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AFRICA – HIDROGRAFIA, CLIMA ȘI BIOGEOGRAFIA 

I. HIDROGRAFIA 

În Africa se află mari fluvii ale lumii atât după lungime (Nil), cât și după volumul de apă 
transportată și întinderea bazinului hidrografic (Congo). 

Majoritatea fluviilor africane au numeroase praguri și cascade (Victoria, pe Zambezi). 
Continentul african are puține lacuri naturale, majoritatea fiind de origine tectonică (Ciad, 

Victoria, Albert, Edward, Tanganyika, Malawi ș.a.).  
Dintre lacurile antropice mai importante sunt lacurile de acumulare/hidroenergetice, precum 

cele amenajate pe fluviile Nil (lacul Nasser, în spatele barajului de la Assuan), Volta etc. 
II. CLIMA ȘI BIOGEOGRAFIA 

Pe teritoriul Africii tipurile de climă (specifice zonei calde și doar la extremitățile de nord și de sud 
zonei temperate) se succed aproape simetric de o parte și de alta a Ecuatorului: 
- Climat ecuatorial (în partea centrală) – se caracterizează prin temperaturi și precipitații ridicate tot 
timpul anului (există un singur anotimp – vara); Vegetația este reprezentată de păduri ecuatoriale 
(jungle), în care trăiesc multe specii de maimuțe, păsări, reptile. 
- Climat subecuatorial – cu temperaturi ridicate tot timpul anului, dar cu două anotimpuri: unul 
ploios și unul secetos. Vegetația este de savană (ierburi înalte), în care cresc și arbori (baobab, 
acacia) și în care trăiesc carnivore (leu, tigru, ghepard) și ierbivore (elefanți, girafe, zebre, gazele etc). 
- Climatul tropical – arid (deșertic) – se caracterizează prin lipsa precipiutațiilor și diferențe mari de 
temperatură de la zi la noapte. Vegetația este săracă (în oaze cresc curmali) și fauna este 
reprezentată de insecte, cămile. 
- Climatul subtropical (mediteranean) apare în N și S continetului. Vegetația este reprezentată de 
stejar de plută, măslin etc. și fauna de scorpioni, vipere, țestoase. 

- Regiunile muntoase înalte au o climă distinctă, etajată. 
 

 
TEMĂ 

I. În graficele de mia jos sunt reprezentate cantitățile lunare de precipitații înregistrate la trei stații 
meteorologice din Africa, notate cu literele A, B și C. Aceste stații sunt situate aproximativ la aceleași 
altitudini, dar la latitudini diferite. Pe axa verticală este cantitatea de precipitații (în milimetri – mm), 
iar pe axa orizontală, lunile anului: I – ianuarie, II – februarie, III – martie etc). 

   
Analizați cele trei grafice, apoi citiți, cu atenție, afirmațiile de mai jos și stabiliți dacă sunt adevărate 
sau false. Notați pe caiet răspunsurile corecte, după modelul: a – A (adevărat) sau a – F (fals). 

 Cea mai scăzută cantitate de precipitații se înregistrează în luna aprilie la stația notată cu litera A. 
 La stația notată cu litera B se înregistrează în luna decembrie o cantitate medie de precipitații de 200 

mm. 
 În regiunea unde se află stația notată cu litera B precipitațiile sunt foarte reduse tot timpul anului. 
 Se înregistrează un sezon ploios și un sezon secetos în regiunea unde se găsește stația notată cu 

litera A. 
 Plouă tot timpul anului în regiunea unde se află stația notată cu litera C. 


