Тема 1. Загальна характеристика Африки
Природні умови
• Переважають рівнини (височини, плоскогір’я).
• На північному заході гори Атлас, південному сході — Драко-

Рельєф

нові гори, крайньому півдні — Капські гори.
• Рельєф у цілому не перешкоджає господарському освоєнню
території

• Африка — найжаркіший материк. Територія добре забезпечена теплом. На переважній частині території температури не
опускаються нижче 0 °С.
Клімат • Понад 80 % материка займають савани із тривалим посушливим періодом року, напівпустелі й пустелі.
• Перешкодою для розвитку землеробства на значній території
є нерівномірні та нерегулярні опади

Мінеральні

Понад 30 % світових запасів корисних копалин: нафта й природний газ — у Північній і Західній Африці (Лівія, Алжир,
Габон, Нігерія), вугілля — у ПАР, Зімбабве, залізні руди —
у Західній, Центральній і Північній Африці (Ліберія, СьєрраЛеоне, Гвінея, Мавританія, Нігерія), фосфорити — у Північній
Африці (Марокко, Туніс), руди кольорових металів, у тому числі
мідні (ДРК, Замбія), олов’яні (ДРК, Бурунді, Руанда, Нігерія),
боксити (Гвінея, Камерун, Гана), на півдні великі родовища
алмазів, золота, платини, урану
•
•
•
•

Значні, однак мало освоєні.
Пляжний напрямок (узбережжя приморських та острівних країн).
РекреаЕкологічний напрямок (унікальна природа саван).
Історико-культурний напрямок (архітектурні пам’ятки давніх
ційні
цивілізацій).
• 91 об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО
Природні ресурси
За обсягом поверхневого стоку посідає третє місце — після
Азії та Південної Америки (Ніл, Конго, Нігер, Замбезі, озера
Вікторія, Танганьїка, Ньяса, Чад тощо, запаси підземних вод).
Водні Річки повноводні, багаті на гідроресурси, але на них чимало
порогів і водоспадів, що стримує розвиток судноплавства. Африка найменше забезпечена ресурсами річкових вод на одиницю
площі; проблема нестачі прісної води
• Досить значні: 40 % території материка можуть бути використані для землеробства і тваринництва.
• Сільськогосподарські угіддя становлять третину від площі
Земельні Африки.
• Більшість ґрунтів материка мають недостатню родючість.
• Нераціональне використання земельних ресурсів призводить
до ерозії ґрунтів та опустелювання
• Близько 17 % загальносвітової площі лісів і 10 % загальносвітових запасів деревини.
Лісові • Проблема збереження лісових ресурсів загострюється використанням підсічно-вогневої системи землеробства та використанням
деревного палива

