Тема 2. Африка
Географічні дослідження
Порівняйте сучасні ландшафти вашої місцевості з ландшафтами минулих часів.
Порадник:
 установіть, у якій природній зоні розташована ваша місцевість;
 дізнайтеся, які види господарської діяльності людини мали найбільший
вплив на природні ландшафти вашої місцевості;
 відтворіть природний ландшафт вашої місцевості тих часів, коли антропо
генний вплив був незначним;
 результати вашого дослідження подайте у вигляді презентації, створеної
за допомогою програми Microsoft Office PowerPoint.

Тема 2. Африка
Африка — другий за розмірами (після Євразії) материк земної
кулі. Це континент найвищих температур на Землі й контрастних
природних комплексів. Тут простягається найбільша пустеля світу
Сахара та один із найбільших масивів екваторіальних лісів, одна
з найдовших річок планети та найбільше прісноводне озеро. В Африці зберігся унікальний тваринний світ, який вражає різноманіттям
великих ссавців, рептилій і птахів-ендеміків.
На Африканському континенті були знайдені найдавніші, виготовлені 2,6 млн років тому, кам’яні знаряддя. Саме тут, на думку
більшості вчених, з’явилася людина сучасного типу — Homo sapiens,
або Людина розумна.
Африка вабить своєю таємничістю. На її неосяжних просторах
є місця, де ще не ступала нога людини. Припускають, що густі хащі
африканських екваторіальних лісів приховують від сучасного людства невідомі види живих організмів і залишки давніх цивілізацій.

§ 7. Географічне положення материка. Дослідження та
освоєння Африки
Ви дізнаєтесь:
 про особливості географічного положення Африки та його вплив на за
гальні риси природних умов материка
 як відбувалося дослідження та освоєння Африки
Пригадайте
 Назвіть імена мореплавців, що здійснили подорожі уздовж берегів Африки.

У перекладі з латинської мови «африкус» означає «безморозний», «той, що не знає холоду». Порівняно з іншими материками
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План характеристики географічного положення материка
1. Площа материка.
2. Розташування щодо екватора,
нульового меридіана, тропіків,
півкуль і географічних поясів.
3. Крайні точки; протяжність
материка у градусах і кіло
метрах із півночі на південь,
із заходу на схід.
4. Особливості берегової лінії;
океани та моря, характер
течій, що омивають материк.
5. Найближчі за розташуванням
материки та шляхи сполучен
ня з ними.

Африка має незвичне географічне положення: майже посередині її перетинає екватор.
Географічне положення материка визначає
особливості його природних умов.
1 Географічне положення

Скласти характеристику географічного

положення Африки вам допоможуть фізична
карта Африки (рис. 1) та план характеристики географічного положення материка.
За площею Африка поступається тільки Євразії. Її перетинає не лише екватор,
а й нульовий меридіан, завдяки чому материк розташований водночас у всіх чотирьох
півкулях планети: Північній, Південній, Західній і Східній.
Більша частина території континенту
розміщена між двома тропіками, в екваторіальному, субекваторіальному та тропічному
кліматичних поясах, завдяки чому на значній
території постійно спостерігаються високі
температури повітря. Лише північна та південна частини заходять у субтропічні пояси.
Майже симетричне положення Африки щодо екватора обумовлює схожість природних умов по його обидва боки. Проте більша
частина континенту розташована в Північній півкулі, що має вплив
на формування зональності ландшафтів.
Положення крайніх точок материка знаходимо за фізичною
картою Африки. Крайні точки материка — це миси, тобто ділянки
суходолу, які найбільше вдаються в море. Крайніми точками Африки є: північна — мис Рас-Енгела; південна — мис Агульяс (Голковий); західна — мис Альмаді; східна — мис Рас-Гафун.
Територія Африки видовжена з півночі на південь. Протяжність із півночі на південь — майже 8000 км, ширина із заходу на
схід на півночі складає 7500 км (мис Альмаді — мис Рас-Гафун), на
півдні — близько 3100 км.
Африка омивається водами двох океанів та їхніми морями: із
заходу й півночі — Атлантичним океаном, зі сходу й півдня — Індійським океаном, із півночі — Середземним морем, із північного
сходу — Червоним морем. Африка наближена до Євразії, із якою
зв’язана Суецьким перешийком, а Червоним морем та Баб-ель-
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Мандебською протокою відділяється від неї. Від Європи Африку
відокремлюють Середземне море та Гібралтарська протока.
Берегова лінія материка порізана слабо. Найбільшою затокою
материка є Гвінейська. Найбільший острів — Мадагаскар — має материкове походження. Він відокремлений від Африки Мозамбіцькою
протокою. Острови Зеленого мису, Мадейра, Канарські, Коморські
острови мають вулканічне походження.
На берегах Африки мало природних бухт. Це ускладнює будівництво морських портів та обмежує вплив океанів на природу
материка.
Рис. 1. Фізична карта Африки.

Відомості про материк
 Площа: 30,3 млн км2 з островами
(II місце у світі)
 Населення: 1,069 млрд осіб
(II місце у світі) (2014 р.)
 Довжина берегової лінії:
30,5 тис. км (III місце у світі)
 Середня висота над рівнем моря:
750 м (IІІ місце у світі)
 Найвища точка над рівнем моря:
г. Кіліманджаро (5895 м)
 Найнижча точка над рівнем мо
ря: западина Ассаль (–155 м)
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2 Дослідження та освоєння Африки.

Давні середземноморські держави — Греція та
Фінікія, які освоювали морські шляхи, здавна добре
знали північне узбережжя Африки. Перше плавання навколо Африки здійснили фінікійці за наказом
єгипетського царя Нехо. Фінікійці, греки, а пізніше й римляни заснували на північному узбережжі
Африки торговельні поселення, які мали постійні
зв’язки з Європою. Карфагеняни й римляни досліджували Сахару, басейн Нілу, Ефіопське нагір’я.
Починаючи від VII ст. в північних областях матеРис. 2. Д. Лівінг
рика з’явилися араби, які, поступово проникаючи
стон.
на захід, зайняли всю Африку на північ від Сахари
аж до Атлантичного океану.
Новий етап вивчення Африки європейцями
розпочався в XV ст. Португальський мореплавець
Бартоломеу Діаш, який шукав шлях із Європи до
Індії, досяг одного з південних мисів Африки. Відчувши на собі ураганну силу вітрів, що виникають
на стику двох океанів, Діаш назвав його мисом Бур.
Згодом король Португалії Жуан II перейменував його на мис Доброї Надії (надії на відкриття морського
шляху до «країни прянощів» — Індії).
У 1497—1498 рр. португальська експедиція під
керівництвом Васко да Гами дослідила узбережжя
Рис. 3. Г. Стенлі.
Африки й досягла берегів Індії. До середини XIX ст.
внутрішні області Африки залишалися не звіданими
для європейців.
У другій половині XIX ст. відомий англійський мандрівник
Давид Лівінгстон (рис. 2) здійснив три експедиції до Африки. Він
перетнув Південну Африку із заходу на схід, досліджував річку Замбезі, відкрив на ній водоспад, який назвав Вікторія, описав верхню
течію річки Конго, озеро Ньяса.
Продовжив вивчення Африки англійський дослідник Генрі
Стенлі (рис. 3). Його експедиція за 999 днів пройшла відстань близько 12 тис. км, зробивши величезну дугу, яка перетинає центральну
частину материка.
Серед інших мандрівників, які досліджували материк, були
Генріх Барт, Єгор Ковалевський, Василь Юнкер та інші.
Вивчення материка триває і в наш час.
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! Висновки

Африка має унікальне положення: вона майже посередині перетинається екватором, розташована в усіх чотирьох півкулях Землі. Більша частина Африки розміщена в жаркому тепловому поясі,
який визначає особливості її природних умов.
Незважаючи на близькість Африки до Євразії та вивчення материка давніми народами, його внутрішні райони тривалий час залишалися недослідженими. Великий внесок у дослідження Африки
здійснили англійські вчені Д. Лівінгстон і Г. Стенлі.
Запитання та завдання для самоперевірки
1. У чому полягає особливість географічного положення Африки? 2. Які
океанічні течії проходять уздовж берегів Африки? Який вплив вони мають
на природу материка? 3. Чому внутрішні області Африки тривалий час зали
шалися для європейців «білою плямою»? 4. Поясніть причини європейської
колонізації Африки. 5. Назвіть основні етапи дослідження Африканського
континенту. 6*. Складіть розповідь про уявну подорож навколо Африки, яка
починається з міста Олександрія. 7*. Підготуйте повідомлення про дослід
ників Африки.
Практичне завдання
Обчисліть, скільки часу триватиме переліт із Києва до Каїра найкоротшим
шляхом, якщо швидкість літака становить 800 км/год.
Географічні дослідження
Зберіть необхідні матеріали та проведіть самостійне дослідження праці із
сучасного вивчення природи Африки. З’ясуйте роль українських фахівців
у здійсненні таких досліджень.
Практична робота 2
Визначення географічних координат крайніх точок та протяжності материка з півночі на південь та із заходу на схід Африки. Позначення на контурній
карті назв основних географічних об’єктів материка (початок).
Порадник
1. За фізичною картою Африки в атласі визначте координати крайніх точок —
географічну широту та географічну довготу.
2. Розрахуйте довжину Африки в градусах і кілометрах із півночі на південь
за меридіаном 20° сх. д. та із заходу на схід уздовж Північного тропіка, ек
ватора та Південного тропіка. (Протяжність 1° за меридіаном та екватором
складає 111 км, за тропіками — 102,5 км.)
3. Зробіть висновки щодо форми материка.
4. Підпишіть на контурній карті об’єкти, які характеризують географічне по
ложення Африки: миси: Рас-Енгела, Агульяс, Альмаді, Рас-Гафун; моря: Се
редземне, Червоне; затоки: Гвінейська, Аденська; протоки: Мозамбіцька,
Гібралтарська, Баб-ель-Мандебська; острів: Мадагаскар; півострів: Сомалі.

39

РОЗДІЛ ІІ. МАТЕРИКИ

§ 8. Геологічна будова та рельєф. Корисні копалини
Ви дізнаєтесь:
 які тектонічні структури лежать в основі материка
 як геологічний розвиток континенту вплинув на формування рельєфу
 на які корисні копалини багата Африка
Пригадайте
 Який зв’язок існує між будовою земної кори та основними формами рельєфу?
 Назвіть чинники рельєфоутворення.
 Назвіть основні групи корисних копалин.

У рельєфі Африки переважають високі рівнини — височини
та плоскогір’я. Ця особливість рельєфу пояснюється будовою земної
кори та історією її розвитку. Надра Африки — це підземні сховища
різноманітних корисних копалин, багато з яких представлені найбільшими родовищами у світі. Склад і розташування корисних копалин також обумовлені геологічною будовою материка.
1 Геологічний розвиток материка.

В основі Африканського кон-

Рис. 1. Будова земної кори.
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тиненту лежить докембрійська
платформа, яка в далекому минулому була частиною давнього материка Гондвана. Вік гірських порід,
що складають її кристалічний фундамент, становить понад 2—3 млрд
років. Активізація внутрішніх процесів Землі в мезозої спричинила
розкол Гондвани й рухи окремих
ділянок платформи. Окремі ділянки платформи в геологічному минулому піднімалися, утворюючи високі плоскогір’я, інші ж, навпаки,
опускалися, у результаті чого виникали великі улоговини, де накопичувалися осадові континентальні та
морські гірські породи.
Рухи земної кори, які супроводжувалися численними землетрусами й виверженнями вулканів,
привели до утворення найбільшого на суходолі розлому земної кори — Східноафриканського.
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На північно-західній окраїні материка розташована область
сучасної альпійської складчастості, яка сформувалася на стику Євразійської та Африканської літосферних плит. На півдні материка
розташовані давні складчасті структури (рис. 1).
2 Рельєф.

На фізичній карті Африки помітно переважають жовті та коричневі кольори. Це обумовлено тим, що більшу частину Африки
складають високі височини та плоскогір’я, подекуди перерізані долинами річок. Материк височіє, ніби стіл серед вод океанів. Над
цим «столом» здіймаються окремі гірські масиви, найвищі з яких —
Ефіопське нагір’я (рис. 2) та Східноафриканське плоскогір’я — розташовані у східній частині Африки. Їхнє утворення пов’язане з деформаціями земної кори в зоні розломів.
Розломи супроводжувалися вулканічною діяльністю, тому на
Східноафриканському плоскогір’ї та Ефіопському нагір’ї є великі
ділянки лавових плато та великі вулканічні масиви. Із розломами
пов’язане й утворення найвищих вершин Африки — Кіліманджаро (рис. 3), Кенія та Рувензорі. Вони розташовані поблизу екватора
й піднімаються вище ніж на 5000 м над рівнем моря. Усі три гори
увінчані вічними снігами й льодовиками.
Такі особливості поверхні материка Африка пов’язані з його
геологічною будовою та являють собою підняті платформи. Лише на
узбережжях океанів розташовані невеликі низовини.
На окраїнах материка височіють гірські хребти. На північному заході в області альпійської складчастості сформувалися гори
Атлас. Це високі гори, розташовані двома паралельними пасмами,
розділеними западинами та високими плато. Уздовж південного та
південно-східного узбережжя материка тягнуться невисокі Капські
та Драконові гори.
3 Корисні копалини.

В Африці відкрито родовища майже всіх існуючих видів мінеральної сировини. Із давніми кристалічними породами платформи
пов’язані родовища залізних і марганцевих руд, урану, нікелю, кобальту, вольфраму, золота. У горах Атлас зосереджені значні родовища поліметалевих руд, які містять цинк, молібден, срібло, свинець. Східна та Південна Африка особливо багаті на рудні корисні
копалини, утворення яких відбувалося під час виверження магми
з глибини Землі та потрапляння її в товщу земної кори вздовж ліній
розломів. Із розломами пов’язане утворення так званого мідного по-
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Рис. 2. Ефіопське нагір’я — величезний
скельний масив із високими гірськими
ланцюгами й безліччю окремих згаслих
вулканів.

Рис. 3. Гора Кіліманджаро — найвища гора
Африки та один із найбільших вулканів
земної кулі

ясу — району унікальних родовищ руд. В осадовому чохлі давньої
платформи в Північній Африці та на узбережжі Гвінейської затоки
виявлені величезні запаси нафти й природного газу.
Із вулканічними породами пов’язані найбільші у світі родовища технічних і ювелірних алмазів. Відкриття родовищ алмазів
і золота в другій половині XIX ст. підсилило приплив білих переселенців до Африки та сприяло колонізації материка.
! Висновки

В основі Африки лежить давня Африкано-Аравійська платформа. На північному заході та крайньому півдні до цієї платформи
приєднуються складчасті області.
Тектонічна будова Африки обумовлює переважання рівнинних
форм рельєфу. Африка — материк середньовисотних і високих рівнин. На північному заході материка лежать гори Атлас, у південній
частині — Капські та Драконові гори. Найвища вершина Африки —
вулкан Кіліманджаро.
Африка багата на різні корисні копалини. Тут зосереджені найбільші у світі родовища алмазів, золота, уранових руд, близько половини світових запасів міді.
Запитання та завдання для самоперевірки
1. Яка тектонічна структура лежить в основі більшої частини материка Афри
ка? 2. Чим пояснюється той факт, що серед форм рельєфу Африки перева
жають височини та плоскогір’я? 3. Чому найвища вершина материка — вул
кан Кіліманджаро — розташований на платформі, а не в складчастій області,

42

Тема 2. Африка
як зазвичай розміщуються вулкани? 4. Які зовнішні процеси в Африці віді
грають значну роль в утворенні дрібних форм рельєфу? 5. Чим обумовлене
зосередження більшості родовищ рудних корисних копалин у Східній Африці
та в гірських районах?
Практична робота 2 (продовження)
Підпишіть на контурній карті основні форми рельєфу Африки: гори: Атлас,
Драконові, Капські; вулкан: Кіліманджаро; нагір’я: Ефіопське; плоскогір’я: Схід
ноафриканське.

§ 9. Загальні риси клімату
Ви дізнаєтесь:
 як проявляються вплив і взаємодія кліматотвірних чинників в Африці
 чому Африку називають «улюбленицею Сонця»
Пригадайте
 Назвіть основні кліматотвірні чинники та кліматичні показники

Африка — дуже жаркий материк. Її часто називають «улюбленицею Сонця», тому що вона отримує більше тепла, ніж інші
материки. Саме тут розташована найбільша пустеля землі, яка займає 30 % усього континенту — Сахара. Крім сонячної радіації, на
формування клімату Африки також впливають циркуляція повітряних мас, особливості рельєфу, океанічні течії.
1 Розподіл температури повітря.

Географічне положення Африки переважно в жаркому тепловому поясі обумовлює надходження величезної кількості сонячного
тепла до її поверхні. Сонце протягом усього року стоїть тут високо
над горизонтом. У тропічних широтах кількість сонячної радіації навіть більша, ніж в екваторіальних, через безхмарне небо, відсутність
опадів і рослинного покриву. Лише в північних і південних окраїнах сонячна радіація та температура повітря поступово знижуються.
В Африці немає звичних для нас холодних зим, на більшій її частині
зима й літо відрізняються здебільшого умовами зволоження. Лише
в горах температури опускаються нижче 0 °С.
За кліматичною картою Африки (рис. 1) проаналізуємо розподіл середніх січневих і липневих температур на материку.
В екваторіальних широтах ізотерми січня та липня мають однакові значення — +24 °С. Лише у східній частині на Східноафриканському плоскогір’ї середні температури зимового місяця знижуються
до +16 °С.
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При просуванні на північ амплітуда середніх температур січня
та липня збільшується (від +16 до +32 °С). На крайньому північному заході середні січневі температури складають +8 °С, а липневі — +24 °С. Денна температура на більшій частині території часто
сягає вище +40 °С. У районі лівійського міста Тріполі розташовується Полюс Спеки. Тут була зафіксована температура +58 °С у тіні!
При просуванні на південь від екватора зміна температурного
режиму відбувається майже аналогічно.
2 Розподіл опадів.

Опади на материку розподіляються нерівномірно, що обумовле-
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но нерівномірним розподілом атмосферного тиску в різних районах.
На кліматичній карті Африки показник середньорічної кількості опадів в екваторіальному кліматичному поясі становить понад
2000 мм. Це пояснюється формуванням областей зниженого атмо
сферного тиску, де прогріте повітря піднімається вгору, утворюючи хмари й опади. Більшому зволоженню узбережжя Гвінейської
затоки також сприяє проникнення екваторіального повітря з боку
Атлантичного океану. Для жителів басейну річки Конго грозові дощі — щоденне явище.

Рис. 2. Пустеля Сахара. У внутрішніх ра
йонах Сахари є місця, де дощів не буває
роками, а іноді десятиліттями. І навіть
коли дощ іде, він буває тільки на висоті,
і жодна краплина не досягає землі. Через
сильне перегрівання поверхні в навколо
земному просторі утворюються шари по
вітря з такою густиною, що це викликає
виникнення міражів.
Рис. 1. Кліматична карта Африки.
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У тропічних широтах у поясах високого атмосферного тиску
панують тропічні повітряні маси з низькосхідними повітряними потоками та дуже малою кількістю опадів — до 100 мм у північній
частині й до 500 мм — у південній. У Східній Сахарі встановлений
своєрідний рекорд безхмарності — Сонце сяє тут 354 дні на рік!
Майже весь материк зазнає дієї постійних вітрів — пасатів,
які приходять з областей високого тиску до екватора. У Північній
Африці пасати формуються над суходолом і несуть сухе тропічне повітря. У Південній Африці пасати дмуть із боку Індійського океану
та несуть багато вологи.
Частина вологи, принесена південно-східними пасатами з океану, випадає на схилах гір острова Мадагаскар та Драконових гір, і
в міру просування в глиб материка повітря стає сухішим. Тут у районі Південного тропіка лежить пустеля Калахарі. На відміну від
Сахари, опадів у Калахарі випадає більше, тому там досить часто
зустрічається трав’янистий покрив і навіть подекуди є чагарники.
Однак пустелі в Африці є не тільки в центральній частині континенту, але й на узбережжі. Крім високого атмосферного тиску,
значну роль у їхньому утворенні відіграють холодні течії — Канарська та Бенгельська. Вони знижують температуру сухого повітря
в прибережній частині материка, яке, охолоджуючись, «зависає»
у вигляді туману та створює постійно похмурий пейзаж.
Теплі течії — Гвінейська, Мозамбіцька, мису Агульяс, — навпаки, сприяють насиченню повітря вологою та утворенню опадів.
З аналізу кліматичної карти видно, що кількість опадів у Північній і Південній Африці відрізняється. Це пояснюється розміром
суходолу, близькістю океану та рельєфом. Північна частина Африки
має велику протяжність із заходу на схід, до того ж на сході з нею
межує Аравійський півострів, де також панує пояс високого тиску.
Над величезною територією суходолу формується дуже сухе континентальне тропічне повітря. Тому в районах дії пасатів у Північній
Африці дощі майже не випадають.
! Висновки

Африка — найжаркіший материк на Землі. Географічне положення материка обумовлює надходження великої кількості сонячної
радіації протягом усього року.
Рівна поверхня сприяє вільному просуванню континентальних
повітряних мас над материком, а загальна піднесеність Африки над
океаном, навпаки, перешкоджає глибокому вторгненню повітряних
мас з океанів.
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Течії уздовж берегів Африки формують кліматичні особливості
узбереж. Холодні течії підсилюють сухість клімату, а теплі сприяють
збільшенню кількості опадів.
Запитання та завдання для самоперевірки
1. Чому Африка отримує велику кількість сонячної радіації? 2. Які типи пові
тряних мас формуються на материку? 3. Поясніть, чому в тропічних широтах
Північної півкулі в Африці опадів випадає набагато менше, ніж у тропічних
широтах Південної півкулі. 4. Чому вплив океанів на клімат Африки є обме
женим? 5. Наведіть приклади, що доводять вплив океанічних течій на клімат
прибережних територій. 6*. У жителів Сахари — туарегів — є жарт: «Саха
ра — холодна країна, де іноді буває спека». Чи є в цьому жарті частка прав
ди? 7*. Мандрівники, досліджуючи пустелі Африки, уночі можуть почути зву
ки, схожі на постріли. Поясніть походження та причину виникнення цих звуків.
Практичні завдання (робота в групах)
1. Продемонструйте на прикладі Африки зміну температури залежно від:
а) географічної широти; б) рельєфу; в) океанічних течій.
2. Продемонструйте на прикладі Африки залежність опадів від: а) поясів ат
мосферного тиску; б) рельєфу; в) океанічних течій; г) переважаючих вітрів.

§ 10.	Кліматичні пояси і типи клімату
Ви дізнаєтесь:
 які типи клімату формуються в Африці
Пригадайте
 Назвіть основні типи повітряних мас.
 Що таке кліматичний пояс? Чим відрізняються основні кліматичні пояси
від перехідних?

Особливе географічне положення Африки обумовлює дзеркальну повторюваність кліматичних умов від екватора до окраїн материка. На території Африки виділяють екваторіальний, два субекваторіальні та два тропічні кліматичні пояси. Північний і південний
окраїни материка розташовані в субтропічних кліматичних поясах.
1 Екваторіальний та субекваторіальний кліматичні пояси.

Екваторіальний кліматичний пояс охоплює частину басейну
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річки Конго та узбережжя Гвінейської затоки. Тут весь рік панують
екваторіальні повітряні маси, які обумовлюють одну пору року —
літо. Протягом усього часу зберігаються високі показники середніх
температур — +24…+26 °С. Практично щодня йдуть зливові дощі,
які іноді мають руйнівну силу. Найбільша кількість опадів, зареєстрована в районі екватора, склала понад 350 мм на добу! У серед-
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ньому в екваторіальному кліматичному поясі випадає
2000—3000 мм опадів на рік. Високі температури повітря в поєднанні з підвищеною вологістю — основні
ознаки екваторіального типу клімату (рис. 1).
Пояс екваторіального клімату з півночі, сходу
й півдня облямовується широкою смугою субекваторіального кліматичного поясу до 17—20° пн. і пд. ш. Тут
панує субекваторіальний тип клімату із сезонною зміною напрямку руху повітряних мас (рис. 2). Протягом
літнього дощового сезону погоду формує вологе й тепле
екваторіальне повітря. Часто бувають грози, іноді протягом тривалого часу зберігається суцільна хмарність
із тривалими дощами. Узимку екваторіальні повітряні
маси заступають тропічні — жаркі й сухі. У міру віддалення від екватора тривалість сухого періоду збільшується.
2 Тропічні та субтропічні пояси.

Тропічні кліматичні пояси відповідають тропічним широтам обох півкуль. Для них характерна перевага континентальних тропічних повітряних мас, що
формують тропічний пустельний клімат (рис. 3). Це
«царство пустель». Улітку поверхня Сахари сильно нагрівається, туди спрямовується північно-східний пасат
із вологістю повітря 15—30 %. Літнього дня в Сахарі
стовпчик термометра долає позначку +50 °С, а пісок
і камені нагріваються до +70 °С! Уночі температура падає до +10 °С, а іноді й до 0 °С. Такі великі коливання
добових температур приводять до того, що камені розтріскуються зі звуками, схожими на постріли. Жителі
пустелі кажуть, що сонце на їхній батьківщині змушує
кричати навіть камені.
У Південній Африці тропічний кліматичний пояс
поширений на меншій площі. Через меншу протяжність
материка із заходу на схід опадів тут випадає більше,
ніж у Сахарі. Особливо багато на східних схилах Драконових гір, на сході острова Мадагаскар, де опади приносять південно-східні пасати з Індійського океану. Тут
формується тропічний вологий тип клімату.
На узбережжі Атлантичного океану в тропічних
широтах Південної Африки опадів майже не буває.
Холодна Бенгельська течія поблизу південно-західних

Рис. 1. Екваторіальний
клімат.

а

б

Рис. 2. Субекваторіаль
ний клімат Північної
півкулі (а), Південної
півкулі (б).

Рис. 3. Тропічний клі
мат.
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Рис. 4. Субтропічний
середземноморський
клімат (а), субтропіч
ний клімат із рівномір
ним зволоженням (б).

берегів знижує температуру повітря та не дає йому
піднятися вгору. Дощі тут випадають рідше, ніж
у Сахарі. Єдине джерело зволоження — роса, що
утворюється при зниженні температури приповерхневого шару повітря вночі.
Крайні північ і південь материка лежать
у субтропічних кліматичних поясах. На півночі —
на узбережжях Середземного моря та на південно-західній окраїні Африки — клімат субтропічний середземноморський із сухою спекою влітку
(+27…+28 °С) і пануванням тропічного повітря, теплою вологою зимою (+10…+12 °С) і переважанням
помірних повітряних мас (рис. 4а). На південносхідному узбережжі під впливом південно-східних
пасатів формується субтропічний клімат із рівномірним зволоженням (рис. 4б).
У горах Атлас і на вулканах Центральної Африки чітко виражена кліматична висотна поясність.

! Висновки

Унаслідок того, що екватор перетинає Африку майже посереди

ні, кліматичні пояси, за винятком екваторіального, повторюються
на її території двічі.
На території Африки виділяють екваторіальний, два субекваторіальні, два тропічні кліматичні пояси. Північна і південна окраїни
материка розташовані в субтропічних кліматичних поясах. Найбільші
площі припадають на субекваторіальні та тропічні кліматичні пояси.
Запитання та завдання для самоперевірки
1. У межах яких кліматичних поясів розташована територія Африки? 2. Чому
в тропічному й субтропічному кліматичних поясах формується кілька типів
клімату? 3. Чому область тропічного пустельного клімату в Північній Африці
займає більшу площу, ніж у Південній? 4. Якими причинами обумовлена зна
чна протяжність тропічного поясу уздовж західного узбережжя в Південній
Африці? 5. Чому європейці в першу чергу колонізували північну і південну
окраїни Африки?
Практичне завдання
Використовуючи текст параграфа та наведені кліматодіаграми, охарактеризуй
те кліматичні пояси Африки. Результати занесіть до таблиці.
Назва кліма
тичного поясу
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§ 11.	Води суходолу
Ви дізнаєтесь:
 про особливості внутрішніх вод Африки
 причини нерівномірного розподілу внутрішніх вод
Пригадайте
 Які води гідросфери належать до внутрішніх вод материка?
 Який зв’язок існує між особливостями клімату та розподілом вод на материку?

В Африці багато великих річок, озер, значні запаси підземних
вод, проте їхній розподіл по території континенту вкрай нерівномірний. Поряд із районами, що мають густу гідрографічну сітку, величезні
простори материка майже повністю зневоднені. Це викликає проблеми
забезпечення населення водою та ускладнює розвиток землеробства.
1 Загальна характеристика внутрішніх вод Африки.
Однією з основних особливостей внутрішніх вод Африки є їхнє нерівномірне розміщення.
Тропічні широти — пустелі Сахара, Наміб і КаНІЛ — 6671 км
лахарі, де опадів випадає дуже мало, а випароКОНГО — 4320 км
вуваність через високі температури велика, —
НІГЕР — 4160 км
дуже бідні на запаси води. Близько 1/3 усієї
ЗАМБЕЗІ — 2660 км
площі материка займають області внутрішньоОРАНЖЕВА — 1860 км
го стоку. Річки впадають в озера, які не маЛІМПОПО — 1600 км
ють стоку в океан або губляться в пісках. Поширення областей внутрішнього стоку пов’язане
Рис. 1. Порівняльна довжи
з дефіцитом вологи та улоговинним характером
на великих річок Африки.
рельєфу. Безстічні озера займають дно улоговин.
До них сходяться ваді — сухі русла річок, які
заповнюються водою після нечастих дощів.
Велике значення для водопостачання мають підземні води. Вони підходять близько до поверхні в зниженнях рельєфу, утворюючи оазиси (рис. 2). Із давніх часів розташування оазисів визначало
напрями караванних шляхів у пустелях, вони були місцем відпочинку для мандрівників та пунктами, де ті могли запастися водою.
В оазисах ростуть пальми, на зрошуваних землях вирощують овочі,
зернові культури, плодові дерева.



У Сахарі, під товщею пісків на глибині 2300 м, нещодавно були відкриті водо
носні шари загальною площею 900 тис. км2 (більше за площу України!). Учені
вважають, що з них щодня можна відкачувати 100 млн м3 прісної води — до
статньо, щоб за кілька років перетворити пустелю на квітучий сад.
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Найбільш густа річкова мережа, багато боліт характерні для екваторіального та
субекваторіального кліматичних поясів, де
випадає найбільша кількість опадів.
Є в Африці й льодовики, які розташовані поблизу екватора на трьох величних
вершинах: Кіліманджаро, Рувензорі та Кенія. Проте їхня площа стрімко зменшується.
©© Luca Galuzzi

2 Річки.

Усі річки Африки належать до трьох

Рис. 2. Оазис у Сахарі.

Рис. 3. Басейни стоку річок
в океани.
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басейнів: Атлантичного, Індійського океанів
і басейну внутрішнього стоку (рис. 3).
Понад 1/3 території Африки займають
басейни її головних річок: Нілу, Конго, Нігеру, Замбезі та Оранжевої. Вони мають переважно дощове живлення. Майже для всіх
річок Африки властиві пороги й водоспади,
що пов’язано з близьким заляганням твердих порід фундаменту платформи та підняттям окраїн материка.
Найдовша річка Африки — Ніл
(6671 км). Вона має два витоки. Один із
них — Блакитний Ніл — бере початок з озера Тана на Ефіопському нагір’ї. Прямуючи
до Середземного моря, до якого залишається
ще близько 3000 км, річка біля міста Хартум зливається з Білим Нілом — іншим витоком, який бере початок з озера Вікторія,
хоча за справжній його початок приймають
річку Кагера, що впадає в найбільше за
площею озеро Африки. Режим Нілу дуже
своєрідний і на перший погляд не відповідає кліматичним умовам території, якою
він протікає. Ніл розливається в середині літа, коли в Єгипті стоїть найбільш спекотна
й суха погода. Цей факт давав привід жерцям говорити про божественне походження
річки. Насправді пояснення такого режиму
просте: Білий Ніл бере початок в екваторіальному поясі й майже щодня поповнюється
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дощами. На межі тропічного поясу до нього приєднується Голубий
Ніл, який несе води після літніх мусонних дощів, що випадають на
Ефіопському нагір’ї.
Конго — найбільш повноводна річка Африки та друга за довжиною після Нілу (4320 км). Річка Конго щорічно виносить в океан
стільки ж води, скільки 15 таких річок, як Ніл, а площа її басейну
посідає друге (після басейну Амазонки) місце у світі. За течією річки
чітко простежується зміна її характеру. У верхів’ях багато порогів
й водоспадів, у середній течії Конго стає рівнинною річкою із широким руслом. Недалеко від місця впадання в Атлантичний океан
знову починається порожиста ділянка з каскадами водоспадів під
назвою Водоспади Лівінгстона.
Третя за величиною річка Африки — Нігер (у перекладі з латинської мови — «чорна») — бере початок на височині приблизно
за 300 км від Атлантичного океану. Проте тече вона в протилежний
бік від океану, прямо в «розпечену пащу» Сахари. Русло річки описує велику дугу, відому під назвою «петля Нігеру». Перетинаючи
Сахару, Нігер прямує на південь і впадає у Гвінейську затоку. Води
Нігеру мають величезне значення для забезпечення водою населення
Західної Африки.
Серед річок Африки, які належать до басейну Індійського океану, найбільшою є Замбезі. Виходи твердих базальтових порід у руслі
річки утворюють численні пороги та водоспади, серед яких один із
найбільших водоспадів світу — Вікторія (рис. 4). Однак Вікторія —
не найвищий водоспад Африки. Першість належить водоспаду Тугела, який посідає друге місце серед водоспадів світу за висотою —
948 м. Він розташований у Південній Африці на невеликій річці
з однойменною назвою.
3 Озера.
Більшість великих озер Африки розташовані в грабенах уздовж
лінії Східноафриканських розломів. Такі озера витягнуті, дуже глибокі, із крутими берегами. Найбільше з них — Танганьїка — глибиною 1470 м (друге за глибиною після Байкалу та найдовше у світі
озеро, протяжність близько 670 км).
У прогині давніх кристалічних порід утворилося найбільше
озеро Африки та друге за площею прісноводне озеро у світі — Вікторія. Площа озера — 68 тис. км2. Глибина озера досягає 80 м,
а довжина берегової лінії — близько 7 тис. км. На озері, як на морі,
бувають припливи й відпливи, а під час ураганів здіймаються сильні
шторми з величезними хвилями. На решті території Африки озер
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Рис. 4. Водоспад Вікторія.

Рис. 5. Озеро Чад.

мало. До залишкових (реліктових) озер належить озеро Чад (рис.
5), розташоване в південній частині Сахари. На Ефіопському нагір’ї
є озера вулканічного походження. Озеро Тана утворилося шляхом
перегороджування річки потоками лави.
На річках Африки є багато штучних озер — водосховищ. Найбільш відомі з них — озеро Насер на Нілі, Кариба на Замбезі, Каїнджі
на Нігері. Більшість із них створені для виробництва електроенергії,
але вода, яка є в Африці особливою цінністю, використовується і для
забезпечення населення водою, і для зрошення, і для рибного лову.
! Висновки

Внутрішні води Африки представлені річками, озерами, болотами, підземними водами, штучними водоймами, гірськими льодовиками. Основна особливість внутрішніх вод Африки — нерівномірність
розміщення.
Річки Африки належать до басейнів Атлантичного, Індійського
океанів і внутрішнього стоку. Майже всі вони мають дощове живлення, на них багато порогів і водоспадів.
Озера Африки мають різне походження. Найбільші озера розташовані в западинах Східноафриканських розломів.
У посушливих районах важливе значення для забезпечення населення водою мають підземні води.
Запитання та завдання для самоперевірки
1. До басейнів яких океанів належать річки й озера Африки? 2. Чому площа
стоку басейну Атлантичного океану значно більша, ніж Індійського? 3. Чому
басейн внутрішнього стоку займає значну частину площі Африки? 4. Який
тип живлення річок Африки переважає? 5. Яке походження мають улогови
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ни озер Африки? 6. У чому полягає роль підземних вод у водопостачанні
окремих районів Африки? 7. Чому, незважаючи на значну кількість річок та
озер в Африці, її населення часто відчуває на собі справжній «водний голод»?
Практична робота 2 (продовження)
Підпишіть на контурній карті: річки: Ніл, Конго, Нігер, Замбезі, Оранжева; озера: Вікторія, Танганьїка, Ньяса, Чад; водоспад: Вікторія.

§ 12.	Природні зони Африки
Ви дізнаєтесь:
 про особливості ґрунтово-рослинного покриву материка
 закономірності розміщення природних зон
Пригадайте
 Що таке горизонтальна зональність і вертикальна поясність?

Природні зони Африки, так само як і кліматичні пояси, розташовані майже симетрично по обидва боки від екватора. У їхньому розміщенні яскраво виражена широтна зональність. В Африці
формуються природні зони екваторіального, субекваторіального, тро-

©© Frank Vincentz

Рис. 1. Фінікова пальма — «королева
пустелі», основний продукт харчування
населення африканських оазисів. Вона дає
тінь, їжу, будівельний матеріал. Одне дере
во дає близько 40 кг плодів за рік і пло
доносить протягом 100 років. Із пальмових
листків плетуть пружні кошики й циновки,
а з волокон виготовляють мотузки й ка
нати.

Рис. 2. Природні зони Африки.
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Рис. 3. Леопард.

Рис. 4. Баобаб — один із символів Африки.

пічного й субтропічного географічних поясів (рис. 2). На підняттях
рельєфу виражена вертикальна поясність.
1 Вологі екваторіальні ліси.

Зона вологих вічнозелених лісів (гілеї) розташована в басейні
річки Конго та на узбережжі Гвінейської затоки. Близькість до екватора обумовлює велику кількість сонячного світла й опадів протягом
року. В умовах спекотного й рівномірно вологого клімату на червоно-жовтих фералітних ґрунтах ростуть багатоярусні вічнозелені ліси.
У приекваторіальних широтах немає певних пір року, тому рослини тут розвиваються за своїми циклами. Одні різновиди, наприклад,
скидають листя кожні півроку, інші — через рік і три тижні, а деякі — протягом усього року — через невеликі проміжки по одній гілці.
Тваринний світ вологих вічнозелених екваторіальних лісів
винятково різноманітний, він змінюється за вертикаллю, відповідаючи певним ярусам. У пухкому ґрунті та лісовій підстилці зосереджена численна мікрофауна: бактерії і цвілеві гриби працюють
безперервно. В умовах високої вологості швидкість гниття просто
дивовижна: листок, скинутий деревом, тут повністю розкладається
за шість тижнів. У наземному ярусі живуть дрібні копитні, лісові свині, лісові слони, горили; біля водойм — карликові бегемоти,
окапі (родичі жирафів). Найбільшим хижаком екваторіальних лісів
є леопард (рис. 3). У кронах дерев багато мавп (мартишки, колобуси,
шимпанзе), птахів, комах, гризунів. Повсюдно селяться земноводні
(жаби). У всіх ярусах поширені терміти.
Олійна пальма — дерево заввишки до 20—30 м. Із плодів пальми отримують
знамениту пальмову олію. Жителі вживають її насіння, а із суцвіть збирають
сік, із якого виготовляють пальмове вино, що добре втамовує спрагу.
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На півдні, півночі й сході зона вологих екваторіальних лісів
змінюється зоною перемінно-вологих листопадних лісів, а потім рідколісь і саван. Така зміна пояснюється зменшенням річної кількості
опадів і появою сухого періоду року.
2 Савани та рідколісся.

Савани й рідколісся в Африці досягають до 16—18° пн. ш., а на
півдні переходять за Південний тропік, займаючи майже 40 % площі
материка. Савани — це субекваторіальний лісостеп. Для більшості
дерев характерна зонтична форма крони. Із деревних порід у савані
переважають баобаби (рис. 4), зонтичні акації, мімози, пальми. У міру просування в напрямку пустель тривалість посушливого періоду
збільшується; трав’янистий покрив стає низькорослим, розрідженим,
з’являються деревоподібні молочаї, алое з м’ясистим колючим листям. У саванах формуються червоні й червоно-бурі ґрунти.
Достатня кількість трав’янистого покриву в савані створює
сприятливі умови для життя великих травоїдних тварин: слонів,
носорогів, жирафів, антилоп тощо. Їхні великі стада привертають
увагу численних хижаків: левів, гепардів, леопардів, шакалів, гієн.
У водоймах живуть бегемоти, крокодили, фламінго. Багато термітів.
Савани та рідколісся, як у Північній, так і в Південній півкулі,
поступово переходять у тропічні пустелі та напівпустелі.
3 Пустелі та напівпустелі.

Пустелі та напівпустелі — результат спекотного й сухого клімату. Висока сухість повітря, виснажлива денна спека та порівняно
низькі нічні температури характерні майже для 30 % площі Африки.
На півночі Африки тропічні пустелі займають величезну територію —
близько 7 млн км2, їх поєднують під загальною географічною назвою
— Сахара. Повітря в Сахарі завжді сухе й насичене пилом, відносна
вологість дуже мала, іноді нижче 25 %. У літній день повітря прогрівається до +40 °, іноді до +50 °, а пісок розжарюється до +80 °. Рослинність досить бідна та має специфічні пристосування: листки замінені колючками, корені поширюються далеко вшир і вглиб. Подекуди
зустрічаються багаторічні колючі чагарники з верблюжої колючки та
молочаїв, на засолених ділянках є полин, солянка. У напівпустелях
ростуть алое, дикий червоний огірок, акації, тверді злаки. У пустелі Наміб можна побачити унікальну рослину — вельвічію (рис. 4).
Лише в оазисах розвивається багата рослинність. Основна рослина оазисів — фінікова пальма (рис. 1). Більша частина пустель
позбавлена ґрунтового покриву, лише подекуди формуються сірі
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пустельні малородючі ґрунти. У пустелях і напівпустелях водяться
тварини, які вживають мало води або здатні долати великі відстані
в її пошуках. Це антилопи, верблюди, плямисті гієни, шакали, лиси, страуси. Характерна велика кількість ящірок, змій, скорпіонів,
тарантулів. У спекотний час багато мешканців пустелі зариваються
глибоко в пісок, ховаються в нори, а активне життя ведуть уночі.
4 Твердолисті вічнозелені ліси та чагарники.
На північному заході та південному заході материка в областях
із субтропічним середземноморським кліматом на коричневих ґрунтах сформувалася зона твердолистих вічнозелених лісів та чагарників. Вона являє собою світлий ліс із вічнозеленими сосною, кедром,
кипарисом, корковим дубом, маслиною. На схилах ростуть густі зарості мирти, лавра, олеандра, карликових пальм. У лісах живуть
дикі кози, гадюки, черепахи, орли, скорпіони тощо.
5 Вертикальна поясність.
Вертикальна поясність простежується в горах та охоплює невеликі площі на півночі, півдні, у центрі материка й на острові Мадагаскар.
У горах Атлас знижені ділянки зайняті заростями вічнозелених
чагарників, на висотах 1200—2000 м ростуть мішані сосново-дубовокедрові ліси. Вище — до 2600—2900 м — хвойні ліси з таласького
кедру та темнохвойних порід. Найбільш високі вершини вкриті рідкими чагарниками.
Біля підніжжя гір Кіліманджаро, Кенія та Рувензорі простягається зона саван та рідколісь, ліси починаються з 2000 м, вище
3000 м їх змінюють луки, із підняттям до 5000 м рослинність поступово зникає. На висотах понад 5500 м з’являються льодовики.
Останніми десятиліттями їхня площа значно скоротилася.
! Висновки
Широтна зональність у розміщенні природних зон на території
Африки зумовлена переважанням рівнинного рельєфу й нерівномірним розподілом опадів.
Найбільші площі на материку займають савани й рідколісся,
пустелі та напівпустелі.
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Запитання та завдання для самоперевірки
1. Які природні зони сформувалися на Африканському континенті? 2. Чому
в Африці переважають зональні природні комплекси? 3. Назвіть основні
особливості вологих екваторіальних лісів. 4. Чому савани й рідколісся за
ймають значні площі в Африці? 5. Яким чином представники органічного
світу пристосувалися до природних умов пустель?

Тема 2. Африка
Практична робота 2 (закінчення)
Підпишіть на контурній карті: пустелі: Сахара, Наміб; напівпустелю: Калахарі.
Практичне завдання
Використовуючи текст параграфа та карти атласу, складіть коротку характе
ристику природних зон Африки. Відповідь подайте у вигляді таблиці.
Назва
природ
ної зони

Географічне
положення

Особливості
клімату

Переважаючий
тип ґрунтів

Представники
рослинно
тваринно
го світу
го світу

Географічні дослідження
1. Уявіть себе членом експедиції, яка вивчає особливості африканських пус
тель. Про які спільні та відмінні риси пустель Південної та Північної півкуль
ви зробите записи у своєму подорожньому щоденнику?
2. Використовуючи знання про природні зони Африки, здійсніть ладіть уявну
подорож річкою Конго від верхів’я до гирла. Складіть перелік необхідного
спорядження, назвіть особливості навколишньої природи, можливі трудно
щі й небезпеки.

§ 13.	Стихійні явища природи. Екологічні проблеми
Ви дізнаєтесь:
 про найбільш небезпечні явища природи в Африці та причини їх виникнення
 про екологічні проблеми материка та шляхи їх подолання
Пригадайте
 Назвіть явища природи, що можуть спричиняти стихійні лиха.
 Які існують види природоохоронних територій?

Більша частина Африки має несприятливі для життя та господарської діяльності людей природні умови. Посушливі області, піщані та кам’янисті простори, зони можливих катастрофічних посух,
надмірно зволожені території займають майже 2/3 площі материка.
Неправильне ведення господарства часто призводить до посилення
прояву стихійних явищ і загострення екологічних проблем. Порівняно з іншими континентами Африка має найбільш загрозливі темпи та
розміри деградації унікальних природних комплексів. Питання їхньої
охорони та збереження є вкрай важливими для багатьох країн Африки.
1 Стихійні явища природи.

Одне з найбільш згубних стихійних лих Африканського континенту — посухи. Кілька останніх десятиліть в Африці спостерігається посилення тривалості посух і зниження стоку річок. Ці процеси
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Рис. 1. Агбогблоші, місто-звалище. На території Аф
рики неподалік від столиці Гани — Аккри розта
шоване одне з наднебезпечних та антиекологічних
місць на планеті — місто Агбогблоші. Сюди звозять
електронне сміття з усього світу: спрацьовані теле
візори, комп’ютери, мобільні телефони, принтери та
іншу техніку. У ґрунти та повітря потрапляють ртуть,
соляна кислота, миш’як, важкі метали, свинцевий пил
та інші забруднювачі, концентрація яких у сотні разів
перевищує гранично допустимі норми концентрації.
Середній вік жителів міста становить 12—20 років.

пов’язані не лише з кліматичними змінами, але і з постійним наступом людини на ліси та савану. Руйнація їхніх природних комплексів та перетворення земель на сільськогосподарські угіддя ведуть
до зниження вологообміну над континентом.
Виснажливі посухи змінюються періодами дощів руйнівної сили. Заливні дощі здатні спричинити сильні повені, через які страждають посіви культурних рослин. Потоки води просто змивають їх
разом із верхніми шарами ґрунту, а також руйнують житла, мости,
що призводить до численних людських жертв.
Повені також викликають поширення небезпечної хвороби —
малярії — та паразитичних інфекцій. Багато лих приносить нашестя
сарани, мухи цеце, мушки ціціліум.
2 Екологічні проблеми.
Екологічні проблеми виникають у зв’язку з втручанням людини
в природні процеси, яке порушує рівновагу природних комплексів.
Зміна природних комплексів материка почалася ще в епоху
його колонізації європейцями. Вивезення коштовної деревини, вирубування лісів призвели до збільшення площі саван, виснаження
ґрунтів. Наслідком неправильного ведення сільського господарства
(випалювання лісів, надмірного випасання худоби) протягом століть
стало посилення процесів опустелювання. За останні 50 років площа
Сахари збільшилася на 650 тис. км2 (для порівняння: площа України
складає 603,7 тис. км2).
Значна кількість великих тварин, особливо в саванах, привернула до Африки увагу любителів полювання. У результаті деякі види тварин були повністю знищені, а інші перебувають під загрозою
зникнення (носороги, слони, леви, жирафи тощо).
Великих збитків природі Африки завдає видобуток корисних
копалин. Бідність африканських держав не дозволяє їм виділяти



58

Тема 2. Африка
Рис. 2. Квагга — вимерлий підвид рівнинної зебри, що
жив у Південній Африці. Багато років тому багатотисячні
табуни квагг населяли околиці річки Лімпопо. Наприкінці
XVIII — у XIX ст. голландські колоністи почали відтісняти їх,
займаючи землі під посіви та пасовища. Квагги не відрізня
лися смачним м’ясом, проте з їхніх шкір робили ремені, а зі
шлунка — бурдюки для води. До того ж фермери відстрі
лювали квагг, вважаючи їх конкурентами свійських тварин.
Останніх квагг було знищено в 1880 р. Вони є найбільш
типовим прикладом зникнення тварин із вини людини.

необхідні кошти на охорону навколишнього середовища. Проблема
підсилюється ще й тим, що розвинені держави розміщують на території Африки екологічно небезпечні виробництва, такі як переробка
радіоактивної сировини, виробництво мінеральних добрив тощо.
3 Заповідники та національні парки Африки.
Для збереження унікальної природи Африки, захисту тварин
від знищування в африканських країнах із 30-х рр. ХХ ст. почали
розроблятися спеціальні програми з розв’язання екологічних проблем. Один із напрямків цих програм — створення заповідних територій, які виконують роль і музеїв, і лабораторій живої природи.
Заповідники та національні парки на материку займають великі площі, а їхня загальна кількість становить 392. Особливо багато
їх у Південній і Східній Африці, а деякі з них мають світову популярність. Найбільший африканський національний парк — Цаво
площею понад 2 млн га — розташований у Кенії. Тут у природних
умовах живуть слони, бегемоти, антилопи бонго, буйволи, а головним об’єктом охорони є чорний носоріг, представників якого в Африці залишилося лише кілька сотень.
За кількістю видів і загальним числом тварин першим в Африці є національний парк Серенгеті, що на півночі Танзанії (рис. 3).
У межах парку живе понад 4,5 млн представників великих ссавців,
здебільшого копитних. Тут можна побачити близько 35 видів рівнинних тварин, у тому числі «велику п’ятірку» — слонів, носорогів,
левів, бегемотів і буйволів.
У Південній Африці в басейні правих приток річки Лімпопо
розташована одна з найбільших природоохоронних територій Африки — Національний парк Крюгера, де поряд зі слонами, носорогами,
жирафами, левами, зебрами охороняються 17 видів антилоп. У болотах по берегах річок живе багато крокодилів. Своєрідного колориту
лісам надає розмаїтість птахів, особливо папуг.
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Рис. 3. Націо
нальний парк
Серенгеті.

! Висновки

Значні території Африки відчувають на собі вплив різноманітних
стихійних явищ природи, найбільш масштабними з яких є посухи.
Господарська діяльність на материку призвела до виникнення
екологічних проблем — опустелювання, збідніння органічного світу,
поширення небезпечних хвороб. Поглиблюють екологічні проблеми
примітивні методи господарювання, браконьєрство, економічна відсталість африканських країн.
Важливу роль у збереженні та відновленні унікальної природи
материка відіграють природоохоронні території, кількість яких протягом останніх десятиліть збільшується.
Запитання та завдання для самоперевірки
1. Назвіть стихійні явища природи, поширені на території Африки. Якими
є причини їх виникнення? 2. Чи можливо запобігти опустелюванню афри
канських саван? 3. У чому полягає сутність основних екологічних проблем
Африки? 4. Чи можна стверджувати, що господарська діяльність людини най
частіше сприяє виникненню та поширенню стихійних лих? 5. Які заповідники
та національні парки Африки мають світову популярність? Назвіть представ
ників тваринного світу, які охороняються на заповідних територіях Африки.
Практичне завдання
На карті природних зон Африки в атласі знайдіть заповідники та національні
парки, позначте їх на контурній карті, укажіть, у яких природних зонах вони
розташовані.
Географічні дослідження
Уявіть, що вас зарахували до складу експертної групи вчених, які вивчають вплив
господарської діяльності людей на природу Африки (робота в групах). Складіть
звіт «Наслідки зміни природи Африки» за планом, заповнивши таблицю в зошиті.
Назва при
родної зони
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Види господар
ської діяльності

Наслідки впливу гос
подарської діяльності

Пропоновані за
ходи для охорони

Тема 2. Африка

§ 14.	Населення та політична карта
Ви дізнаєтесь:
 які раси і народи проживають на континенті
 про особливості розміщення та розселення населення
 як формувалася політична карта материка
Пригадайте
 Назвіть людські раси та їхні ознаки.
 Назвіть види господарської діяльності людини.

Численні знахідки археологів свідчать про те, що Африка була
заселена дуже давно. На Африканському континенті знайдені найдавніші, виготовлені 2,6 млн років тому кам’яні знаряддя праці. Цей
факт дає вченим підстави зробити припущення про те, що Африка
є батьківщиною людства.

Рис. 1. Бербер-ко
човик у Марокко.

©© PRA

трьох основних рас. Представники південної гілки європеоїдної раси — араби та бербери (рис. 1) — живуть
переважно на півночі Африки. Для них характерні
смаглява шкіра, темні волосся й очі, вузький ніс та
овальне обличчя.
На південь від Сахари живуть представники негроїдної раси. Вони мають темний колір шкіри, чорне
кучеряве волосся, широкий ніс. Населення «чорної»
Африки відрізняється надзвичайним різноманіттям.
Найбільш високорослі народи Африки — нілоти, тутсі, хіна — живуть у саванах східної частини материка. Їхній середній зріст становить 180—200 см.
Центральні райони займають народи банту, а в
екваторіальних лісах невеликими групами живуть
найменші на планеті люди — пігмеї, найвищі з яких
ледь сягають 150 см (рис. 2).
У напівпустелях і пустелях Південної Африки
живуть бушмени та готтентоти. Для них характерні
жовтувато-коричневий колір шкіри, широке плоске
обличчя, що надає їм подібності з монголоїдами. Північно-східна частина Африки — батьківщина ефіопів,
яких зараховують до мішаної раси (рис. 3). У них
темна, як у негроїдів, але з червонуватим відтінком
шкіра, а риси обличчя подібні до європеоїдів.

©© Christopher

1 Раси і народи.

В Африці проживають народи, що належать до

Рис. 2. Пігмеї — най
менші люди на Землі.
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Рис. 3. Ефіопський
священик.

Населення острова Мадагаскар — малагасійці —
також належить до мішаної раси, яка сформувалася
в результаті поєднання азіатських народів з африканськими. Прийшле населення європейського походження становить незначну частину населення материка.
Уздовж узбережжя Середземного моря живуть нащадки французів, на Канарських островах — іспанці,
а на крайньому півдні материка — африканери, або
бури, — нащадки переселенців із Нідерландів, англійців. Усього в Африці проживають кілька тисяч народів. У більшості африканських країн однією з офіційних мов часто є європейська — та, якою розмовляли
колишні колонізатори.

2 Кількість населення та його розміщення.

Африка посідає друге місце у світі серед інших материків за
кількістю населення — понад 1 млрд осіб, що становить близько
15 % від усього населення світу. Щороку населення континенту
збільшується на 24 млн осіб. За прогнозами експертів, якщо такі
високі темпи приросту збережуться, то до 2050 р. населення Африки
зросте до 2 мільярдів.
Середня тривалість життя в Африці дуже низька — не перевищує 40 років. У багатьох країнах майже половину населення складають діти.
Населення материка розміщено нерівномірно. Найбільша густота населення (1000 осіб на 1 км2) спостерігається в долині Нілу. Густо заселені узбережжя Гвінейської затоки і Середземного
моря. На півдні Африки, у пустелях, густих лісах і високогір’ях
густота населення дуже низька — менш ніж 1 особа на 1 км2.
Більша частина населення Африки — близько 70 % — проживає в сільській місцевості, займається землеробством і скотарством.
3 Політична карта.

Початок формування політичної карти Африки пов’язаний
з утворенням перших давніх держав. У IV—III тис. до н. е. в долині Нілу виникла землеробська цивілізація Стародавнього Єгипту.
Пізніше, на північному сході Африки, з’явилися інші держави: Аксуанське та Мероїтське царства, Ефіопія, а на півночі Африки —
Карфаген. В XI—XV ст. н. е. виникли великі держави на узбережжі
Гвінейської затоки та в центральній частині материка. Більшість з
них не мали чітких кордонів.
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Рис. 4. Колоніальні володіння європейських дер
жав в Африці наприкінці XIX — на початку ХХ ст.

Рис. 5. Сучасна політична карта Африки.

Від XV ст. починається колонізація материка європейцями.
Держави Африки або різні області материка в минулому мали назви, які
відбивають події або явища їхньої історії. Наприклад: Гана в XV ст. назива
лася Золотий Берег; ділянку на узбережжі Атлантичного океану в сучасній
Ліберії, звідки вивозили гвінейський перець, називали Перцевий Берег;
Берег Слонової Кістки — таку назву до 1986 р. мала Республіка Кот-д’Івуар;
Невільничий Берег — так звалося узбережжя Гвінейської затоки, де негрів
продавали в рабство.

Кордони колоніальних володінь установлювалися за картою,
залежно від економічних інтересів і домовленостей країн-метрополій, без урахування історичної, мовної та культурної спадщини африканських народів. На початок ХХ ст. політична карта Африки
майоріла кольорами колоніальних держав: Англії, Франції, Бельгії,
Португалії, Іспанії, Італії (рис. 4).

63

РОЗДІЛ ІІ. МАТЕРИКИ

Панування європейців в Африці закінчилося в середині ХХ ст.,
коли колонії одна за одною почали здобувати незалежність. Сучасна
політична карта Африки налічує 55 держав (рис. 5).
Країни Африки відрізняються розмірами територій, природними умовами, ресурсами, кількістю та складом населення. Найбільша
за площею країна — Алжир (2,4 млн км2, що майже у 4 рази більше
за Україну). Найменша — острів Святої Єлени (0,4 тис. км2). Африка посідає перше місце серед материків за кількістю країн, які не
мають морських кордонів.
Здобувши незалежність, африканські держави зіткнулися з безліччю проблем, породжених колоніальним минулим, — неграмотні
стю, бідністю, слаборозвиненим господарством, міжнаціональними
та релігійними конфліктами.
! Висновки

Африка — прабатьківщина людства. На її території проживають представники всіх рас: європеоїдної, монголоїдної, мішаної.
Кількість населення материка швидко зростає.
Населення Африки розміщене нерівномірно. Переважна більшість населення Африки проживає в сільській місцевості.
Сучасна політична карта материка сформувалася в другій половині ХХ ст., коли значна частина африканських колоній здобула
незалежність.

Запитання та завдання для самоперевірки
1. Представники яких рас складають населення Африки? У яких районах
материка проживають народи, що належать до різних рас? 2. Які причи
ни сприяють швидкому зростанню кількості населення континенту в наш
час? 3. Які райони Африки мають найвищу густоту населення? Чим це
пояснюється? 4. Коли і як почалася колонізація Африки європейськими
державами? Які європейські держави мали на Африканському континенті
найбільшу кількість колоній? 5. Чому на сучасній політичній карті Африки
кордони багатьох держав проведені прямими лініями? 6. Які негативні на
слідки колонізації доводиться долати молодим державам Африки?
Практичне завдання
За політичною картою Африки (рис. 5) визначте: а) найбільші за площею дер
жави материка; б) країни, які мають вихід до морів та океанів; в) країни, які
не мають виходу до морів та океанів.
Географічні дослідження
Використовуючи додаткові джерела, підготуйте повідомлення за однією з тем:
«Особливості культури та способу життя одного з народів Африки», «Релігійні
вірування африканців», «Видатні африканські діячі культури та спорту».
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§ 15.	Країни Африки
Ви дізнаєтесь:
 про особливості природи, населення та господарства країн Африки
Пригадайте
 Назвіть загальні риси господарства країн Африки.
 Назвіть види господарської діяльності людей.

Історія розвитку кожної держави Африканського континенту є
неповторною. Змішування культур, рас, народів, мов і релігій, необхідність пристосовуватися до природних умов створили особливий
колорит, своєрідність побуту й традицій африканських народів.
У країнах Африки дивним чином поєднуються риси давніх господарських укладів із сучасними досягненнями цивілізації, розкіш
сучасних будівель і гармонія пальмових хатин, сучасні автомобілі
та верблюди на дорогах.
1 Єгипет.

Єгипет належить до небагатьох країн світу, територія яких розташована відразу на двох
континентах — на північному сході Африки та
на Синайському півострові в Азії. Понад 90 %
території країни займає посушлива пустеля, поділена Нілом на дві частини. Від найдавніших
часів Ніл був для єгиптян джерелом води та
головною транспортною артерією. І в наші дні
майже все населення Єгипту зосереджено в долині й дельті Нілу. На родючих берегах річки
єгиптяни вирощують бавовник, кукурудзу, пшеницю, цукрову тростину, овочі й фініки. Із галузей промисловості в Єгипті розвинені видобувна (видобуток нафти, залізної руди, фосфоритів,
марганцю), машинобудування, харчова, хімічна.
Більшість єгиптян працюють на підприємствах
текстильної й швейної промисловості. Значні
прибутки Єгипту приносить туризм. Щороку
країну відвідують близько 4 млн туристів.
Столиця Єгипту — Каїр (населення понад
8 млн осіб) — найбільше місто в Африці. Це великий промисловий, транспортний і культурний
центр країни. У Каїрі є університет, працює багато музеїв.

Єгипет
 Площа: 1 млн км2
 Населення: 85,3 млн осіб
(2014 р.)
 Столиця: Каїр
 Державна мова: арабська
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2 Алжир

Алжир — африканська країна з дуже бага-

Алжир
 Площа: 2,4 млн км2
 Населення: 38,8 млн осіб
(2014 р.)
 Столиця: Алжир
 Державна мова: арабська

Ефіопія
 Площа: 1,1 млн км2
 Населення: 96,6 млн осіб
(2014 р.)
 Столиця: Аддис-Абеба
 Державна мова: амхарська

Нігерія
 Площа: 923,8 тис. км2
 Населення: 175,1 млн осіб
(2014 р.)
 Столиця: Абуджа
 Державна мова: англійська
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тою історією та архітектурною спадщиною. Саме
на території Алжиру наприкінці XII ст. до н. е.
виникли поселення фінікійців, а в I ст. до н. е.
з’явилися римські міста. Споруди давньоримської епохи, знайдені археологами, є музеями
під відкритим небом.
Близько 2/3 території Алжиру займає пустеля Сахара, тому 90 % населення країни живе
на півночі в умовах м’якого субтропічного клімату. На родючих землях тут вирощують пшеницю, виноград, маслини, цитрусові, інжир, фініки, овочі. Алжир посідає перше місце в Африці за обсягами запасів природного газу, ртутних
і вольфрамових руд, нафти. Основним джерелом
прибутку Алжиру є продаж нафти й природного газу, які трубопроводами, прокладеними дном
Середземного моря, доставляються в Європу.
Столиця — місто Алжир (населення близько 3 млн осіб) — найбільший економічний, транспортний і культурний центр країни. У місті поряд із сучасними кварталами збереглися давні
будови.
3 Ефіопія

Ефіопія (Абіссинія) — одна з найдавніших
держав світу. Клімат Ефіопії субекваторіальний,
сезонно вологий. Східні райони займає напівпустельна рівнина, а на Ефіопському нагір’ї кліматичні умови дуже залежать від висоти місцевості. У горах навіть трапляються нічні заморозки.
В Ефіопії дуже багатий тваринний світ.
Більша частина населення Ефіопії належить до так званої ефіопської раси, яка займає
проміжне положення між європеоїдною та негроїдною расами.
На родючих ґрунтах — гірських червоноземах — ефіопські селяни вирощують пшеницю,
ячмінь, просо, сорго, кукурудзу. У гірській провінції Каффа вирощують кавові дерева. Важли-
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вою галуззю сільського господарства є тваринництво. Розводять зебу, овець, кіз, ослів, верблюдів. Промисловість в Ефіопії розвинена
слабо. Вибувають золото, платину, марганцеву руду, калійну сіль.
Є підприємства харчової, шкіряно-взуттєвої, текстильної промисловості.
4 Нігерія.

Нігерія є найбільш населеною та багатонаціональною країною
Африки. У 2014 р. тут проживало понад 175 млн жителів. Хоча
в 1962 р. цей показник становив лише 63 млн осіб. За період дещо
більше 50 років кількість населення країни майже потроїлася й продовжує зростати в наш час.
Країна отримала назву на честь річки Нігер, яка перетинає
країну з північного заходу на південь і ділить країну на дві частини: південну, рівнинну, та північну, яка складається з плоскогір’їв
і східчастих плато. Клімат майже по всій території Нігерії субекваторіальний, мусонний. На півночі кількість опадів помітно зменшується. Майже половину території країни займає високотравна савана — ідеальне середовище для життя жирафів, носорогів, антилоп,
багатьох видів мавп. Різноманітний тваринний світ охороняється
в численних національних парках і заповідниках.
Нігерія — сільськогосподарська країна. Тут вирощують какао,
бавовник, арахіс, цукрову тростину, олійну пальму. Нігерія — один
із провідних світових виробників нафти.
У Нігерії розташовано більш ніж 50 міст із населенням понад
100 тис. осіб, однак майже всі вони за зовнішнім виглядом нагадують величезні села. Найбільше місто — Лагос (населення близько
8 млн осіб) — колишня столиця, промисловий, культурний і торговельний центр країни. Сучасна столиця — Абуджа з населенням
близько 800 тис. жителів була побудована спеціально як головний
офіційний центр країни.
5 Республіка Південна Африка.

На крайньому півдні Африканського континенту розташована
єдина в Африці економічно розвинена країна — Республіка Південна
Африка. Її узбережжя омивають води двох океанів — Атлантичного
та Індійського. Більша частина країни піднятим краєм Африканської
платформи зайнята плоскогір’ями та Драконовими горами. До нього примикають родючі низинні рівнини, які простягаються вздовж
узбереж океанів. На крайньому півдні країни розташовані Капські
гори. Клімат тропічний на півночі й субтропічний на півдні. Вели-
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Південна Африка
 Площа: 1,2 млн км2
 Населення: 53,1 млн осіб
(2014 р.)
 Столиці: Преторія, Кейптаун,
Блумфонтейн
 Державні мови — африка
анс, англійська, ндебеле,
кхоса, зулу, північне сото,
південне сото, цвана, свазі,
венда, цонга.

Рис. 9. Парк Дракенсберг.
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чезні простори вкривають савани, напівпустелі,
степи та зарослі вічнозелених чагарників. Дуже
багатий рослинний світ налічує до 16 тис. видів.
Понад 30 національних парків і заповідників
охороняють унікальний тваринний світ (слони,
бегемоти, зебри, леви, леопарди, численні птахи,
рептилії та комах).
Південну Африку іноді називають «райдужна країна». Ця назва виникла у зв’язку з етнічним різноманіттям її населення. Тут живуть
представники корінних африканських народів
банту, бушмени, готтентоти. Близько 15 % населення представлені вихідцями з Європи — нащадками голландських, французьких і німецьких колоністів, англійців.
Високий рівень економічного розвитку Південної Африки пов’язаний насамперед із найбагатшими родовищами корисних копалин. Країна посідає провідне місце у світі за видобутком
золота, платини, алмазів, хромітів, марганцевої
руди.
На частку цієї країни припадає 40 % промислового виробництва Африки та понад половина всієї виробленої на материку електроенергії.
На відміну від інших африканських держав, тут працює велика кількість промислових
підприємств — машинобудування, металургії,
хімічної, легкої, харчової, які ґрунтуються на
розвиненій електроенергетиці. Фермерські господарства вирощують пшеницю, кукурудзу, цукрову тростину, картоплю, близько 140 видів овочів
і фруктів. Крім традиційного розведення великої
рогатої худоби та овець, є й екзотичні галузі,
наприклад розведення крокодилів і страусів.
У країни три столиці: Преторія — резиденція
уряду, Кейптаун — місце перебування парламенту та Блумфонтейн, де розташовані органи
судової влади. Найбільшим економічним і фінансовим центром країни є Йоганнесбург. Тут
проживає близько 4,5 млн осіб.

Тема 2. Африка
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Рис. 2. Скелет кита. Долина Китів у Єгипті.

Рис. 3. Кратер Вредефорт. Знімок із
супутника.

6 Об’єкти Всесвітньої природної та культурної спадщини ЮНЕСКО.

Особливим багатством країн Африки є об’єкти культурної спадщини ЮНЕСКО. Це пам’ятки світового значення — найбільш відомі
чудеса природи, давні археологічні споруди та наскельні малюнки,
неповторні витвори людської діяльності тощо.
У 1972 р. Міжнародна організація ЮНЕСКО прийняла Конвенцію про охо
рону Всесвітньої спадщини. Об’єктами природної спадщини стають рідкісні
за красою гори та печери, лісові масиви, озера, водоспади тощо. Культурна
спадщина представлена унікальними шедеврами людської діяльності. Об’єкти
Всесвітньої спадщини перебувають під охороною міжнародного права.

До Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Африці зараховують
76 культурних, 39 природних та чотири мішані об’єкти. Чимало унікальних знахідок підтверджують, що Африка є прабатьківщиною людства та колискою давніх цивілізацій. У піщано-кам’яних горбах пустелі Калахарі зосереджено понад 4500 наскельних малюнків площею
близько 10 км2. Вони відображають історію життя людей протягом
100 тис. років. Наскельні зображення також знайдені й охороняються
в Намібії, Південній Африці, Малаві, країнах Центральної Африки.
Одним із лідерів серед африканських країн за кількістю
об’єктів Всесвітньої спадщини є Єгипет — батьківщина найвеличнішої давньої цивілізації людства. Серед природних чудес Єгипту
в Списку Всесвітньої спадщини відзначена долина Ваді-аль-Хітан,
або долина Китів, — цінне сховище скам’янілих залишків давніх
тварин (рис. 2).
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На території Південної Африки розташовано вісім об’єктів
Всесвітньої спадщини. Серед них — водно-болотний район СентЛусія. Це 328 тис. гектарів заповідної території, де під захистом
перебувають декілька екосистем: від прибережних дюн, коралових
рифів та протяжних піщаних пляжів до озер, боліт і лісів, які населяють безліч різноманітних представників флори й фауни.
За 120 км від Йоганнесбурга розташований ще один унікальний об’єкт — кратер Вредефорт (рис. 3), який утворився у результаті
падіння на Землю астероїда діаметром 250—300 км. Вік кратера —
понад 2 млрд років.
! Висновки

Для більшості країн Африки характерні слаборозвинена промисловість і провідна роль гірничовидобувних галузей, сільського
господарства, недостатній розвиток транспорту, науки, сфери послуг.
Єдина економічно розвинена країна континенту — Південна
Африка.
В Африці зосереджено чимало об’єктів Всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО. Їх наявність створює передумови для розвитку туризму.
Запитання та завдання для самоперевірки
1. Чи згодні ви з твердженням давнього мандрівника про те, що «Єгипет —
дарунок Нілу»? Обґрунтуйте свою точку зору. 2. Чому населення Алжиру,
як і Єгипту, розміщено по території країни нерівномірно? 3. Чим поясню
ються більш різноманітні природні умови та багатий тваринний світ Ефіопії
порівняно з Алжиром і Єгиптом? 4. Чому офіційною мовою жителів Нігерії
є англійська? 5. Чим відрізняється галузевий склад промисловості Південної
Африки від інших країн Африканського континенту?
Практичне завдання
Охарактеризуйте географічне положення однієї з країн Африки (за вибором),
користуючись запропонованим планом: а) у якій частині материка розташо
вана; б) із якими державами має кордони; в) у межах яких природних зон
розташоване; г) якими морями (океанами) омивається; д) які великі річки про
тікають територією країни; е) протяжність із півночі на південь та із заходу
на схід (приблизно); є) географічні координати столиці.
Географічні дослідження
1. Опишіть уявну подорож уздовж меридіана 20° сх. д. з півночі на південь.
Розкажіть, які країни ви відвідаєте, із представниками яких народів зустрі
нетеся. Зверніть увагу на особливості культури й побуту, господарської
діяльності.
2. Складіть рекламний туристичний проспект об’єктів ЮНЕСКО однієї з країн
Африки. Результати роботи презентуйте у вигляді брошури або буклета.
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