan aztán lassan terjedt el Nyugat, illetve Kelet
irányába. Más ismert elnevezései: kārīz vagy kārēz (Irán, Afganisztán, Pakisztán és KözépÁzsia területén, a perzsa كاهریز-ból), kahan (a perzsa کهن-ból), kahriz vagy kəhriz
(Azerbajdzsán), khettara (Marokkó), galeria (Spanyolország), kahn (Beludzsisztán), foggara
vagy fughara (Észak-Afrika). Emellett Ázsiában és Észak-Afrikában használatosak a kakuriz,
chin-avulz és mayun elnevezések is. Omán és más száraz éghajlatú ázsiai, illetve észak-afrikai
ország népességének jelentős része függött a falajok vizétől, településeik, élőhelyeik olyan
területeken alakultak ki, ahol lehetséges volt falajok kiépítése. Bár a kiépítés igencsak
költséges volt, hosszútávú értéke a közösség – így a megépítésbe és karbantartásba befektetők
is – számára jelentős volt.

1. ábra Falaj metszete
A falaj kútszerű függőleges aknák sorozata, melyeket enyhén lejtő járatok kötnek össze.
Szivattyúzás nélkül vezet a felszínre nagy mennyiségű talajvizet. A falaj lehetővé teszi a talajvíz
hosszú távolságokra való elszállítását meleg, száraz éghajlatokon, a párolgás miatti veszteség
csökkentésével. A falajok üregei, a földfelszín alatt találhatóak, a szennyezés elkerülése végett.
Több helyen a falajok vizét gyűjtőmedencében tárolják. A falaj rendszerének előnye, hogy nem
befolyásolják a környezetében lejátszódó természeti (pl. földrengés, árvíz) vagy emberi
katasztrófák (pl. háború). Továbbá majdnem teljesen független a csapadék mennyiségétől,
csupán enyhe hozami eltérést mutatva a száraz és nedves időszakok között.
A falaj technológiája olyan helyeken elterjedt, ahol a következők jellemzők:
 nagyobb folyók, folyamok hiánya, melyek egész évben kellő vízmennyiséget
biztosítanának öntözésre és más szükségletek kielégítésére,
 potenciálisan termékeny és csapadékdús hegyek vagy hegyvonulatok közelsége,
 száraz éghajlat, ahol nagy a felszíni párolgás mennyisége és így a felszín feletti
gyűjtőmedencék, illetve vízjáratok fokozottan veszteségesek lennének
 olyan víztároló jelenléte a potenciálisan termékeny területen, mely túl mélyen van
egyszerű kutak ásásához

2. ábra A földalatti csatornából a felszínre bukkanó talajvíz
Az Ománban ezer éve működő, és még ma is használatos öntöző- és vízszállító rendszer
összesen 2900 km hosszú, amivel mintegy 17 600 ha termőterületet öntöznek. Emellett 9700
ha nem használt, de használatba vonható területek mérete. Ez az öntöző rendszer az ország négy
világörökségének egyike. Falaj rendszere minden településnek van, de az UNESCO listára a
háromezer még funkcionáló hálózatból mindössze öt reprezentatív került fel:
1.
2.
3.
4.
5.

Falaj Al-Khatmeen
Falaj Al-Malki
Falaj Daris
Falaj Al-Jeela
Falaj Al-Muyassar

Az ománi falaj öntözési rendszer eredete i.e. 500-ra nyúlik vissza, bár egyes régészeti leletek
arra utalnak, hogy ezen a rendkívül száraz vidéken már i.e. 2500-ban is léteztek öntözésre
megoldások. A falaj rendszer földalatti forrásokból vagy patakokból, tavakból meríti a vizet és
bonyolult csatornarendszeren juttatja el a településre és a földekre. Egy jellegzetes ománi
településen – és bárhol máshol, ahol a vízrendszer használatos – több falaj is van kialakítva. A
kertek és mezők mindegyike a falajok felszíni végeihez közel találhatóak, így a falajok vize
meghatározza mind a szociális régióit, mind a külalakját a városoknak. A víz a felsőbb
régiókban a legfrissebb, leghűvösebb és legtisztább. A legvirágzóbb emberi települések a
kivezetési pont környékén találhatóak. A magánkézben lévő földalatti gyűjtőmedencék
elegendő vizet szolgáltattak a házak és gazdasági épületek ellátásához, illetve az öntözéshez.
Emellett a falajban kialakuló légáramlatokat egy földalatti nyári szoba hűtésére használják,
mely számos régi ház és épület szerves része. A kivezetés mentén a víz felszíni járatokon
keresztül folyik tovább a domb- vagy hegyoldalakon le. Időnként oldalirányú elágazásokat
építenek ki, így biztosítva a szomszédság, a kertek és a mezők vízellátását. Az utcák ezekkel
párhuzamosan futnak, ennek következtében a települések következetesen a földfelszín
lejtésének irányában alakulnak ki. Ez egy gyakorlatias alkalmazkodása az embernek a változó
terephez, a hatékony vízelosztás érdekében. A víz hatékony és tisztességes elosztásának céljából

szigorú szabályok vannak érvényben, hogy ki melyik nap mettől meddig használhatja azt. A víz
kihasználásának tekintetében a közösség tagjai kölcsönösen egymásra vannak utalva, így
mindenkit közös érdekek, értékek vezérelnek. A víz felhasználásának megvan a maga
prioritása: elsődlegesen ivóvíz, azután juttatnak a mecseteknek és erődöknek, majd
közfürdőknek, edények elmosására és ruhamosásra. Ha ezek a háztartási felhasználások
megvoltak, akkor juttatnak a földekre, először a datolya ligetekre, majd egyéb ültetvényekre.
Az egész rendszert egy igazgató („wakil”) felügyeli, akit a falu állampolgárai közül
választották, akinek a feladatai közé tartozik a víz elosztása, a falaj rendszer költségvetése, a
felhasználók között felmerült viták rendezése. A wakil segédei az Arif és a Qabidh. Az Arif a
falaj művezetője. Követi wakil utasításait és vezeti a karbantartási és építési feladatokat, felelős
a szántóföldi öntözés időzítéséért. A Qabidh feladata a falaj jövedelmének ellenőrzése, amely a
waqf-ból származik (speciális víztartalékok, földterület és / vagy a falaj számára található
növények). Feladata továbbá a falaj könyvelésének vezetése, az éves jelentés a falaj
tulajdonosoknak, a wakil utasításainak megfelelően.
Ománban a falaj rendszer határozza meg a helyi vízfelhasználók életét. Ez a víznyerési és
öntözési technika lehetővé teszi a hegyi vízgyűjtők szomszédságában lévő sivatagokban élők
számára, hogy nagyszerű oázisokat tartsanak fenn az egyébként kemény környezetben. Az
falajok vízminősége általában jó, bár a városi és ipari tevékenységekből
származó szennyeződések veszélyeztetik a felhasználható víz minőségét. Sajnos az falajok
több mint egynegyede eltűnt az elmúlt 40-50 év társadalmi és technikai problémái miatt. Az
Ománi kormány rengeteg erőfeszítést tesz, a fennmaradt falajok megőrzésére és fenntartására.
Ez összhangban van az Egyesült Nemzetek azon törekvéseivel, hogy támogassák a
hagyományos vízgyűjtési és -ellátási technológiák fennmaradását a száraz területeken, mivel
fontosnak tartják a víz fenntartható felhasználását.
Forrás
http://regi.travellina.hu/?page=vilagorokseg&id=105
https://hu.wikipedia.org/wiki/Qanat
Dr.
Abdullah
Al-Ghafri:
Overview
about
the
Aflaj
of
Oman,
https://www.researchgate.net/publication/328560516
Képek: Falaj metszete - https://www.livius.org/pictures/a/other-pictures/qanat/qanat-crosssection/
A földalatti csatornából a felszínre bukkanó talajvíz - https://www.livius.org/pictures/a/otherpictures/qanat/qanat-exit/
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EGYIPTOM ÉS AZ ÖNTÖZÉSES, ÁRASZTÁSOS TERMELÉS
A nagy ókori kultúrák kialakulása szorosan kapcsolódik az öntözéses földműveléshez például
az ókori Kína öntözéses földművelő kultúrája a Huangho és a Jangce folyóhoz kötődik, India
az Indus és a Gangesz folyókhoz kapcsolódik, Mezopotámia pedig a Tigris és az Eufrátesz
folyók völgyében folytatott öntözéses földművelést. Ez tette lehetővé, hogy a zsákmányszerzés
helyett a földműveléssel kialakuljon a letelepült életmód és létre jöjjenek az első államok.
Egyiptom is tökéletesen megfelel ennek a termelés típusnak. Egyrészt, monszun területen terül
el, másrészt van ott egy folyó is: a NÍLUS, amely mentén ez ki tudott alakulni.
Az öntözéses, árasztásos termelés Egyiptomban már az ősidők óta jelen van. Az i. e. 4. évezred
második felében alakult ki. A Nílus rendszeres áradása termékeny iszapréteget terített a
folyóvölgyre. Ez az iszap a távoli őserdőkből, az esőktől kimosott elbomlott növényi és egyéb
szerves maradványokat, illetve vulkáni eredetű földet tartalmazott, ez adta a termőképességét.
Az évente lerakott hordalék a tápanyag-utánpótlás trágyaszerepét töltötte be. Az e fajta
termelés lényege a folyó vízének ez esetben a Nílus szabályozása. És ezt, ahogy már az ókorban
is, gátakkal érték el. Az egyiptomiak már 4000 éve fejlett öntözőrendszereket és gátakat tudtak
építeni.
Évezredeken át az egyiptomi gazdaság alapja a Nílus nyári végi áradása volt. Minden évben
július 19. napja körül a folyó kilépett medréből. Október-november hónapra 5-8 métert
emelkedett a vízszint szétterítve a termékeny iszapot. De az Asszuáni-gát 1971-es
megépítésével a folyó vízellátása kiegyenlítetté vált a gát által létrehozott Nasszer-tó révén.
Mely által jelentős, több százezer hektárnyi terület vált öntözhetővé Felső-Egyiptomban. De a
gát építése sajnos kedvezőtlen hatással volt az ökológiai rendszerre, megszűnt az áradások
hordaléklerakása így termékeny iszap a víztározóban marad, csökkent a folyó halállománya, a
túlöntözés miatt szikesedés lépett fel.
A mai Egyiptom területén sajnos nincs mellékfolyója a Nílusnak, csak mesterséges
öntözőcsatornák ágaznak ki belőle és térnek vissza bele. De sajnos a gátak miatt az egyes
országokban a vízhozam mértéke nagy különbségeket mutat. Ebből kifolyólag Egyiptom már
hosszú ideje vitában áll a Nílus felső folyásánál, illetve vízgyűjtő területéhez tartozó
országokkal (Etiópia, Eritrea, Szudán, Uganda, Kenya, Tanzánia, Burundi, Ruanda és a Kongói
Demokratikus Köztársaság) a folyó vízhozama megosztásának tekintetében. A vita lényege
abban áll, hogy Egyiptom – növekvő lakossága, és a délkelet-mediterrán régióban ma már
kézzelfogható módon érezhető klímaváltozás (fokozódó szárazság) miatt – egyre több vizet
igényelne, viszont a részes országok többsége – amelyek maguk is hasonló problémákkal
küzdenek – a vízhozam megosztása tekintetében egyenlő jogokat követelnek
maguknak. Azonban a lakosság folyamatos növekedése szükségessé tette és teszi a mai napig
is a termőterületek további növelését. Erre többféle terv, illetve folyamatban lévő projekt is
létezik. Közülük említésre méltó az 1997-ben megkezdődött ún. Toshka projekt, amelynek
lényege, hogy a Nasszer-tó vízére alapozva, számos szivattyúállomással és egy, a sivatagba 320
km mélyen benyúló csatornarendszer segítségével további 200 ezer hektárral növelik a
termőterület nagyságát Felső-Egyiptomban, hogy ott nagy mennyiségben termesszenek
gyümölcsöt és zöldségféléket
A termőterület kibővítésének eddigi próbálkozásai csak részben minősíthetőek sikeresnek: 70
millió egyiptomi él továbbra is az ország területén 5,5%-át kitevő területen, a folyó mentén és
a deltában. A Hoszni Mubarak elnöksége alatt elindított South Valley Development Project

célja, hogy a megművelhető földek arányát az ország területének negyedére bővítse 2020-ra,
termőre fordítva a felső folyószakasz körülötti területeket. A Toshka Project néven is
emlegetett, ellentmondásos megaberuházás egyes elemei, például a világ legnagyobbjának
számító Mubarak Vízátemelő Állomás vagy az 50,8 kilométeres Sejk Zajed csatorna, már
megvalósultak, ám a hosszú távú eredmények egyelőre még nem mérhetőek. Mindez nemcsak
a megtermelhető élelmiszer-többlet, hanem új munkahelyek teremtése szempontjából is fontos.
Elmondható, hogy Egyiptomban a mezőgazdasági területek növelése, illetve a termelékenység
javítására tett intézkedések hosszabb távon is képtelenek voltak és lesznek lépést tartani a
népesség gyarapodásával (Az ország lakossága 2008-ban 81,7 millió fő volt). A gyors
népességnövekedés azonban nemcsak az élelmiszerellátás terén okoz problémákat, hanem a
társadalmi feszültségek egy része is erre vezethető vissza.
A mezőgazdaság bevételei csaknem kizárólag a földművelésből adódnak, az állattenyésztés
jelentéktelen. Egyiptom legnagyobb része mezőgazdasági termelésre alkalmatlan. A
megművelt földek azonban az ország területének 15%-át képezik. Az egyiptomi mezőgazdasági
termelés alapvetően kereskedelmi és nem ellátási céllal történik. A hagyományos gazdálkodást
folytató birtoktestek átlagos mérete alig néhány hektár és a folyó mentén kialakított
csatornarendszerre támaszkodó öntözéses művelést folytatnak.3 Az öntözés és az éghajlati
feltételek egy éven belül két termés-betakarítást tesznek lehetővé. A téli kultúra terményei a
búza, az árpa, a hüvelyesek és zöldségfélék. A nyári kultúrában a gyapotot, cukornádat,
citrusféléket, kukoricát és datolyát termesztenek. Az árpa, a búza, a kukorica és a burgonya igen
jó eredménnyel termelhető, míg a rizs és a gyapot hozama világviszonylatban is kiemelkedő.
Jelentős zöldség-, illetve gyümölcs exportja (hagymából világviszonylatban is az elsők közt
van), Európába irányuló agrárexportjában jelenleg a burgonya a legnagyobb volumenű (igaz, a
vetőgumót viszont jórészt onnan importálja).

 شادوف, šādūf

Forrás
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93kori_Egyiptom
http://hg.hu/cikkek/varos/9732-azuniverzum-tiz-legnagyobb-beruhazasa
https://hu.wikipedia.org/wiki/Asszu%C3%A1ni-g%C3%A1t
http://publikaciotar.repozitorium.uni-bge.hu/914/1/2010_2_07.pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyiptom http://www.agra.hu/kult/leirasok/az-ezeregyejszakavilaga/egyiptom/
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ÖNTÖZÉSES, ÁRASZTÁSOS TERMELÉS
Az öntözéses gazdálkodás a hagyományos gazdálkodás
egyik formája. Ez a termesztési mód is állandó
odafigyelést,
gondoskodást
igényel
és
ennek
eredményeként a termésátlagok is magasak. A gépesítés
nem igen lehetséges, mivel a földterületek sokszor
hegyvidéken találhatók. A gondos kezek által megművelt
földterületeken annyi terményt képesek előállítani, hogy
nem csak önellátásra, hanem a világpiacon való
értékesítésre is van lehetőség. Az öntözéses gazdálkodás
egyik legelterjedtebb formája az árasztásos rizsművelés,
mely Ázsiában terjedt el, és jól alkalmazkodik a trópusi monszun éghajlathoz. A kis parcellákon
kialakított rizsteraszok hozzátartoznak a kelet-, dél- és délkelet-ázsiai tájképhez. Az árasztásos
rizsművelés Ázsiában milliókat lát el élelemmel és rengeteg embernek biztosít
munkalehetőséget.
Az árasztásos termelés kialakulása:
Az árasztásos rizstermesztés évezredekkel ezelőtt
alakult ki a nagy folyóvölgyekben – Dél-, Délkelet- és
Kelet-Ázsiában.
Kína
jelenleg
legfontosabb
kultúrnövényét, a rizst, melynek vad formája Dél-Kína
szubtropikus éghajlata alatt nő, i.e. 3000 körül
háziasították. Még korábban volt földművelés DélkeletÁzsiában. Rizstermesztéssel valószínűleg már egy
évezreddel a kínai művelés előtt foglalkoztak.
Földrajzi elhelyezkedése
Jellemzően DK-Ázsia területén a Gangesz és a
Brahmapurta deltavidékén, Sri Lankán és Japán
legnagyobb részén. Ezeken a területek kiemelkedően
magas a népsűrűség. Továbbá jellemző más kontinensek
trópusi és szubtópusi területein. Kína a világ
legjelentősebb rizstermelő országa (211 millió t,
világtermelés 28%-a). Az első öt ország (Kína, India,
Indonézia, Banglades, Vietnam) a világtermelés háromnegyed részét adja.
Év melyik szakában folyik a termelés:
A rizs talajigénye kevésbé speciális, azonban 3-4
hónapon keresztül minimum 20 fokos átlaghőmérsékletet
és legalább 1800 mm csapadékot igényel. Ezek az
éghajlati feltételek mind jellemzőek a monszunra.
A rizs termelése a palántaneveléssel kezdődik, amely kb.
négy hétig tart. Ezután következik az ültetés. A növények
– fajtájuktól függően - 90-150 nap alatt fejlődnek ki és a

virágzásuk után 30-40 nappal később érnek a bugákban a szemek. A hagyományos családi
munkamegosztás régen általában úgy alakult, hogy a férfiak végezték a talajmunkát, a
vízcsatornák karbantartását és az árasztást, a nők pedig a palánták ültetését és a gyomlálást; a
termés betakarításában, a szárításban az egész család serénykedett. Az intenzív földhasználat –
az éghajlati adottságok miatt – azt is lehetővé teszi, hogy egy évben többszöri termést
takarítsanak be. A szárazabb időszakban búza vetésével egészíthetik ki a gazdálkodást.
Rizs export megoszlása a világ országai között:
Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági
Szervezetének (FAO) legfrissebb jelentése szerint a
globális rizstermelés 2015-ben 1,1 százalékkal, 749,8
millió tonnára nő. A nemzetközi kereskedelembe viszont
2,5 százalékkal kevesebb, 41,3 millió tonna kerül, mert
nagyok az átmenő készletek és néhány nagy fogyasztó
országban
jó
volt
a
termés.
A világ legnagyobb rizsexportőre 11,2 millió tonnával
továbbra is Thaiföld marad, majd 9,3 millió tonnával India és 6,5 millió tonnával Vietnam
következik. Ez a három ország adja a világ rizsexportjának 65 százalékát.
Kína a világ legnagyobb termelője és egyben importőre. A kínai rizstermelés az idén a FAO
prognózisa szerint 0,2 százalékkal, 208,5 millió tonnára nő, ugyanakkor a belső kereslet gyors
bővülése miatt az import 5,2 százalékkal, 3,2 millió tonnára emelkedik.
A második legjelentősebb importőr, Nigéria vásárlásai ugyanakkor 3,3 százalékkal, 2,9 millió
tonnára csökkennek 2015-ben – áll a FAO jelentésében.
Rizstermelés és fogyasztás:
A rizs a világ második legfontosabb gabonája. 2017-ben
nagyjából 482 millió tonna hántolt rizst állítottak elő
világszerte. Fél Ázsia ezt termeszti, és ezt is eszi – a
világ rizskészletének 90%-át Ázsia produkálja. A
legfrissebb adatok szerint több mint 210 millió tonnával
Kína termesztette a legtöbb rizst 2017-ben, őt India és
Indonézia
követte.
A világ rizsfogyasztása:
A világ teljes rizsfogyasztása tavaly körülbelül 478 millió tonna volt, amiből csak Kínában 146
millió
tonnát
(fejenként
több
mint
100
kg-ot)
fogyasztottak.
Európai termelők:
Európában is termesztenek rizst, a FAO adatai szerint 2017-ben összesen nagyjából évi 3 millió
tonnát, ami a teljes fogyasztásunk körülbelül 70%-át fedezi. A legnagyobb európai termesztők
a mediterrán országok: az EU-s rizs 80%-a Olaszországban, elsősorban a Pó-síkságon és
Spanyolországban, nagyrészt Andalúzia és Estremadura tartományban terem. További 12%-ot
Görögország és Portugália, a maradékot, Franciaország, Bulgária és Magyarország adja.

Európai fogyasztás:
Az európaiak rizsfogyasztása is dél felé nő: míg egy spanyol vagy olasz évi 6-18 kg-ot, egy
északi csak 3,5-5,5 kg rizst eszik meg évente.
Magyarország rizsfogyasztása:
A magyarok átlagos fogyasztása fejenként 4, maximum 4,5 kilogramm, vagyis összesen évente
nagyjából 40 ezer tonna rizs fogy Magyarországon - ezzel a mennyiséggel a kevés rizst evők
közé tartozunk a kontinensen. Annak ellenére, hogy a nyugati kultúrákban a távol-keleti
konyhák térhódításával, valamint a gluténérzékenység miatt is egyre nő a rizs népszerűsége,
Magyarországon csak minimálisan nő a fogyasztás.
Munkaerő:
Az 1-2 hektáros, gátakkal elkerített kisparcellák
megművelése nagyon sok emberi élőmunkát igényel. A
teraszok kialakítása, a rizs vetése, a palánták vízbe való
kiültetése, az elárasztott földek gyomlálása, a termés
betakarítása döntően kézi erővel történik. Ez az oka annak,
hogy a népesség nagy számban dolgozik az agrárszektorban.
Egy kis érdekesség:.
A Japán rizsföld művészet még csak húsz éves múltra tekint vissza, de a képalkotás tematikája,
a rajzok eredete beleilleszti a hagyományba. A képeket nem festékkel hozzák létre, hanem
különböző fajtájú modern rizsszemek ültetésével. Az efféle rajzoláshoz kiváló síkgeometriai
érzék kell, hiszen a rajzoló nem látja a létrejövő művet, ezért rendkívül pontos tervezés előzi
meg az ültetést. A közönségnek sincs könnyű dolga, hiszen a képek fölé, 20-30 méteres
magasságba kell emelkednie. A japán Inakadate közösség Aomori tartomány él. Ők a
legismertebb képviselői a rizsföldek művészi munkásainak. Sikerült összhangot teremteniük a
mezőgazdasági munka és a festészet között.
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ÖNTÖZÉSES, ÁRASZTÁSOS TERMELÉS EGYIPTOMBAN
Az öntözéses termelés a hagyományos mezőgazdaság egyik típusa, olyan intenzív gazdálkodás,
ahol nincs elegendő csapadék a gazdálkodáshoz, ezért az öntözővizet folyóvizekből vagy
felszín alatti vízkészletekből mesterségesen kell odavezetni öntözőrendszereken keresztül.
Ezért ezek a tájak főként folyóvölgyekben vagy források, kutak körüli oázisokban vannak.
Nagy munkaerő-ráfordítással részben létfenntartásra, részben eladásra termelnek. Lényege,
hogy száraz időszakban is lehetővé teszi a termelést, mert hasznosítja a felszíni vizeket. Főként
szubtrópusi monszun területekre jellemző. Általában egyféle növény termesztésére
specializálódik, azaz monokultúrára épít, ami kizsarolja a talajt.
Az általam választott ország Egyiptom, aminek gazdasága az egyik legváltozatosabb a KözelKeleten, mert az olyan ágazatok, mint a mezőgazdaság, az ipar, a turizmus és
a szolgáltatás nagyjából azonos termelési szinten állnak.
Az ország legnagyobb része mezőgazdasági termelésre alkalmatlan. A kivételt a Nílus mente
és az oázisok képezik. A Nyugati-sivatag oázisaiban az artézi kutak fúrása nyomán
félmillió hektárral nőtt a kultúrterület. A megművelt földek azonban az ország területének csak
15%-át képezik.
Az ősi élet fő alappillére a mezőgazdaság volt. A mezőgazdasági gyakorlatok az egyiptomi,
észak-egyiptomi delta régióban kezdődtek, és az egyiptomi predinasztikus időszakban a
Faiyum néven ismert termékeny medencében (kb. 6000 - kb. 3150 körül), azonban
bizonyítékok vannak a mezőgazdasági felhasználásra.
A legtöbb egyiptomi a Nílus közelében élt, mivel ott vízforrás volt, amely kiváló talajt jelentett
a növények termesztésére és szállításra. Egyiptomban alig esik eső, ezért a Nílus folyójáról
származó árvizek biztosítják az egyetlen rendszeres nedvességforrást a növények
fenntartásához.
A Nílus visszatérő áradásai könnyedén tönkre tették az útjukban álló összes terményt. Ezen
kívül mivel nem tudták megfelelő módon mérni az időt, ezek az áradások teljes, betakarításra
váró terményterületeket pusztítottak el pillanatok alatt. Aztán az ősi egyiptomiak a szükség
szüleményeként megalkották a 365 napos, 24 órás időszámítási rendszert. Ezek a csodálatos
emberek a három évszak létezését is felismerték: akhet (áradás), peret (vetés), és shemu
(betakarítás). Ennek következményeként pedig hajszálpontosan nyomon tudták követni az
áradásokat, amely lehetővé tette az egyiptomiak számára, hogy évközben kényelmesen
dolgozhassanak, és bőséges élelmet termeljenek.
Mint a legtöbb ókori kultúrában, itt is öntözéses földművelés folyt. Az egyiptomiak
gyümölcsöket - fügét, szőlőt, gránátalmát - és gabonaféléket - árpa, köles, búza - termesztettek,
valamint zöldségeket is - hagymát, fokhagymát, salátát, káposztát, retket, petrezselymet.
Szintén termesztettek babot és lencsét. Az árpából sört készítettek, ami nagyon népszerű volt.
Az itteni mezőgazdaság nagyon szervezetten és fejletten folyt. Az öntözéshez ún. sadufot
használtak. Ez egy gémeskúthoz hasonló, rúdra erősített vödör, amivel a parasztok kimerték a
vizet a folyóból, és a növényekre öntötték. A parcellát teraszoknak nevezték, és a Nílus mellé
ültették őket. A Nílus termékeny iszapja is segítette a növények gyors növekedését. Az írnokok

és a hivatalnokok vezették a mezőgazdaság menetét. A mezőgazdaság és az áradás istene Hapi
volt, akit emberi alakban ábrázoltak, és azonosították a Sziriusz csillaggal is.
Régen egyiptomi gyapotot használtak a brit textiliparban, lévén, hogy Egyiptom brit gyarmat
volt. Mára a gyapot szerepe csökkent, de még mindig az egyik legfontosabb termény. A
minősége még mindig a világ élvonalában van.
Az egyiptomiak úgy vélik, hogy azoknak az embereknek az első csoportjai, akik
nagymértékben gyakorolják a mezőgazdaságot. Ez az egyiptomiak találékonysága miatt volt
lehetséges, mivel ők fejlesztették ki a medence öntözését. Gazdálkodási gyakorlataik lehetővé
tették számukra vágott élelmiszertermékek, különösen gabonafélék, például búza és árpa,
valamint ipari növények, például len és papirusz termesztését.
Az új asszuáni Nagy-gát megépítésével (1960-1971) a folyó vízjárását egyenletesebbé tették,
az öntözött területek növekedtek, elektromos energiát termeltek, de felbomlott a völgy
ökológiai egyensúlya. A termékeny iszap a víztározóban maradt, csökkent a folyó
halállománya, a túlöntözés miatt szikesedés lépett fel.
A mezőgazdaság bevételei csaknem kizárólag a földművelésből adódnak. Az öntözés és az
éghajlati feltételek egy éven belül két termés betakarítást tesznek lehetővé. A téli kultúra
terményei a búza, az árpa, a hüvelyesek és zöldségfélék. A nyári kultúrában a gyapotot,
cukornádat, citrusféléket, kukoricát és datolyát termesztenek. Egyiptom a világ legnagyobb
datolyatermelője. A jó termés érdekében a fákat gondozzák (öntözés, mesterséges beporzás
stb.).
A csemegeszőlők termesztésére berendezkedett szőlészeteket tart a mezőgazdaság. A
csemegeszőlők termesztésének és exportjának 80%-át két fő fajta, a piros húsú „flame
seedless” és a fehér húsú „sugraone” teszi ki. Mindkét fajta magnélküli, mézédes, roppanós,
vastagabb héjú. Gazdag és telített ízvilágukkal igen közkedvelt fajtának számítanak.
Egyiptom aktív lakosságának korábban jóval több, mint a fele foglalkozott mezőgazdasággal,
ez mára jelentősen csökkent. A mezőgazdaságnak az egyiptomi nemzetgazdaság GDP-jében
szereplő aránya azonban jóval elmarad a foglalkoztatási arányszámoktól. 2008-ban a
mezőgazdaság az egyiptomi GDP 13,4%-át adta, míg az ipari ágazatok 37,8%-kal, a
szolgáltatói szektor pedig 48,9%-kal részesedtek. Európába irányuló agrárexportjában jelenleg
a burgonya a legnagyobb mértékű. Mindezek ellenére elmondható, hogy Egyiptomban a
mezőgazdasági területek növelése, illetve a termelékenység javítására tett intézkedések
hosszabb távon is képtelenek voltak és lesznek lépést tartani a népesség gyarapodásával. A
gyors népességnövekedés azonban nemcsak az élelmiszerellátás terén okoz problémákat,
hanem a társadalmi feszültségek egy része is erre vezethető vissza.
Egyiptom szántóterülete körülbelül 3,3 millió hektár (8,1 millió hektár), ennek kb. egynegyedét
a sivatagból regenerált földterület jellemzi. A visszanyert területek azonban csak 7% -ot adnak
a mezőgazdasági termelés értékéhez. Noha a földterületnek csak 3% -a szántóföldi növény,
rendkívül termékeny, évente kétszer vagy akár háromszor is megművelhető. A legtöbb földet
évente legalább kétszer megművelik, de a mezőgazdasági termelékenységet korlátozza a só,
amely a megművelt területek becslések szerint 35% -át érinti, és a vízelvezetési problémák.

Végezetül néhány szó az állattenyésztésről, ami a rendkívül intenzív talajművelés és a kevés
legelő miatt nem játszik nagy szerepet. Főbb tenyésztett állatok: szarvasmarha, bivaly, ló,
szamár, teve, kecske, juh, baromfi.
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A talajváltó gazdálkodás a hagyományos gazdálkodás egyik fajtája, amikor a legelő egy részét
művelik, egy része pedig pihen. A pihentetett föld neve az ugar. Az ugar művelésre előkészített,
de bevetetlenül hagyott földterület. Ha a termelési mennyiség fokozása miatt a talaj mégis
teljesen kimerül, akkor égetéssel vonnak be új területeket a termelésbe.
Kialakulása a római hagyományokon és a betelepülők kezdetleges módszerein alapult. A
talajváltó művelés során égetéssel, valamint erdőírtással új területeket tettek művelhetővé.
Ekkor
a
régi
földet
elhagyták
és
újat
tettek
szabaddá.
Kezdetben a szántóföldeket művelték ezzel a módszerrel, ami úgy zajlott, hogy addig
használták a kiirtott erdő helyén lévő földet, amíg az teljesen ki nem merült, mivel a termelés
növekedését úgy érték el, hogy egyre rövidebb ideig pihentették a földet. A talajváltó
gazdálkodáshoz használt technikai felszerelés elsősorban a sarló és a kapa. Világszerte,
elsősorban nők művelik ezt a fajta gazdálkodást. Az alacsony hozam miatt viszont csupán kevés
embernek biztosított megélhetést, ezért később elterjedt egy fejlettebb módszer a kétnyomásosés a háromnyomásos gazdálkodás. Emiatt az újfajta és jövedelmezőbb gazdálkodás miatt a
talajváltó csupán olyan területeken maradt meg, ahova csak nagy befektetések árán tudott volna
behatolni.
Világszerte elsősorban nők művelik a talajváltó gazdálkodást, ami főleg a mérsékelt és trópusi
övezetben fordul elő. A talajváltó földművelés ma Dél-Kelet-Ázsiában, Közép-Afrikában,
Közép-Amerikában, valamint Dél-Amerika északi részében korlátozódik. Az eltérő
kontinenseken tapasztalható különbségek az ugaroltatás időtartalmával vannak
összefüggésben, ami a népsűrűséggel és annak növekedési ütemével kapcsolatos.
A Kongó-medencében található Kongói Demokratikus Köztársaságban máig jelen van a
hagyományos gazdálkodásnak ezen fajtája. Célja az önellátás, tehát a mezőgazdasággal
foglalkozók táplálása, de jelentős felesleg előállítását a gazdálkodás színvonala nem tesz
lehetővé. A talajváltó gazdálkodás során több évezredes eszközöket és termelési eljárásokat is
alkalmaznak.
Nem csupán az élelmiszereket, hanem a ruházat és a hajlék alapanyagát is ki kell termelni, de
ennek ellenére nagyon ritka az állattenyésztés és növénytermesztés kombinációja.
A talajváltó gazdálkodás estében a gazdálkodó egy erdőrész kiválasztását követen az ott
található fákat kivágja, az aljnövényzetet kiírtja és az így keletkező maradékot az egész
területen felégeti. A lehető legcsekélyebb előkészítés után a magokat vagy a vetőgumókat
elültetik az irtással nyert földterületeken és a növényeket tenyészidejük során is csak
alkalomszerűen gondozzák. A Kongói Demokratikus Köztársaságban megjelenő főbb
termesztett növények közé tartozik a kávé, tea, banán, cukornád, olajpálma, kaucsuk, gyapot,
kakaó, manióka, földimogyoró, gumós növények, kukorica, valamint a trópusi gyümölcsök.
Gyakori a vegyes növénytermesztés, tehát ugyanabba a parcellába különböző növényeket
vetnek és az így termesztett gumósok, gabonafélék, valamint cserjék az eredeti erdei
növénytakaróhoz hasonlóan megvédik a talajt a lepusztulástól. A vetés és az aratás, ami inkább
gyűjtögetésnek nevezhető egyaránt több lépcsőben történik. Az első aratást követően a földet
még néhány évig bevetik, majd abbahagyják és átengedik a földet a természetes vegetációnak,
miközben egy újabb erdőrészt vonnak művelésbe ugyanezzel a módszerrel. A délen

elhelyezkedő szavannazónákat könnyebben termővé lehet tenni, mint az északon található
esőerdőket, ezenkívül a művelés befejezését követően délen gyorsabban végbemegy a
természetes növényzet regenerálódása, mint északon. Ezzel magyarázható az, hogy a
szavannaterületeken végzett talajváltó gazdálkodás miért képes egy nagyobb népesség
eltartására. A talajváltó gazdálkodás során, nem a veteményt, hanem a földeket váltják és a
növényzetet írtásos-égetéses módszerrel pusztítják el. A növényzet elpusztítása a férfiak
feladata, akik ezt követően a föld további művelését a nőkre és a gyerekekre bízzák. A föld
nem az egyén, hanem a törzs tulajdonában áll, ezért a törzsfőnök végzi a közös föld kiosztását.
A földterületet a faluközösség vagy a törzs birtokolja, mivel ebben az esetben a család csak
haszonélvező. A földbirtoklásnak ezen fajtája mindaddig elfogadható, amíg a népsűrűség
alacsony, a társadalom pedig a naturál-gazdálkodás szintjén marad.
A Kongó-medencében még a mai napig vannak olyan talajváltást alkalmazó földművelők, akik
nem vesznek részt az árutermelésben és akiknél a csere a törzsfőnöknek vagy a rokoni
csoportoknak adott ajándékot jelenti. A XIX. század közepétől a földművelők jelentős része
eladásra termel azért, hogy az adót fizetni tudja, ezért ezt a tevékenységet a talajváltó
gazdálkodás és az árutermelés közötti átmenetnek nevezzük. Ezek a közösségek a bomló
ősközösség állapotában élnek.
Ami a mezőgazdasághoz használt technikai eszközöket illeti, az eke hiánya okozza a
legnagyobb problémát, ezért az elsődleges mezőgazdasági eszközök közé a balta, a bozótvágó
kés és kapa, valamint az időnként használatos ásóbot tartozik. A talajváltó földművelést a régi
idők maradványának tekintjük, ami ott maradt fenn, ahol az eke, mint mezőgazdasági eszköz
még nem terjedt el, valamint ahol az alacsony népsűrűségnek köszönhetően kivitelezhető a
hosszú időn át tartó ugaroltatás, tehát az újabb és újabb területek művelésbe vonása.
A talajváltó gazdálkodáshoz csak ritkán kapcsolódik állattartás. A Kongói Demokratikus
Köztársaságban juhot, kecskét és szarvasmarhát tartanak, de nem gondozzák őket, aminek az
az oka, hogy az ilyen fajtájú földműveléshez állati energiára és trágyára nincs szükség. A
talajváltást alkalmazó földművelők jelentős része még ma is foglalkozik belvízi halászattal,
vadászattal, valamint fakitermeléssel.
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