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ПЕРЕДМОВА

«Фізична географія материків і океанів» є нормативною навчальною дисципліною циклу професійної і практичної підготовки студентів за спеціальністю географія. Материки і океани
є найбільшими природними територіальними та аквальними
комплексами у межах географічної оболонки Землі. Природа
кожного з них зберігає певну внутрішньою єдність та індивідуальні особливості залежно від географічного положення, розмірів, конфігурації, історії розвитку та характеру антропогенного
впливу. Ці особливості й визначають основні риси природних
умов кожного з океанів і континентів.
Навчально-методичний посібник присвячений Африці – другому за площею материку після Євразії. Африкою називаються
також частину світу, що складається з материка та прилеглих
до нього островів.
Африку, де на сьогодні проживає понад мільярд людей, вважають прабатьківщиною людства: саме тут знайшли найдавніші
останки ранніх гомінідів і їхніх ймовірних предків, включаючи
Sahelanthropus tchadensis, Australopithecus africanus, A. afarensis,
Homo erectus, H. habilis і H. Ergaster.
Існують різні версії походження назви материка: від фінікійського afar, що означає «пил»; назви народу «афри» (з берберської
«печера», малося на увазі печерних жителів); латинського aprica –
«сонячний»; чи від грецького αφρίκη, що означає «без холоду».
Дві останні версії, на нашу думку, якщо навіть і не мають прямого
відношення до утворення теперішньої назви материка, точно
відображають основні особливості його природи. Африку вважають найспекотнішим материком, оскільки основна її частина
розташована між Північним і Південним тропіками, що забезпечує отримання великої кількості сонячної радіації, а слабке
розчленування і замкнутість внутрішньої частини створюють
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характерну для Африки континентальність. Переважання рівнинного рельєфу та географічне положення обумовлює яскраве
вираження зональності. Широкі смуги субширотного простягання з відносно однорідними природними умовами закономірно
змінюють одна одну від екватора у північному та південному
напрямах. Особливо чітко зональна структура проявляється в
наймасивнішій та одноманітній по рельєфу північній частині
материка.
Відмінності в історії формування окремих частин материка, неоднорідність його літогенної основи, особливе поєднання
географічних ознак є основою для виокремлення в Африці фізико-географічних країн, а в їхніх межах – областей. У посібнику
розглянуто особливості природи цих великих фізико-географічних одиниць, що володіють індивідуальними природними
властивостями.
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Те м а

1

ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ
АФРИКИ. ІСТОРІЯ ВІДКРИТТІВ
ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДИ
КОНТИНЕНТУ

Особливості
географічного положення Африки
Африка є другим за величиною материком після Євразії. Її
площа становить 29,2 млн км2, а разом з нечисленними островами, що лежать поблизу узбережжя, – 30 млн км2.
Африканський материк тісно пов’язаний з Євразією. Північна
його частина відокремлена від Європи неширокою Гібралтарською
протокою та Середземним морем. На північному сході Червоне море
і Баб-ель-Мандебська протока відділяють Африку від Азії, а з’єднані
вони вузьким (112 км) Суецьким перешийком (Суецький канал
був прокопаний у 1869 р.). Від інших материків Африка відділена
величезними акваторіями Атлантичного та Індійського океанів. В
Індійському океані поблизу берегів Африки проходять холодна Сомалійська, теплі Мадагаскарська та мису Голкового, в Атлантичному –
холодні Бенгельська і Канарська течії та тепла Гвінейська течія.
Берегова лінія розчленована слабко. Найбільшими затоками
є Аденська в Середземному морі та Гвінейська, яка широко відкрита у бік Атлантичного океану. На сході в Індійський океан
виступає єдиний великий півострів Сомалі.
Найбільший острів Мадагаскар від материка відділений Мозамбіцькою протокою. Поблизу нього лежать архіпелаги островів
Коморських, Сейшельських, Амірантських, Маскаренських вулканічного та коралового походження. В Атлантичному океані неподалік від Африки розміщені острови Мадейра, Канарські, Зеленого
Мису, а також Біоко, Сан-Томе і Прінсіпі в Гвінейській затоці.
7

Берегову лінію Африки формують здебільшого хвильові процеси, тому переважаючими типами берегів є абразійно-акумулятивні, абразійні, акумулятивно-лагунні та акумулятивно-пляжеві. Акумулятивно-пляжеві характерні для узбережжя півострова
Сомалі, низинного узбережжя Середземного моря, де чергуються
з абразійно-акумулятивними. У місцях впадіння таких великих
рік, як Нігер, Замбезі та ін. формуються потамогенні береги дельтового типу. На узбережжі Червоного моря переважають коралові
та скидові (шермові) типи берегів. Скидові сформовані за переважанні тектонічних процесів. Береги, сформовані субаеральними
і тектонічними процесами та мало змінені морем, характерні для
узбережжя східної Африки – район Східноафриканського рифту,
узбережжя Гвінейського нагір’я, Атласу, Капських і Драконових
гір, де переважають абразійно-акумулятивно-бухтові береги.
Особливістю географічного розміщення материка є його симетричність щодо екватора. Африка майже повністю лежить між
тропіками і тільки північною та південною окраїнами заходить
у субтропічні широти. Північна частина материка на вісім тисяч
кілометрів простягнулася з заходу на схід, у південному напрямку материк звужується майже у два рази, тому більша частина
Африки розміщена у Північній півкулі. Гринвіцький меридіан
перетинає материк у західній частині.
Африці характерне незначне вертикальне розчленування:
у рельєфі переважають високі цокольні й пластові рівнини та
плоскогір’я з висотами від 200 до 1 000 м, менше 10 % площі
займають низовини. Окраїнні частини материка зазвичай припідняті щодо внутрішніх районів.
Положення більшої частини материка в тропічних широтах
та рівнинність його рельєфу, спричинили яскраво виражену широтнозональну зміну ландшафтів, незначно ускладнену на сході
та півдні. Секторна диференціація проявляється в екваторіальних широтах (вологий захід і сухий схід) і в Південній Африці
(вологий схід, сухий захід).
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Основні етапи
дослідження природи континенту
Зважаючи на низку історичних, політичних та економічних
чинників, історію дослідження природи Африки можна умовно
розділити на чотири етапи.
Перший етап (II тис до н. е. ‒ VІ ст. н. е.) ‒ дослідження й
освоєння північної частини континенту. Єгиптяни, просуваючись
уздовж узбережжя від гирла Нілу до затоки Сидр, проникали в
Аравійську, Лівійську і Нубійську пустелі. Близько 609‒595 pp. до
н. е. фінікійці здійснили морську подорож навколо Африки, а у
500‒470 pp. до н. е. карфагенянином Ганноном була споряджена
експедиція уздовж західного узбережжя континенту, завдяки
чому досягли внутрішньої частини Гвінейської затоки. У період
римського володарювання римські полководці і мандрівники
відкривали Канарські острови, проникали глибоко в Лівійську
пустелю (Л. К. Бальб, С. Флакк). У 525 р. візантійський купець
Козьма Індікоплов піднявся у верхів’я Нілу, перетнув Червоне
море і відвідав узбережжя Східної Африки. Він залишив 12-томний твір, що був єдиним для свого часу джерелом відомостей
про р. Ніл і суміжні території.
Другий етап ‒ арабські походи (VII‒XIV ст.). У VІІ ст. араби
перетнули Лівійську пустелю і пустелю Сахару, вивчали річки
Сенегал і Нігер, оз. Чад. Ібн Баттута в 1325‒1349 рр. перетнув
Південну і Східну Африку, а у 1352‒1353 рр. перейшов Західну
Сахару до р. Нігер та повернувся назад через Центральну Сахару.
Третій етап вивчення Африки (ХV‒XVІІ ст.) пов’язаний з пошуками португальцями морського шляху до Індії. У 1484‒1486 pp.
Д. Кан відкрив гирло р. Конго і досліджував узбережжя Анголи. У
1488 р. Б. Діаш відкрив крайню південну точку Африки, назвавши її мисом Бур (згодом перейменований в м. Доброї Надії). На
основі звітів Діаша маршрут в Індію розробив португальський
мореплавець Васко да Гама. У 1497‒1498 рр., прямуючи в Індію
з Лісабона, обігнув м. Доброї Надії і пройшов уздовж східного
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узбережжя до 3° 20’ пд. ш. У 1487‒1492 pp. П. Ковільян подорожував з Лісабона через Середземне море до гирла Нілу, а далі проплив уздовж південно-західного узбережжя Червоного моря до
м. Суакін. До кінця XVI ст. були встановлені контури континенту.
Ознаменувалося відкриттями і XVII ст. Так, у внутрішніх районах
Африки, на півдні від екватора, португальськими мандрівниками
були відкриті озера Тана (П. Паїш, 1613) і Ньяса (Г. Бокарру, 1616),
досліджені витоки Блакитного Нілу і нижня течія р. Конго.
На заході континенту англійська експедиція Д. Томпсона протягом 1618‒1619 pp. піднялася у верхів’я р. Гамбія на 600 км, у
кінці XVII ‒ на початку XVIII ст. здійснювалися французькі експедиції в басейн р. Сенегал.
Четвертий етап ‒ експедиції XVIII‒XIX ст., метою яких головно була розвідка природних ресурсів материка. Англійці створили спеціальну «Асоціацію для сприяння відкриттю внутрішніх
частин Африки» з метою розширення торгівлі і прогресу британської промисловості.
Зокрема, М. Парк у 1795‒1797 і 1805‒1806 pp. вивчав верхів’я
р. Нігер, У. Аудні, Д. Денем і X. Клаппертон у 1822‒1825 pp. перетнувши Сахару з півночі на південь (від міста Тріполі до озера
Чад), довели, що р. Нігер не витікає з цього озера. Перехід через
Сахару від Сьєрра-Леоне до Марокко у 1827‒1828 pp. здійснив
французький мандрівник Р. Кайє, а вже 1830 року англійська експедиція дослідила низів’я і гирло р. Нігер (Р. Лендер і Д. Лендер).
У кінці XVIII ‒ першій половині XIX ст. починається вивчення
Південної Африки, першим дослідником якої був англійський
мандрівник Дж. Барроу. У 1835 р. Е. Сміт обстежував р. Лімпопо.
Необхідно зазначити і вклад наших земляків-дослідників.
Наприклад, Єгор Петрович Ковалевський (виходець з Харківської губернії), котрий керував експедицією з вивчення басейну
Голубого Нілу в 1847‒1848 pp. Експедиція була організована на
прохання єгипетського хедива з метою знайти для єгиптян золото в басейні Голубого Нілу та відшукати витоки р. Білий Ніл.
У середині XIX ст. в басейні Білого Нілу працювали французькі (А. Ленан де Бельфона і Д’Арно) і німецька експедиції (Ф. Вер10

не). Найвищу точку материка ‒ вулкан Кіліманджаро відкрили у
1848‒1849 pp. німецькі місіонери І. Крапф і І. Ребман. Англійська
експедиція Дж. Спіка і Р. Ф. Бертона у 1856‒1859 pp. відкрила
озеро Танганьїка. У 1858 р. оз. Вікторія відкрив Дж. Спік, який
пізніше (у 1860‒1863 pp.) разом з Дж. Грантом встановив, що
саме з цього озера бере початок р. Ніл.
Найвідомішим дослідником Африки, безсумнівно, є Д. Лівінґстон, котрий у 1849 р. перетнув Калахарі і відкрив оз. Нґамі, потім
двічі перетнув Південну Африку із заходу на схід (1852‒1856 рр.),
обстежив значну частину басейну р. Замбезі та відкрив водоспад
Вікторія (1855 р.). У 1867‒1871 pp. він вивчав південні та західні
береги оз. Танганьїка, відкрив оз. Банґвеулу. У Європі вважали, що
експедиція Лівінґстона зникла, і на її пошуки відправився журналіст Г. М. Стенлі, який зустрівся з Лівінґстоном у 1871 р. на озері
Танганьїка. Далі вони разом обстежили північну частину цього
озера та з’ясували, що воно не пов’язане з Нілом. Ще одну експедицію, метою якої стали на пошуки Лівінґстона, у 1873‒1874 рр.
очолив англійський моряк і мандрівник В. Л. Камерон. Він досягнув оз. Танганьїка та відкрив його стік ‒ р. Лукуґа.
Досліджували Сахару і німецькі мандрівники Г. Рольфс (у
1865‒1867 pp. першим з європейців перетнув Африку від берегів Середземного моря до Гвінейської затоки) і Г. Нахтігаль (у
1869‒1874 pp. відбувся похід у район оз. Чад).
Російський мандрівник В. В. Юнкер у 1876‒1878 pp. мав велику подорож Центральною Африкою, під час якої провів географічні й етнографічні спостереження, уточнив гідрографію
витоків р. Білий Ніл. У наступній експедиції, (1879‒1886 pp.) він
досліджував вододіл річок Ніл і Конго; результати своїх спостережень узагальнив у книзі «Подорожі по Африці».
Територію сучасної Анголи і Мозамбіку вивчали португальці
Серпа Пінту (1877‒1879 рр. відкрив витоки річок Кунене і Кубанґо) та Бріту Капелу й Івенш (1877‒1879 рр. перетнули континент
із заходу на схід).
У 1926 р. М. І. Вавилов здійснив важливу ботанічну експедицію задля дослідження африканського середземномор’я, де
11

його цікавили осередки виникнення культурних рослин, зокрема
пшениці.
У першій половині ХХ ст. вже був накопичений великий обсяг матеріалів за результатами досліджень природи Африки.
Написані зведені роботи як загальногеографічного характеру,
так і покомпонентні для всього континенту та для окремих його
територій.
Запитання для контролю і самоконтролю
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Охарактеризувати географічне положення Африки.
Розкрити вплив географічного положення Африки на формування
її природних умов.
Розкрити вплив океанів та океанічних течій на природу Африки.
Перелічити типи берегів Африки та назвати місця їхньої локалізації,
розкрити механізм утворення цих типів берегів.
Охарактеризувати перший етап (II тис до н. е. ‒ VІ ст.) досліджень
й освоєння континенту.
Охарактеризувати дослідження Африки арабами у VII‒XIV ст.
Розповісти про етап вивчення Африки у ХV‒XVІІ ст. пов’язаний з
пошуками португальцями морського шляху до Індії.
Розкрити вклад у дослідження природи Африки експедиції Є. П. Ковалевського.
Проаналізувати вклад у дослідження Африки Д. Лівінґстона, зазначити основні відкриття його експедицій.
Практична робота

Завдання 1. Використовуючи літературні джерела у формі складного плану опишіть історію дослідження природи Африки.
Завдання 2. На контурну карту різними типами ліній нанесіть
основні маршрути дослідників Африки. Вкажіть прізвища дослідників
та роки їхніх експедицій.
Завдання 3. Використовуючи довідкові матеріали, карти та атласи,
заповніть таблицю.
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Таблиця
Географічне положення Африки
Крайні точки материка та їхні координати

Площа (млн км2)

Протяжність берегової лінії з океанами
Основні типи берегів Африки
Узбережні течії Індійського океану
Узбережні течії Атлантичного океану
Протяжність Африки і заходу на схід
Протяжність Африки з півночі на південь
Протяжність по екватору
Протяжність по південному тропіку
Протяжність по північному тропіку
Протяжність по північному тропіку
Середня відстань до найближчого
материка
Положення щодо Гринвіцького меридіана
Висоти

північна
південна
західна
східна
материкова
острівна
разом
Атлантичним
Індійським
Атлантичного
Індійського
холодні
теплі
холодні
теплі
у градусах
у км
у градусах
у км

максимальна
мінімальна
середня

Завдання 4. За укладеною таблицею усно проаналізуйте особливості географічного положення Африки та з’ясуйте його вплив на формування природних умов материка.
Завдання 5. Письмово охарактеризуйте берегову лінію Африки,
вказуючи елементи розчленування. Встановіть типи берегів, назвіть
місця їхнього поширення. З’ясуйте вплив характеру розчленованості
берегової лінії Африки на формування її природних умов.
Завдання 6. Вивчіть елементи берегової лінії Африки (див.: географічна номенклатура). Вміти показати їх на карті.
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ІСТОРІЯ
ФОРМУВАННЯ АФРИКИ.
РЕЛЬЄФ

Основні етапи
формування материка
Геологічна структура Африки нескладна і монолітна. В основі значної частини материка лежить Африканська платформа,
складена кристалічними, метаморфічними і виверженими породами докембрію. В палеозої і більшій частині мезозою платформа, ймовірно, входила до складу гіпотетичної Гондвани.
З північного заходу і півдня докембрійський цоколь Африки
оконтурюють герцинські складчасті структури. На півдні вони
утворюють Капські гори, на північному заході – внутрішні зони
Атлаських гір. Північні ланцюги цих гір є єдиними на материку
альпійськими складчастими спорудами.
Африканська платформа складається з декількох блоків,
з’єднаних рухомими тектонічними зонами, вздовж яких ще в
докембрії закладалися глибинні розломи. Складчастості на межі
архею та протерозою (в т. ч. байкальська) консолідували блоки
в платформенний масив, але тектонічні рухи вздовж складчастих зон (скиди і розломи) тривали аж до кайнозою, а в окремих
районах (зона Східно-Африканських розломів) і по сьогодні супроводжуються вулканізмом і землетрусами.
Платформа ускладнена синеклізами й антеклізами, що були
закладені ще в докембрії, але сучасні обриси набули внаслідок
неотектонічних рухів.
Осадові відклади (континентальні та морські) покривають
близько 2/3 площі платформи. Особливо широко вони розповсюджені в Сахарі та Судані, що дає підстави виділяти цю частину
платформи в Сахаро-Аравійську плиту (Середземноморський
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регіон Африканської платформи). Решта платформи складена переважно докембрійськими породами, що виходять на поверхню:
Південно-Африканський щит (Гондванський регіон). Межа між
плитою і щитом проходить від Гвінейської затоки до Аденської.
Сахаро-Аравійська плита (Середземноморський регіон, або
Сахаро-Суданська плита) в палеозої і мезозої неодноразово затоплювалася морями. У ранньому палеозої внаслідок морських
трансгресій у північній та західній Сахарі формувалися морські
відклади. До початку кам’яновугільного періоду море значно
скоротилося за площею та відступило після слабкого прояву
каледонської складчастості, в результаті якої нажньопалеозойські відклади були зім’яті в пологі складки та розбиті скидами.
У східних і центральних районах Сахари та Судані в палеозоймезозої переважно зберігався континентальний режим розвитку
та формувалися нубійські пісковики.
Герцинський оргенез (девон-тріас) проявився в Атласі, Регібатському та Туарезькому (Ахаґґарському) щитах. Дальше загальне підняття регіону призвело до формування осадових товщ
континентальної проміжної серії. В юрі море займало тільки території Єгипту та східного Судану. Починаючи з крейди (ймовірно у зв’язку з розколом Гондвани), відбулося занурення крупних
блоків платформи в районі Гвінейської затоки. Море затопило
західне узбережжя (по давніх грабенах Нігеру і Бенуе проникло
аж до Туарезького щита) та північну частину материка. Таким
чином у крейді більша частина Сахаро-Аравійської плити перебувала під водою, відкладалися вапняки, пісковики та потужні
пласти глин. З початку кайнозою почалася морська регресія, і в
голоцені море повністю відступило з цієї території.
У кінці неогену до герцинського цоколя Атласу причленувалися альпійські хребти Ер-Ріф і Телль-Атлас. Платформенна
частина зазнала коливних рухів: були припідняті Регібатський,
Туарезький і Нубійсько-Аравійський щити, а в осьовій зоні останнього внаслідок розколів сформувався грабен Червоного моря.
Підняття щитів сформувало гірський рельєф у його сучасних
обрисах, а на вершинах Ахаґґару і Тібесті, а також в окремих ра16

йонах Лівії та Судану, покривні лави (базальти) і виверження центрального типу перекрили кристалічний цоколь вулканічними
плато і конусами. В осадових товщах ерозійні процеси виробили
куестові пасма та структурні уступи. Сформувалися сучасні обриси синекліз – крайової Синегальської, внутріплатформенних
Чадської, Білого Нілу й Араван-Тауденні, в яких формувалися неоген-четвертинні континентальні відклади.
В Атлантичному океані по лініях розломів північно-східного
простягання сформувалися острови Мадейра, Канарські, Зеленого мису, Сан-Томе, Біоко та ін. У четвертинний період утворилася
Гібралтарська протока і занурився Тунісько-Сицилійський сухопутний міст, що ізолювало Африку від Європи.
Південно-Африканський щит (Гондванський регіон) після
докембрійських складчастостей, унаслідок чого він став монолітним, довгий час залишався припіднятою областю та пенепленізувався (Гондванський пенеплен). Вирівнювання поверхні
супроводжувалося накопиченням у прогинах континентальних
відкладів потужністю до семи кілометрів. У Південній Африці ці
відклади об’єднуються в Капську систему (нижньопалеозойську),
Кару (верхньопалеозойську і мезозойську) та Калахарі (палеоген-неогенову).
З початку палеозою вздовж південного краю платформи розвивалася геосинкліналь, на мілководді якої формувалися відклади Капської системи, зім’яті в складки в тріасі герцинським
орогенезом. При піднятті Капських гір був закладений передовий прогин, який розвинувся в синеклізу Кару. Від карбону до
юри в ній накопичився потужний шар різнофаціальних відкладів потужністю до семи кілометрів. Він включає валунні глини
кам’яновугільного періоду, що свідчить про потужне зледеніння.
Верхньопалеозойське зледеніння було не тільки на півдні африканського ядра Гондвани, але і в її екваторіальних районах,
та поширювалося з кількох центрів – гірських масивів і кряжів
висотою від 1 000 до 3 500–4 000 м.
З кінця палеозою підняття Південноафриканського щита
посилилося, а в пермський період уздовж східної його окраїни
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пройшли розколи, що заклали грабен Мозамбіцької протоки
та відділили Мадагаскар. У тріасі морські трансгресії захопили
східне узбережжя, в крейді затопили півострів Сомалі, фундамент сучасного Ефіопського плоскогір’я, Капські гори, узбережжя
Анголи та затоку Біафра. В юрі по розломах Драконових гір виливалися базальтові лави потужністю до двох кілометрів.
Північна частина Південно-Африканського щита в межах
улоговини Конго за особливостями геологічної будови та історії
розвитку є перехідною областю до Сахаро-Аравійської плити. З
кінця палеозою вона відзначалася більшою рухомістю, тому в
мезозої двічі затоплювалася мілководними морями.
У кайнозої відбулося декілька фаз підняття крайових зон
платформи з Капськими горами включно, формується система
розломів Ефіопського плоскогір’я і Східної Африки (Східноафриканська система розломів, до якої належать Ефіопський, Західний
(Альберта) та Кенійський (Центральний або Грегорі) рифти). Ці
розломи закладалися вздовж осьових зон Еритрейської та Східноафриканської антекліз і по їхній лінії виникли складні системи
грабенів. Ефіопське плоскогір’я було залите лавами, лавові покриви поховали давню основу західної та центральної частини
Східноафриканського плоскогір’я. Сформувалися потужні вулканічні конуси Кіліманджаро, Кенії та ін., по лінії розломів на
висоту понад 5 тис. м піднявся горстовий масив Рувензорі. Значні розломи формувалися вздовж Африканського узбережжя і
призвели до перекриття базальтами Мадагаскарського цоколя
та утворення Маскаренського та ін. архіпелагів. Розломи Гвінейської затоки північно-східного простягання сформували низку
вулканічних островів, а їхнє продовження на материку – діючий
вулкан Камерун, лавові виливи та вулканічні куполи в горах
Адамова, Тібесті та Ахаґґар.
Підняття материка призвело до активізації ерозії у гумідних регіонах і процесів фізичного вивітрювання та гравітації в
аридних. Ці процеси тривали до міоцену та сформували обширні
поверхні вирівнювання – Африканський пенеплен. Над ним місцями вивищувалися вцілілі поверхні Гондванського пенеплену.
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Ерозійний цикл четвертинного періоду продовжив розчленування материка, що особливо помітно у врізах долин великих рік.
У плейстоцені в Африці було декілька епох вологого і прохолодного клімату, що чергувався з епохами ксеротермічними.
Коливання клімату значно вплинули на формування рельєфу,
розвиток гідромережі, на розміщення ґрунтово-рослинних зон.
Природна зональність на африканському материку набула властиві їй особливості тільки наприкінці плейстоцену зі встановленням сучасних кліматичних умов.

Корисні копалини
Геолого-тектонічна будова Африки визначила формування
покладів корисних копалин. Переважання на континенті архейських і протерозойських порід, у яких проходили процеси оруднення, спричинило багатство його надр рудами різних металів.
Їхній видобуток приурочений до виходів кристалічного фундаменту на поверхню. На плато Середній Велд відомі найбільші родовища золота й ураномістких мінералів. Із вторгненням
магматичних інтрузій в археї та протерозої пов’язані поклади
хрому, платини та магнетитів у ПАР і Зімбабве, олова і вольфраму в Нігерії. Гранітні ранньопротерозойські інтрузії підняття
Лунда-Катанги зумовили формування олов’яних і вольфрамових
руд, рідкісних елементів і золота, а пізньопротерозойські – постмагматичних родовищ мідних і кобальтових руд.
У герценському Атласі сформувалися родовища марганцевих і поліметалічних руд, а в альпійському – постмагматичні
родовища свинцю, цинку та залізних руд. З вулканічними кімберлітовими трубками пов’язані родовища алмазів ПАР і Заїру.
Родовища бокситів і залізних руд, приурочені до латеритної кори
вивітрювання, виявлені в Гвінеї та Камеруні.
У континентальних відкладах виявлені поклади нафти і природного газу (узбережжя Середземного моря та Гвінейської за19

токи, Сахара), та кам’яного вугілля в ПАР. Значні поклади нафти,
виявлені в Лівії, Анголі, формувалися в крейді й еоцені.
Африка займає перше місце серед інших материків за запасами марганцевих руд, хромітів, кобальту, алмазів (98 % світового добування), золота; друге місце – за запасами мідних та
уранових руд.

Рельєф Африки
Рельєф материка визначається його геолого-тектонічною будовою. На більшій частині північно-західної Африки, в основі якої
лежить Сахаро-Аравійська плита, всі типи рельєфу розміщені на
значно нижчих гіпсометричних рівнях, ніж на південному сході –
значні висоти якого зумовлені виходами на денну поверхню
кристалічного фундаменту.
Платформенна основа Африки спричиняє відносну одноманітність типів морфоструктурного рельєфу материка – переважають плоскогір’я і рівнини на цокольній (кристалічній) основі
та плато і рівнини на покривних відкладах. У рівнях сучасного
рельєфу материка найбільше проявляються рівні поверхні Африканського пенеплену, створеного денудаційно-акумулятивним
циклом з кінця крейди до олігоцену. Незначну хвилястість його
поверхні визначили ерозійні процеси кінця неогену. При формуванні Африканського пенеплену був зруйнований попередній,
вищий рівень гондванської поверхні, від якої залишилися тільки
окремі фрагменти в найбільш піднятих масивах. З кінця пліоцену,
внаслідок піднять крайових зон материка, активізувався новий
ерозійний цикл, який проявляється в крутих річкових профілях.
Оскільки денудація охоплює тільки зони піднять, то очевидно, що кожному денудаційному циклу (Гондванському, Африканському) на материку відповідало осадонакопичення на
нижчих гіпсометричних рівнях, тобто для материка характерне
чергування рівнин різних типів при переході від антекліз до
синекліз платформи.
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Цокольні плоскогір’я та рівнини мають найбільші площі
в Гондванському регіоні, де займають висоти понад 1 000 м у
Східній Африці та вздовж крайових піднять Південної Африки.
Нижчі цокольні рівнини оконтурюють улоговину Конго та простягаються вздовж узбережжя Гвінейської затоки. У вигині Нігеру і на цокольній рівнині Кордофан вони не піднімаються вище
1 000 м, і тільки в Дарфурі знову займають припідняту область.
У північній частині материка цокольні рівнини приурочені до
невисокого підняття Адрар у зонах виходу на поверхню Регібатського щита, оточують з півдня масив Ахаґґар і підходять із
заходу до хребта Етбай.
Цокольні брилові (блокові) гори, до яких належать масиви Ахаґґар, Тибесті та хребет Етбай, сформувалися внаслідок
піднять брил фундаменту по лініях розколів. У Східній Африці
брилові, складчасто-брилові та склепінчасто-брилові гори оконтурюють улоговини грабенів у зонах рифтогенної активізації.
Поєднуючись зі структурно-денудаційними хребтами і кряжами відпрепарованої давньої платформенної основи, блокові
гори формують Леоно-Ліберійський гірський масив, хребет Того,
хребти в нижній течії Конго, гори Дамара в хребтах західного
оконтурення улоговини Калахарі.
Вулканічні форми рельєфу – лавові плато і вулканічні конуси
пов’язані з розломами та виливами базальтів по тріщинах. Вони
увінчують вершини Ахаґґару і Тібесті, є в Лівії, горах Адамова і в Дарфурі, але найбільше їх на східній окраїні материка. Лавові плато перекривають 2/3 Ефіопського плоскогір’я та простягаються вздовж
країв Кенійського (Центрального) грабена. Вулканічні вершини
Східної Африки (Кіліманджаро, 5 895 м, Кенія, 5 199 м та ін.) – це
найвищі гори Африки. На півдні материка лави сформували плато
Лесото – найвищу область столово-ступінчастих Драконових гір.
Денудаційні рівнини і плато з висотами до 500 м – це характерні типи рельєфу північної частини материка з широким
поширенням осадового чохла (Сахаро-Аравійська плита). Вони
зрізають палеозойські та мезозойські світи осадів, які залягають
переважно моноклінально. При незначних кутах нахилу пластів
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формуються структурні уступи, широко поширені на заході Сахари та Судану. При крутому куті залягання осадових порід на
схилах цокольних плоскогір’їв і гір, уступи цих пластів формують
високі куестові пасма (куести «тасіли»), що оточують масиви
Ахаґґар і Тібесті. Денудаційні плато та рівнини розвинуті також
на осадових верхньопротерозойських і нижньопалеозойських
відкладах схилів улоговини Конго, півострова Сомалі, облямовують з півдня улоговину Калахарі.
У прогинах платформи внаслідок накопичення еолових (улоговина Калахарі) та озерно-алювіальних (улоговини Конго, Білого Нілу) відкладів сформувалися акумулятивні рівнини. Морські
узбережжя зазвичай оконтурені вузькими акумулятивними низовинами морського й алювіально-морського походження. Акумулятивні рівнини днищ грабенів (Східно-Африканські розломи)
характеризуються лінійним простяганням і складені давніми
лавами або озерно-алювіальними відкладами.
Складчасті області з відповідними типами середньовисокого
гірського рельєфу складчасто-брилових і складчастих гір репрезентовані в Африці тільки на півдні в палеозойських Капських
горах і на північному заході в герцинсько-альпійському Атласі.
Вони включають міжгірні улоговини, рівнини і плато.
Структурний рельєф материка трансформується різними екзогенними процесами. Вони залежать від кліматичних умов: у тропічних пустелях переважають фізичне вивітрювання, гравітаційні та
еолові процеси, в зонах сезонного зволоження ці процеси чергуються
з ерозійними, а для постійно вологого клімату характерне біохімічне вивітрювання, ерозія та соліфлюкція. Водночас велике значення
для збереження і консервації рельєфу мають давні латеритні кори,
що значно утруднюють розчленування Африканського пенеплену.
Запитання для контролю і самоконтролю
1.

Перелічити основні тектонічні структури Африки та коротко охарактеризувати їх.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Вказати, за яких умов і в який час формувалися відклади Капської
системи. Коротко охарактеризувати ці відклади.
Вказати, за яких умов і в який час формувалися відклади системи
Кару. Коротко охарактеризувати ці відклади.
Вказати, за яких умов і коли формувалися відклади системи Калахарі. Коротко охарактеризувати ці відклади.
Назвати головні види корисних копалин Африки та розкрити їхню
тектоніко-геологічну приуроченість.
Розповісти про становлення Африки у докембрійський період.
Розповісти про формування Африки у палеозої (під час каледонського і герцинського етапів розвитку).
Описати формування Африки у кайнозої.
Вказати основні відмінності у формуванні Низької та Високої
Африки.
Охарактеризувати кайнозойські структури Африки та назвати їхні
специфічні риси.
Охарактеризувати сучасний вулканізм у Африці. Вказати області
його поширення.
Показати роль четвертинних зледенінь у формуванні рельєфу
Африки.
Пояснити одноманітність типів морфоструктурного рельєфу
Африки.
Розповісти про умови та час формування Гондванського пенеплену,
назвати райони його сучасного поширення в Африці.
Пояснити умови та час формування Африканського пенеплену,
назвати райони його сучасного поширення.
Охарактеризувати вулканічні форми рельєфу Африки.
Охарактеризувати цокольні брилові гори та вказати їхнє поширення.
Охарактеризувати цокольні плоскогір’я та рівнини та вказати основні регіони їхнього поширення.
Охарактеризувати денудаційні рівнини і плато Африки.
Охарактеризувати складчасті області з відповідними типами середньовисокого гірського рельєфу складчасто-брилових і складчастих гір.
Охарактеризувати поширення екзогенних процесів та проаналізувати їхній вплив на формування сучасного рельєфу Африки.
Перелічити акумулятивні рівнини Африки назвати їхні характерні
риси.
Показати вплив тектонічної будови на характер морфоструктурного рельєфу Африки.
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Практична робота
Завдання 1. У вигляді розгорнутого плану коротко схарактеризуйте головні етапи формування природи Африки (процеси та їхні наслідки): докембрійського, палеозойського (каледонського, герцинського),
мезозойського, кайнозойського.
Завдання 2. Виконайте в кольорі тектонічну карту Африки та підпишіть запропоновані тектонічні структури (див.: географічна номенклатура). Нанесіть та підпишіть зони Східноафриканських розломів та
кайнозойський вулканічний пояс, позначте діючі та згаслі вулкани, вкажіть тектонічні структури, з якими вони пов’язані. Усно поясніть причини
їхнього формування.
Завдання 3. Вивчіть та покажіть на карті головні орографічні елементи Африки (див.: географічна номенклатура).
Завдання 4. Побудуйте орографічний профіль за заданим напрямком (Додаток А) та підпишіть основні орографічні елементи (рекомендований горизонтальний масштаб 1:35 000 000 (Атлас вчителя, 2010,
с. 166), вертикальний масштаб оберіть самостійно, відповідно до особливостей запропонованої лінії профілю). Під лінією профілю вузькою
смугою в кольорі нанесіть дочетвертинні (геологічні) відклади, нижче –
тектонічні структури та підпишіть їх.
Завдання 5. Проаналізувавши орографічну, тектонічну, геологічну
та геоморфологічну карти, по лінії запропонованого профілю укладіть
таблицю.
Таб лиця
Елемент
орографії

Тектонічна
структура,
складчастість

1

2

Корінні
відклади
Тип
та їхній
морфоструктури
геологічний вік
3
4

Корисні
копалини
5
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КЛІМАТ
І ВНУТРІШНІ ВОДИ
АФРИКИ

Клімат Африки
Чинники формування клімату
Основні риси клімату Африки визначають за такими чинниками: географічне положення материка; незначне горизонтальне
розчленування та більша ширина материка у північній частині
порівняно з південною; особливості рельєфу – різниця у висоті
північно-західної (низької) і південно-східної (високої) Африки,
наявність великих рівнин і плоскогір’їв всередині материка та
припіднятість його окраїн; розподіл баричних систем на суші
та прилеглих океанах і морських течій; сусідство з пустельними
плоскогір’ями Західної Азії.
Серед усіх цих чинників домінує географічне положення. Як
уже було зазначено, Африка розміщена симетрично щодо екватора, що розділяє її на дві майже рівні частини, що лежать у межах
тропіків, за винятком крайніх півночі та півдня. Таке положення спричиняє високі значення сонячної радіації (180–200 ккал/
см2 у рік) і високі величини теплового балансу, що поступово
понижуються на південь і північ від екватора. Тому Африку з її
високими температурами вважають найспекотнішим материком.
Над океанами в широтах Африки відбувається перенесення
морського тропічного повітря пасатами: від динамічних океанічних антициклонів до екваторіальної улоговини низького атмосферного тиску. Над Африкою стабільність океанічної циркуляції
порушується посезонною зміною термічних умов на північ і на
південь від екватора. Зміщення зон максимального нагрівання,
а отже, і поясів тиску та внутрітропічної зони конвергенції у літ26

ній півкулі приводить до розвитку субмеридіального мусонного
циркулювання, що є характерним для всіх областей тропічної
Африки.
Вплив океанів на клімат материка обмежений унаслідок
значних розмірів суходолу, слабко розчленованого і переважно
гористого узбережжя, а також характеру циркулювання в океанічних антициклонах. Останній чинник спричиняє посушливість західної окраїни Африки в тропіках, де по східній периферії
Азорського (Північноатлантичного) та Південноатлантичного
максимумів вітри дмуть уздовж берегів, і діє пасатна інверсія
над холодними Канарською та Бенгельською течіями. Тільки в
екваторіальній депресії на узбережжі Гвінейської затоки увесь
рік надходить тепле нестійко стратифіковане екваторіальне повітря, проникаючи і в улоговину Конго.
На клімат східного узбережжя Африки величезний вплив має
близькість Азії та Індійського океану. Від Суецького перешийку
до м. Гвардафуй термобаричні умови африканського материка визначені близькістю Аравійського півострова. Південніше
м. Гвардафуй і до 17° пд. ш. вся східна окраїна Африки підпадає
під вплив індійських мусонів, південніше дія цих вітрів екранується гірськими масивами Мадагаскару та крутими схилами
східного узбережжя материка.
У зимовий сезон Північної півкулі тепловий баланс і температура північної широкої частини материка від узбережжя
Середземного моря до 20° пн. ш. дещо нижчі, ніж південної. На
півночі Африки проходить ізотерма +12° С, уздовж 20° пш. ш. –
+18° С. У Південної півкулі в тих же широтах у замкнутій улоговині Калахарі температури піднімаються до +25° С і вище, а вздовж
південного узбережжя – до +16‒20° С. В улоговині Конго і на
узбережжі Гвінейської затоки в смузі термічного екватора протягом усього року зберігаються температури в межах +25–26° С.
Динамічні максимуми над океанами (Азорський, Південноатлантичний та Південноіндійський) зміщуються на південь.
Виступ Азорського максимуму простягається над охолодженою
Сахарою та зливається на півдні з Аравійським максимумом. У
27

Південній Африці над нагрітою улоговиною Калахарі формується
місцевий сезонний Південноафриканським баричний мінімум,
який з’єднується з зоною низького тиску улоговини Конго. Екваторіальна депресія на заході обмежена 5° пн. ш, але різко відхиляється на південь і до узбережжя Індійського океану виходить на
широті 18° пд. ш. Отже, для тропічної Африки у зимовий період
Північної півкулі основним циркуляційним процесом є перенос
повітряних мас з Північної півкулі у Південну.
Над Середземним морем встановлюється область пониженого тиску, в якій формується морське повітря помірних широт. Це
прохолодне вологе повітря стикається поблизу північного узбережжя Африки з континентальним тропічним повітрям Сахари,
утворюючи лінію полярного фронту з циклонічною діяльністю.
На навітряних схилах Атлаських гір і низовинному узбережжі
йдуть дощі.
Високий тиск над Сахарою унеможливлює зимові опади на
всій території, навіть на західному узбережжі, де проходить пасатний фронт. Від південної окраїни зони високого тиску над
Сахарою дують північно-східні пасати (зимовий мусон), які заповнюють сухим спекотним континентальним тропічним повітрям
територію Судану. Через невисоке підняття Азанде континентальне тропічне повітря проникає в область низького тиску над
улоговиною Конго і трансформується в екваторіальне.
Пасат, що надходить в Африку з Аравії, проходячи над Червоним морем насичується невеликою кількістю вологи, тому на
навітряних схилах хребта Етбай та східних схилах Ефіопського
нагір’я зимою випадають незначні опади.
Східніше улоговини Конго континентальне тропічне повітря
північної частини материка, перетікаючи через Східно-Африканське плоскогір’я, повільно (через значну висоту та нижчі температури) трансформується в екваторіальне аж в Південній півкулі.
Ці північно-східні вітри, не міняючи свого напрямку, втягуються
в зону низького тиску улоговини Калахарі.
Уздовж узбережжя півострова Сомалі та Східної Африки північно-східні вітри зимового азійського мусону приносять рясні
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опади на навітряні східні схили високих гір і масивів південної
частини Східної Африки, де вони приурочені до зони внутрітропічної конвергенції. Верхні шари цих повітряних мас проникають
на плоскогір’я і дивергентними потоками входять у зону внутрітропічної конвергенції, тому на більшій частині Східно-Африканського плоскогір’я встановлюється сухий сезон.
Південна Африка з грудня по лютий перебуває під впливом
літнього циркулювання атмосфери. Її внутрішні райони аж до
субтропіків заповнені екваторіальними повітряними масами, що
проникають в атмосферну депресію улоговини Калахарі, де в цей
час випадає основна кількість річних опадів. У тропічних широтах
опади різко зменшуються в південному, а особливо, в західному напрямках. Дуже сухе західне узбережжя тропічної Африки внаслідок
охолоджуючого впливу Бенгельської течії. Вона спричиняє різке
збільшення відносної вологості повітря та формування туманів.
Тільки північніше 15° пд. ш. вітри з Атлантики, проникаючи на
нагріту сушу, віддають узбережним районам незначну кількість
вологи, але навіть у субекваторіальних широтах, аж до гирла Конго, сухість західного узбережжя чітко виражена.
На східне узбережжя Африки в тропічних широтах впливають теплі та вологі південно-східні і східні вітри, що відтікають від західного краю Південноіндійського максимуму і прогріваються над Мозамбіцькою течією. Вітри проникають вглиб
материка, але залишають значну кількість вологи на східних
схилах плоскогір’їв Зімбабве і Драконових гір, тому плато Велдів
залишаються посушливими. Поблизу гирла Замбезі узбережжя
перетинає тропічний фронт, і до орографічних опадів схилів гір
приєднуються опади циклонічного походження.
На південній субтропічній окраїні Африки стикаються океанічні динамічні антициклони. Південний захід материка перебуває під впливом низхідних потоків Південноатлантичного максимуму та вітрів, що дмуть паралельно узбережжю, тому опадів він
не отримує. На південний схід материка південно-західні вітри з
периферії Південноіндійського максимуму приносять насичене
вологою повітря, що зрошує навітряні схили гір.
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У літній сезон Північної півкулі південна частина материка вихолоджується, північна – дуже прогрівається. Вздовж північного узбережжя Африки проходить ізотерма +24° С, уздовж
південного – +14° С. Особливо сильно прогрівається Сахара, яку
оконтурює ізотерма +30° С, тому над її територією встановлюється область низького тиску. Над Південною Африкою формується місцевий максимум, який на заході і сході зливається з
динамічними океанічними максимумами, зміщеними у цей сезон
північніше щодо свого середнього положення. Отже, для більшої
частини материка встановлюється перенесення повітряних мас
з Південної півкулі у Північну.
У північних субтропічних широтах над Африкою поширюється виступ зміщеного на північ Азорського максимуму, тому
опади на узбережжі Середземного моря не випадають. Морське
тропічне повітря, що відтікає від південно-східного та південного краю цього максимуму над Сахарою трансформується у
континентальне і втягується у конвективні токи, захоплюючи з
собою пісок і пил. Пилові бурі та піщані смерчі влітку характерні
для пустелі. Опадів немає по всій території через сухість повітря
і значну висоту (до 5 км) рівня конденсації, а на Атлантичному
узбережжі – через зниження температури Канарською течією,
та проходженням паралельно до берега вітрів, що відтікають від
східної окраїни Азорського антициклону.
На Гвінейському узбережжі різко посилюється перенесення
екваторіального повітря з моря на сушу південно-західними вітрами. В Судані ці вітри проникають до 19–17° пн. ш., куди зміщується тропічний фронт, на сході вони досягають Абіссінського
нагір’я. З їхнім приходом починається сезон літніх дощів, які
формуються як опади термічної конвекції та фронтальні опади,
до яких на південних схилах Північногвінейської височини і західних навітряних схилах Абіссінського нагір’я приєднуються
орографічні.
Екваторіальні повітряні маси улоговини Конго поповнюються за рахунок трансформування континентального тропічного
повітря, що відтікає від північної окраїни Південноафрикансько30

го максимуму. Низхідні токи повітряних мас в максимумі зумовлюють сухий сезон в улоговині Калахарі, на підняттях ЛундаКатанґа і в південній частині улоговини Конго.
Над високим плоскогір’ям Східної Африки континентальне
тропічне повітря південної частини материка проникає на північ, трансформуючись у районі Великих озер в екваторіальне. У
східному Судані воно зливається з екваторіальним південно-західним мусоном. Навітряні схили гір східного узбережжя Африки
зрошуються пасатами Південної півкулі. Північніше екватора цей
пасат втягується в Південноазійську область низького тиску та
дме вздовж узбережжя Сомалі як південно-західний мусон.
По північно-західній окраїні Південноафриканського максимуму вздовж західного узбережжя материка, майже до екватора,
дують спекотні сухі вітри, що не приносять опадів. Унаслідок
зміщення на північ Південноатлантичного максимуму поблизу
південно-західного узбережжя проходить полярний фронт, циклони, що приходять із західним перенесенням повітряних мас,
приносять опади на навітряні схили Капських гір.
На південно-східній окраїні материка континентальні повітряні маси рухаються по південно-східній периферії Південноафриканського максимуму, тому полярний фронт зміщується
в нижчі широти, і циклональна діяльність проявляється менш
активно, кількість опадів порівняно з попереднім сезоном, зменшується.
Особливості термічного режиму африканської суші та циркулювання атмосфери за сезонами виявляють загальний характер
розподілу опадів на материку. В Африці найбільш чітко проявляється основна закономірність розподілу зволоження в тропічному поясі: кількість опадів симетрично зменшується по обидва
боки від екватора до тропічних широт, де досягає мінімальних
значень і знову трохи збільшується до субтропіків.
Значний вплив на розподіл опадів має екваторіально-мусонне циркулювання, поєднане з рельєфом: найвологіші райони
(2 000–3 000 мм річних опадів) приурочені до гірських районів
узбережжя Гвінейської затоки північніше екватора. Особливо
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сприятливі умови для навітряних схилів вулкана Камерун (Дебундже – найвологіше місце в Африці, випадає понад 9 600 мм
опадів). На екваторі, в замкнутій та припіднятій улоговині Конго,
опадів випадає менше (від 1 500 до 2 000 мм за рік). В субекваторіальних широтах в обох півкулях кількість опадів швидко
зменшується до 250 мм на межі з тропічними пустелями. В цих
районах опади мають конвективний характер у зв’язку з постійним або сезонним пануванням екваторіального повітря. Тільки
Ефіопське нагір’я, високі вершини на Східно-Африканському
плоскогір’ї та навітряні схили східного гористого узбережжя
отримують до 3 000 мм опадів, оскільки є орографічними конденсаторами вологи.
Майже бездощові райони займають 2/5 площі Африки. Особливою посушливістю відзначається територія тропічного поясу на північ від екватора, де майже вся Сахара отримує 50 мм і
менше опадів протягом року. У субтропічних широтах річні суми
опадів (переважно циклонічного характеру) коливаються від
1 000–1 500 мм на навітряних схилах і до 500 мм і менше – на
низинному лівійському узбережжі.
Типи клімату Африки
Проаналізувавши значення показників коефіцієнта зволоження, поєднаних з термобаричними характеристиками, що їх
визначають, Б. П. Алісов виділив для Африки низку кліматичних
поясів і областей
Пояс екваторіального клімату простягається вузькою смугою вздовж узбережжя Гвінейської затоки і далі вглиб материка
до східного узбережжя оз. Вікторія, між 5–7° пн. ш. і 2–3° пд. ш.
у поясі амплітуди термічного екватора. Його межі визначають
зимове розміщення тропічних фронтів у кожній півкулі. Характеризується цілорічним пануванням вологого і рівномірного
спекотного екваторіального повітря, конвективними, рівномірно розподіленими по місяцях опадами, проте простежуються два зенітальні максимуми їхнього випадання: весняний та
осінній.
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Пояс субекваторіального клімату (клімат екваторіальних
мусонів) повністю оконтурює екваторіальний, охоплюючи Судан,
Східну Африку і північну частину Південної Африки до берегів
Замбезі. Розміщене в цьому поясі Абіссінське нагір’я та високі
вершини Східної Африки характеризуються чітко вираженою
вертикальною кліматичною поясністю (аж до зимово-нівального на Абіссінському нагір’ї та постійно нівального на вершинах
Кіліманджаро, Кенії, Рувензорі). Абіссінське нагір’я вирізняється
ще й різкою експозиційною різницею кліматів західного і східного схилів.
Північна та південна межі субекваторіального клімату визначаються літнім (для кожного субконтиненту) положенням
тропічного фронту. Протягом року тут чергуються літній вологий і зимовий сухий сезони та помітно коливаються температури пов’язані зі зміною вологого і спекотного екваторіального
повітря (влітку) та сухого і дуже спекотного континентального
тропічного повітря (взимку). Цей тип клімату охоплює 1/3 площі
Африки.
У Північній півкулі в поясі субекваторіального клімату виділяють підобласть спекотних суданських рівнин з особливо
високими температурами під кінець сухого сезону і швидким
скороченням сезону дощів з наближенням до Сахари й Ефіопського нагір’я. Особливу підобласть утворює Східноафриканське
плоскогір’я, де температури знижені висотою та мало опадів. У
Південній Африці виділяють підобласть екваторіальних мусонів,
вона вологіша ніж суданські рівнини, але різко звужується і відтісняється на північ уздовж західного узбережжя під впливом
холодної Атлантики.
Пояс тропічного клімату (пасатного) розташований в обох
частинах материка: між зимовим положенням полярного фронту
і літнім положення тропічного фронту. Найпоширенішим є клімат тропічних пустель, що формується в цих умовах і займає
2/5 площі материка Для нього характерні постійне панування
континентального тропічного повітря, значна сухість і високі,
особливо літні, температури. Найбільшу площу область пустель33

ного клімату займає у північній частині материка, де лежить
пустеля Сахара, у південній частині Африки ландшафти пустель
обмежені південно-західним районом Калахарі та вузькою смугою узбережжя. Цю смугу, разом із приатлантичним районом Сахари, виділяють як підобласть пасатних приокеанічних пустель
із пониженими температурами і високою відносною вологістю,
зумовлених переважанням морського тропічного повітря.
У континентальному секторі Південної Африки (на рівнинах
Калахарі), лежить підобласть посушливого і напівпустельного
клімату з літніми опадами термічної конвекції. Вздовж східного
узбережжя в тропіках простягається область морського клімату, спекотного, з літнім максимумом опадів.
Пояс субтропічного клімату займає крайні північ і південь
материка. Він характеризується сезонною зміною повітряних
мас (влітку – морське тропічне повітря, взимку – морське повітря помірних широт). Атлаські гори та Середземноморське
узбережжя, а також південно-західна окраїна Південної Африки
– це області середземноморського типу субтропічного клімату.
Для нього, відповідно до рельєфу і географічного положення, у
Північній півкулі чітко виділяють Атлаську гірську підобласть,
клімати якої дуже різняться за кількістю опадів і термальними
режимами та лівійсько-єгипетську підобласть жарких і сухих
приморських рівнин. На півдні Африки для середземномоського
типу клімату виділяють Капську підобласть, яка характеризується пониженими літніми температурами. У центральній частині
розміщена область континентального субтропічного клімату,
де кількість опадів значно зменшується. На південно-східній
окраїні Південної Африки виокремлюється незначна за площею
область морського типу клімату з рівномірним зволоженням,
але чітко вираженим літнім максимумом опадів, що дає підстави
відносити його до клімату мусонних субтропіків.
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Внутрішні води Африки
Особливості сучасної гідромережі. Для Африки характерний значний річний стік (5 390 км2), за об’ємом якого вона поступається тільки Євразії та Південній Америці. Водночас середній шар стоку становить всього180 мм, нижчим він є тільки
в Австралії та Антарктиді. Розподіл шару стоку залежить від
кліматичних характеристик (кількість опадів, температури) і підстилаючої поверхні (рельєф, літологія, ґрунти, рослинність), та є
нерівномірним. Найбільші його значення (1 000–1 500 мм в рік)
спостерігають у районах надлишкового зволоження складених
кристалічними породами та латеритними корами (північно-західне узбережжя Гвінейської затоки, східні схили Мадагаскару),
в улоговині Конго шар стоку становить 500–600 мм, а на північ
і південь від екватора з наростанням сухості клімату він знижується до 50 мм і менше (Сахара, Калахарі), в субтропіках шар
стоку збільшується до 200 мм (західні схили Атласу).
Формування сучасної гідромережі Африки проходило з кінця
неогену і початку четвертинного періоду на фоні неотектонічних
піднять крайових блоків материка та встановлення сучасних
кліматичних умов, тому для сучасних рік характерне чергування
ділянок давніх, пологих, профілів русла з широкими долинами
і молодих, крутих, профілів з вузькими долинами. Такий характер гідромережі зумовлений чергуванням ерозійних циклів, що
призвело до перехоплення молодими річками, закладеними на
схилах плато, давніх вироблених річок. Сліди перехоплень відображені у вигинах великих рік (Конго, Нігера), численних порогах
(Лівінгстона, Стенлі) і водоспадах (Вікторія). Внаслідок аридизації клімату зменшувалися або щезали прісноводні озера, що розміщувалися в північній частині улоговини Калахарі, в улоговині
Конго, в Східній Африці, в улоговині Ель-Джоф (Сахарське море),
Центрально-Суданській улоговині (пра-Чадське озеро).
Континентальний вододіл Африки проходить уздовж її
східної і південно-східної підвищеної частин, тому до басейну
Атлантичного океану належить майже 51 % площі (в т. ч. до Се35

редземного моря – 15 %), Індійського океану – 18,5 %. Великі
площі займають області внутрішнього стоку (Сахара, улоговини
грабенів Східної Африки, Абіссінський грабен, улоговина Афар,
західна частина улоговини Калахарі) – понад 30,5 %. Основний
зовнішній стік здійснюють п’ять рік – Конго, Ніл, Нігер, Замбезі,
Оранжева, басейни яких займають третину площі материка.
Ріки. Майже всі ріки Африки мають дощове живлення, менше –
підземне чи ґрунтове (транзитні ріки). Снігове та льодовикове
живлення отримують тільки ріки, які починаються в горах, що
піднімаються вище снігової лінії. За характером живлення та
стоку ріки поділяють на типи: 1) екваторіальний тип характеризується дощовим живленням і рівномірним стоком протягом
року; 2) суданський (субекваторіальний) з переважанням дощового живлення та літнього-осіннього стоку; 3) сахарський (пустельний), до якого належать тимчасові та епізодичні водотоки
(ваді, уеди); 4) середземноморський – з дощовим і частково сніговим живленням та переважанням зимового стоку; 5) мусонний
з рівномірним розподілом стоку і незначним літнім максимумом.
Переважно ріки мають значні сезонні коливання стоку. Для великих рік Африки характерний складний гідрологічний режим.
Ріку Ніл вважають найдовшою рікою світу – 6 671 км. Її витоком є р. Кагера, що починається на Східно-Африканському
плоскогір’ї та впадає в оз. Вікторія. Витікаючи з озера, ріка (називається вже Вікторія-Ніл) утворює серію порогів і водоспадів
тепер затоплених унаслідок будівництва греблі електростанції.
Далі Вікторія-Ніл впадає в мілководне оз. Кьюґа, перетікає через
нього, тече на північ та повертає до оз. Альберта. На цій ділянці
багато порогів, що сформувалися на крайовому уступі Західного
рифту, найбільший з яких Мерчісон. При впадінні в оз. Альберт
(Мобуту-Сесе-Секо) ріка втрачає швидку течію та формує широку
дельту. Північніше від цієї дельти з озера витікає р. Альберт-Ніл,
яка нижче по течії називається Бахр-Ель-Джебель (гірська ріка).
Вона входить у Східносуданську (Білого Нілу) улоговину, зменшує швидкість течії, розбивається на багато рукавів і протікає
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через великі болота. Тут вона приймає притоки Бахр-ель-Газаль
та Собата, та отримує назву Бахр-ель-Аб’яд (Білий Ніл). Після
впадіння Голубого Нілу (витікає з оз. Тана) ріка вже має назву Ніл.
Вниз по течії він врізається у кристалічний фундамент СахароАравійської плити і має порожисте русло. На цьому відтінку він
приймає свою останню притоку Атбару і в широкій долині тече
на північ. Впадає в Середземне море формуючи величезну дельту,
розміром з Кримський півострів. Стік Нілу складається зі стоку
Собату, Голубого Нілу, Атбари (84 %) та Білого Нілу (16 %). Білий
Ніл втрачає половину вод на випаровування в болотах Суда, котрі
зарегульовують його стік. Стік Голубого Нілу, Собату й Атбари
характеризується різким сезонним коливанням з літнім максимумом. У нижній течії Нілу максимум витрат спостерігається в
серпні-вересні.
Ріка Конго (Заїр) найповноводніша (середньорічний стік становить 1 414 км3) ріка Африки, оскільки протікає в Південній і
Північній півкулях та двічі перетинає екватор. Витоками Конго
вважають річку Луалабу, або її притоку Чамбеші (Калунґа), що витікає неподалік від південного берега оз. Танганька. Ця ріка з’єднує
озера Банґвеулу та Мверу, де називається Луапула, витікаючи з
Мверу під назвою Лувуа впадає в Луалабу. Враховуючи витік Луалаби, довжина Конго становить 4 320 км, а Чамбеші – 4 700 км.
У верхній течії Конго, Луалаба та її притоки перетинають
плоскогір’я і плато та характеризуються чергуванням виположених давніх ділянок русла (до них належить і р. Лукуґа, якою
відбувається стік із оз. Танганьїка) з порожистими, а, прориваючись крізь кристалічні породи вузькою ущелиною Порт-д’Анфер,
формує серію порогів і водоспадів. Поблизу екватора ріка спускається з крайових уступів в улоговину Конго, утворюючи водоспади Стенлі і далі спокійно тече в широкій долині під назвою
Конго (Заїр). Її русло формує низку озероподібних розширень
(пулів), розділених звуженими ділянками. У середній частині
течії ріка приймає свої найбільші притоки: праві – Арувімі, Убанґі
та ліві – Ломамі, Лулонґа та Касаї (Ква). У нижній течії, прорізаючи
кристалічні масиви Південногвінейської височини, Конго зно37

ву утворює серію порогів і водоспадів (близько 70), об’єднаних
під загальною назвою водоспадів Лівінґстона. На узбережній
низовині при впадінні в Атлантичний океан формує глибокій
естуарій. Гідрологічний режим характеризується рівномірними витратами води протягом року з двома незначними піками,
обумовленими розміщенням басейну в екваторіальному кліматі
та субекваторіальному кліматі обох півкуль. Північні притоки
приносять основну масу води в Конго з березня по листопад,
витрати повільно зростають і досягають свого максимуму в жовтні–листопаді. Другий максимум, значно більший, пов’язаний з
дощовим періодом у південній півкулі, настає в лютому–березні.
Озера. Частково, великі озера Африки лежать у тектонічних
улоговинах Східноафриканського плоскогір’я. Вони розміщені на
різних рівнях, більшість з них відзначається значними глибинами, оточені крутими схилами.
Озеро Вікторія (місцева назва Ньянца) – найбільше за площею озеро Африки (68 тис. км2). Генезис озерної улоговини тектонічно мульдовий, оскільки воно сформувалось у середній течії
двох річок унаслідок підняття східного крила рифту та чергового
загального опускання території. Тому озеро має трапецієподібну
форму з дуже порізаними низькими і пологими берегами.
Озера Західного рифту сформувалися в улоговинах тектонічного скидового (рифтового) походження (криптодепресії) і характеризуються видовженою формою, загальною північною орієнтацією, асиметричною будовою берегів – західні круті, стрімкі
та високі, східні нижчі. До них належить прісноводне мілководне
оз. Альберт, що з’єднується р. Семліки з слабомінералізованим
оз. Едуард. Озеро Ківу є досить глибоким і наймолодшим серед
цієї групи озер, бо сформувалося внаслідок підпрудження лавовими потоками рифтової долини, солонувате, характеризується
температурною інверсією (підвищенням температури вглиб),
оскільки розміщене у зоні діючих вулканів масиву Вірунга. Танганьїка є найдовшим прісноводним озером (650 км) світу і найглибшим Африки (максимальна глибина 1 470 м), характеризу38

ється значним видовим багатством іхтіофауни та її ендемізмом.
Найпівденніше озеро західного рифту Ньяса (Малаві), яке має
незначний (9 %) стік у р Шире.
Озерам Кенійського (Центрального) рифту, або рифту Грегорі, теж характерна витягнута форма, яка визначається скидами,
вони безстічні, оскільки розміщені у замкнутих улоговинах при
посушливому кліматі. Більшість із них солоні: у хімічному складі з
переважає сода – наслідок сучасного та давнього вулканізму. Озера
фіксують найнижчі гіпсометричні рівні цього рифту – Маньяра,
Натрон, Маґаді, Баринґо, Рудольфа, або сформувалися в кратерах
згаслих вулканів – Найваша. Озеро Рудольфа є найбільшим серед
згадуваних озер: мілководне, солоне, оскільки живиться водами
тільки однієї постійної ріки – Омо. Озеро Маґаді змінює площу
протягом року більш ніж у тричі, а частина озерної улоговини покрита потужним – до чотирьох метрів шаром вугленатрієвої солі
(трона) – цінної сировини для хімічної промисловості.
Озера Ефіопського рифту – Чамо, Абая та ін. – переважно
прісноводні та розташовані на висотах понад 1 100 м. Озера улоговини Афар – Ассаль солоністю 39 ‰ утворилося в кратерній
улоговині 155 м н. р. м., та Асоле –116 м н. р. м.).
До реліктового (залишкового) типу відносять прісноводне
оз. Чад, що живиться водами річки Шарі. Озеро має підземний
стік по сухому руслу Бахр-ель-Газаль в улоговину Боделе, тому
його води не засолюються. Такі ж реліктові озера є в улоговині
Конго – Тумба і Леопольда та оз. Нґамі в Калахарі.
На високих посушливих плато Атлаських гір та вздовж їхнього напівпустельного південного підніжжя є багато пересихаючих
озер (шотів) у сухий період укритих кіркою солей.
До запрудних озер належать, розміщене на Ефіопському нагір’ї
оз. Тана підпруджене лавовим потоком, та мілководне оз. Кьюґа з
невизначеною внаслідок заболоченості береговою лінією.
Льодовикові озера поширені у районах давнього (Атлас, Ефіопське нагір’я) та сучасного (Рувензорі) зледенінь, де сформувалися на дні льодовикових долин (моренні), в ерозійних льодовикових формах (карові, трогові, циркові).
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Ґрунтові та підземні води. Ґрунтові води Африки мають
лінійне поширення як підруслові потоки епізодичних рік. Великі
артезіанські басейни з прісними або слабозасоленими водами
приурочені до нижньокрейдових пісковиків і піщано-глинистих континентальних відкладів (Великий Сахарський, площею
600 тис. км2 та Східно-Сахарський, площею 3,5 млн. км2), зон екзогенної тріщинуватості корінних порід (Нігерійський та Кару),
закарстованих вапняків (Трансвааль). Живлення підземних вод
басейнів здійснюється за рахунок інфільтрації атмосферних опадів, поглинання вод рік і нерегулярних потоків.
Льодовики. Льодова шапка Кіліманджаро, яку колись було
добре видно, тепер обмежена тільки вершиною Кібо та складається з декількох льодовиків. Вони спускаються з великого кратера язиками по ущелинах і заглибинах до висоти 4 700–4 900 м, а
по південній стінці – 4 550 метрів Льодовики перебувають у процесі швидкого танення: у 1912 р. їхня площа становила 12,1 км²;
у 1953 р. – 6,7 км²; у 1996 р. – 3,3 км²; у 2003 р. – 2 км2, тобто протягом ХХ ст. вони втратили 82 % площі та 17 м товщини.
Сучасне зледеніння вулкана Кенія становить півтора десятка
маленьких льодовиків за площею значно менших від льодовиків
Кіліманджаро.
Снігова лінія в горах Рувензорі проходить на висоті 4 750 м
(західні схили) та 4 570 м (східні схили), а сучасне зледеніння є
тільки на шести найвищих вершинах. З усіх льодовиків Рувензорі найнижче (до висоти 4 200 м) спускається льодовик Мура
на південному схилі г. Бейкер.
Болота. Болота поширені у найвологіших районах Африки:
середній частині басейну Конго, також в улоговині Білого Нілу,
де названі Судд (Седди). Болота Судд сформувалося внаслідок
затоплення водами Білого Нілу плоских слабонахилених територій зі сезонним зволоженням, тому їхня площа дуже мінлива –
від 30 до 150 тис. км2. Ще одне велике болото, але зі значними
засоленими ділянками наявне в дельті р. Окованґо, його площа
змінюється від 11 до 28 тис. км2 у дощові періоди.
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Запитання для контролю і самоконтролю
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Назвати головні кліматоформуючі чинники Африки та наслідки
їхнього впливу.
Охарактеризувати розподіл радіаційного балансу по території Африки.
Охарактеризувати хід січневих і липневих температур по території
Африки, пояснити відмінності.
Розкрити вплив баричних центрів на атмосферне циркулювання
Африки у літній та зимовий періоди.
Охарактеризувати особливості циркулювання атмосфери над Африкою за сезонами, пояснити відмінності.
Охарактеризувати розподіл опадів по території Африки, пояснити
причини відмінностей.
Розкрити вплив на клімат Африки океанічних течій.
Охарактеризувати кліматичні відмінності гірських і рівнинних
територій Африки.
Розкрити відмінності субекваторіального клімату північної та південної Африки.
Назвати чинники диференціації тропічного кліматичного поясу
Африки на кліматичні області та порівняти їх між собою.
Розкрити відмінності субтропічного клімату південно-східної та
південно-західної окраїн Африки.
Охарактеризувати гідромережу Африки та пояснити причину відмінностей у різних її частинах.
Перелічити басейни стоку Африки та назвати головні ріки кожного
з них.
Проаналізувати розподіл шару стоку у Африці. Вказати основні
чинники його формування.
Проаналізувати річний стік рік Африки.
Проаналізувати джерела живлення рік Африки.
Проаналізувати водний режим рік Африки.
Охарактеризувати озерну мережу Африки та пояснити причини
нерівномірного її розподілу.
Назвати регіони Африки з найбільшим поширенням артезіанських
басейнів, пояснити причини їхнього утворення.
Охарактеризувати сучасне гірське зледеніння Африки.
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Практична робота
Завдання 1. На контурну карту нанесіть постійні та сезонні баричні центри, атмосферні фронти та океанічні течії, що впливають на
формування клімату Африки. Усно поясніть вплив баричних центрів на
утворення вітрів у різні сезони року, встановіть типи повітряних мас
та доведіть їхній вплив на формування клімату. Розкажіть про роль
океанічних течій у формуванні клімату.
Завдання 2. На контурну карту нанесіть межі кліматичних поясів
та областей Африки. Усно з’ясуйте закономірності простягання кліматичних поясів, а в їхніх межах – кліматичних областей. Встановіть
причини виявленої територіальної кліматичної диференціації.
Завдання 3. За допомогою таблиць Додатка Д побудуйте графіки
річного розподілу температур і опадів двох запропонованих пунктів.
Визначте, до яких типів кліматів вони належать, порівняйте їх між собою та назвіть причини відмінностей.
Завдання 4. На фізико-географічному профілі вище гіпсометричної лінії на додаткових вертикальних осях побудуйте криві розподілу
середніх температур і тиску січня й липня та кількості опадів. Позначте
межі кліматичних поясів та областей, підпишіть їх.
Завдання 5. Для кожної кліматичної області, виокремленої по лінії
профілю, встановіть кліматичні показники та оформіть їх у вигляді таблиці.
Таб лиця

Коефіцієнт
зволоження

Річна кількість опадів

Типи повітряних мас
влітку і взимку та їхні
характеристики

Середні температури
січня та липня
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Річне випаровування

3

Тривалість вологого
періоду

2

Назва кліматичного поясу
4
5
6

Сезонність
випадання опадів

1

Середні значення
тиску у січні та липні

Кліматична
область
(тип
клімату)

Радіаційний баланс

Кліматичні показники

7

8

9

10

Завдання 6. На контурну карту нанесіть межі океанічних басейнів.
Позначте райони внутрішнього стоку і безстічні області. Усно з’ясуйте
головні відмінності розвитку річкової мережі у різних частинах Африки
та встановіть їхні причини. Підпишіть головні ріки та озера.
Завдання 7. Опишіть за планом один із річкових басейнів (на вбір),
який перетинає лінія фізико-географічного профілю:
1. Географічне розміщення річкового басейну (межі материка,
географічний і кліматичний пояси, океанічний басейн).
2. Чинники формування річкового басейну та річкової мережі:
рельєф, тип клімату, річні й сезонні температури повітря, опади (річні суми і режим їхнього випадання, випаровуваність,
коефіцієнт зволоження), ґрунт, рослинний покрив (типи рослинного покриву, його роль у формуванні стоку).
3. Загальна характеристика басейну (лінія і характер вододілу,
площа).
4. Гідрографічна мережа (довжина головної річки, її витоки, характер гирла, головні притоки).
5. Напрямок течії, тектонічні та орографічні елементи, характер
течії у верхів’ї, середній течії та низів’ї, наявність порогів, водоспадів та водосховищ.
6. Гідрологічний режим річки (джерела живлення у верхів’ї, середній течії та низів’ї, величини стоку, п сезонний характер
стоку, максимальні та мінімальні витрати води).
7. Зональні структури в межах річкового басейну.
8. Господарське освоєння басейну і використання ріки.
Завдання 8. З’ясуйте головні відмінності розвитку озерної мережі у
різних частинах Африки та встановіть їхні причини (геологічна будова,
орографія, річна кількість опадів, випаровування та ін.).
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4

ҐРУНТОВО-РОСЛИННИЙ
ПОКРИВ І ТВАРИННИЙ СВІТ
АФРИКИ

Ґрунтовий покрив Африки
Контрастний клімат, пов’язана з ним різноманітність рослинності, значні відмінності у складі ґрунтотворних порід визначили різноманіття ґрунтів Африки. Водночас тут чітко виражена
широтна зональність ґрунтового покриву, зумовлена рівнинним
рельєфом і послідовною зміною кліматичних і рослинних поясів
по обидва боки від екватора.
Найвологіша частина континенту ‒ басейн Конго та узбережжя Гвінейської затоки ‒ характеризуються поширенням червоножовтих латеритних, або фералітних, ґрунтів. Вони формуються
під пологом вічнозелених вологих лісів на потужних кислих корах вивітрювання, складених переважно з каоліну та кварцу, що
є причиною дуже низької їхньої обмінної здатності і збіднення
поживними речовинами. Генезис червоно-жовтих фералітних
ґрунтів складається з процесу фералітизації, особливістю якої
за цих умов є винесення залишкового заліза з профілю, тому
конкреції утворюються рідко; дернового процесу, характерним
для якого є інтенсивна мінералізація як рослинних залишків, так
і самого гумусу; лесиважу ‒ вимивання всіх розчинних сполук
та формування в ґрунтовому профілі підзолистого горизонту,
збагаченого кварцом. Завдяки гідроксидам заліза ґрунт має забарвлення від яскраво-жовтого до червоного, а також водостійку
дрібногрудкувату структуру. Характеризуються незначною гумусованістю (1,5‒2,5 %), сильною вилуженістю, кислою реакцією
(рН=3,5‒5,5), нестачею Са, Р, К та ін. елементів, накопиченням
полуторних окислів Fe і Al.
45

У найнижчих частинах басейну р. Конго поширені різні перезволожені глейові ґрунти й навіть торф’яні.
На північ, схід та південь від вологої області у субекваторіальних ландшафтах із коротким сухим сезоном під перемінно-вологими напівлистопадними лісами та високотравними саванами
формуються червоні ґрунти. Послаблення промивного режиму
спричиняє збільшення гумусності, а підтягування розчинів до поверхні в сухий період збагачує їх мінеральними речовинами. Поширені переважно на продуктах вивітрювання алюмосилікатних
порід, у районах, де давній латеритний панцир вже розмитий. Тут
найінтенсивніше розкладаються первинні матеріали, вимиваються розчинні основи і накопичуються малорухомі з’єднання –
гідрати окислів заліза. Дегідратація цих окислів у сухий сезон
призводить до утворення щільних залізистих конкрецій. Профіль червоних ґрунтів складається з малопотужного (до 15 см)
і малогумусного (2‒4 %) гумусового горизонту, елювійованого
горизонту легкого складу з дрібними залізистими конкреціями
та щільного ілювіального горизонту.
У таких же кліматичних умовах при випаданні 1 000‒1 300 мм
опадів за рік та сухому сезоні тривалістю чотири – п’ять місяців
при постійно високих температурах під сухими рідколіссями
та чагарниками Південної Африки та Ефіопського нагір’я формуються коричнево-червоні ґрунти. Головні процеси такі ж, як і
в червоних фералітних ґрунтах, але утворення залізистих конкрецій більш інтенсивне, на поверхні виникають залізисті кірки,
гумусотворення дещо слабше. Гумусовий горизонт потужністю
25‒30 см, містять до 2 % гумусу, склад якого гуматно-фульватний; рН =5‒6.
Червоно-бурі ґрунти сформувалися під типовими саванами,
у яких літній дощовий сезон триває від двох до п’яти місяців, а
річна сумою опадів становить 250‒600 мм. У Північній Африці
трапляються в межах зони Сахелі, Ефіопського нагір’я і Східноафриканського плоскогір’я, а в Південній Африці на підгірських рівнинах на захід від Драконових гір, посушливих областях Калахарі
та Кару. Їхній профіль має слабовиражений гумусовий горизонт
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(20‒30 см), червонуватого відтінку з чіткою горіхуватою структурою який поступово переходить у потужний червоно-бурий
щільний ілювіальний горизонт. Ілювіальний, або горизонт вмивання, має багато виділень оксидів заліза у вигляді конкрецій,
плям, а іноді й прошарків. Реакція ґрунту нейтральна або слабокисла, незначна гумусованість – 0,5‒1,0 %, місткість поглинання
низька. Червоно-бурі ґрунти не є однорідними. З наростанням
сухості клімату в горизонті вимивання збільшується вміст легкорозчинних основ, а в горизонті вмивання і гіпсових конкрецій.
Чорні (темноколірні) тропічні ґрунти трапляються серед
червоно-бурих і коричнево-червоних. Вони утворюються на багатих основами ґрунтотворних породах: габро, базальтах, трапах,
на породах вулканічного походження, осадових безкварцових
глинистих породах, а також на вапняках. Вивітрювання багатих основами порід в умовах змінно-вологого клімату веде при
нейтральній і слаболужній реакціях до утворення глинистих
мінералів не каолінітової, а монтморилонітової групи. Чорні
ґрунти мають важкий гранулометричний склад, насичені Са та
Mg. Гумусовий горизонт добре розвинений, потужністю понад
метр, чорний, але містить дуже мало гумусу (1‒1,5 %).
На територіях з украй недостатнім зволоженням переважають червонувато-бурі ґрунти, які формуються під рослинним
покривом сухих і опустелених саван. Для цих ґрунтів, переважно
піщаних і супіщаних, характерна менша вивітрілість, що зумовлює вищий вміст поживних речовин і велику обмінну здатність;
вони малогумусні (0,2‒0,3 %), мають нейтральну реакцію у верхній частині профілю. Червоний колір ґрунтів визначає наявність
тонких залізистих плівок на зернах.
Ґрунти тропічних пустель характеризуються дуже слабким
розвитком і можуть бути розділені на три групи: кам’янисті пустельні ґрунти хамадів з характерним пустельним загаром на поверхні гальки і щебеню – залізисто-марганцеві плівки темного
кольору, що утворюється в результаті фізико-хімічних процесів;
піски і піщані пустельні ґрунти ергів, найпоширенішими з яких
є кварцові піски; перехідні гравійно-галечникові ґрунти регів.
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З усіма цими ґрунтами пов’язані солончаки (себхи, шоти), що
виникають під впливом неглибокого залягання солоних вод. В
єгипетській пустелі поза зоною впливу Нілу сформувалися пилувато-суглинкові кори (топсолі), або поверхневі ґрунти, потужністю до 12 см, а на їхній поверхні спостерігається полігональний
рельєф, характерний для такирів.
У Пустелі Наміб (північна частина) є щебенисто-кам’янисті
поверхні, пасмові та барханні піски, значна частина території
майже без рослинності, особливо хамади. Окрім них, у цій пустелі багато сілкритових (кремнеземних) і вапнякових покривів,
у пониженнях серед пісків поширені пени – щільні накопичення
солей, надуті вітрами з океану.
Солончаки і солонці поширені в аридних і напіваридних областях Африки. Вони трапляються в депресіях рельєфу на плато і
в підніжжі Сахарського Атласу на засолених, гіпсоносних глинах,
на рівнинних опустелених ландшафтах узбережжя Середземного
моря, в крайових частинах Великої Рифтової долини, в басейні озера Чад, а також займають висохлі болота у дельті Нілу, в
безстічних впадинах Калахарі. Деякі солончаки в Ефіопії і на
рівнинах Східноафриканського рифту характеризуються содовим засоленням, що пов’язано з виходами термальних содових
джерел і з особливостями ґрунтотворних порід.
Сіроземи поширені в Північній Африці, де займають передгірні території субтропічних напівпустель. Розвиваються на лесоподібних породах і характеризуються слабодиференційованим
профілем та незначним почервонінням у його середній частині.
Сіро-коричневі ґрунти формуються в субтропічних напівпустелях рівнинного Середземноморського узбережжя, де вологість
дещо збільшується. Через сухіший клімат для них характерні
мала гумусованість та високий вмістом кальцію.
Коричневі ґрунти сформувалися під твердолистими лісами
і чагарниками (типу маквіс із розрідженими лісами) з середземноморським типом клімату при річній сумі опадів 300‒800
мм. Поширені на північно-західній та південно-західній окраїнах
материка на підвищених плато, схилах і низькогір’ях. Коричневі
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ґрунти характеризуються досить потужним гумусовим горизонтом зі значною кількістю гумусу (6‒8%) та насичені кальцієм і магнієм. У них добре виражений процес оглинення. Цей
процес активізується в зимовий вологий сезон, коли в ґрунтах
відбувається інтенсивне вилуговування первинних і утворення
вторинних оксидів. На вапняковому субстраті формуються червоноколірні продукти вивітрювання (терра-росса) і малопотужні
червоноколірні коричневі ґрунти.
Великі плоскі депресії у верхів’ях Нігеру, Вольти, Лімпопо,
Замбезі, заповнені молодими породами та характеризуються
пануванням різних лучних і глейових ґрунтів.
У нижніх висотних поясах гірських областей тропічної
Африки сформувалися червоно-жовті фералітні, червоні та червоно-коричневі ґрунти; вище починають переважати бурі лісові
тропічні і субтропічні ґрунти, а ще вище – гірсько-лучні. На вулканічних породах поширені родючі вулканічні ґрунти (андосолі),
а на Ефіопському нагір’ї – чорноземи.
У нижчих горах Атласу і горах Велду, в умовах переважно посушливого клімату, сіро-коричневі чи червонувато-бурі пустельні ґрунти змінюються у верхній частині коричневими ґрунтами,
а в Атласі – бурими лісовими ґрунтами. У вологіших Драконових
горах жовтоземи змінюються бурими ґрунтами.

Рослинність Африки.
Флористичне районування
Характер і розподіл рослинності Африки визначили сучасна
географічна ситуація та геологічне минуле материка. Флора Африки описана понад 40 тисячами видів вищих рослин, об’єднаних
майже в чотири тисячі родів. З них близько 900 родів рослин
ендемічні. Переважає тропічна рослинність, позатропічні види
займають незначні крайні північні та південні частини материка, а також високогір’я. Симетричне розміщення Африки щодо
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до екватора, слабке горизонтальне розчленування зумовлюють
переважно зональний розподіл рослинності.
Екваторіальні постійно вологі вічнозелені ліси (гілеї) поширені між 7° пн. ш. і 5° пд. ш., в умовах вологого спекотного клімату.
Найбільші їхні масиви зосереджені на узбережжі Гвінейської затоки і в улоговині Конго. Тут росте понад 3 000 видів деревних
рослин, з них близько 1 000 видів входить до складу верхнього
ярусу висотою 40‒50 м. З дерев переважають фікуси (Ficus), хлібне дерево (Sterculia africana). Більше 40 видів мають цінну деревину: ебенове дерево (Diospyros ebenum), санталове (Pterocarpus
angolensis), червоне (P. erinaceus). Для дерев характерні ходульне
і дошкоподібне коріння; нерідко спостерігається кауліфлорія;
велика кількість ліан, епіфітів (переважно папороті й орхідеї).
Незаймані вічнозелені екваторіальні ліси збереглися у важкодоступних гірських районах і басейнах верхніх приток р. Конго, на значній частині території поширені похідні або вторинні
ліси.
У гірських районах тропічної Африки, вище 1 300 м, поширені
гірські формації гілей, яким характерна менша висота дерев і велика кількість епіфітних мохів. Відрізняються вони від типових
флористичним складом, оскільки тут панують парінарі (Parinari
excelsa), зустрічаються маслини, окотея, подокарпус, серед невисоких дерев – деревоподібна папороть (Gyathea).
На південь і північ від вологих екваторіальних лісів, зі зменшенням кількості опадів і збільшенням тривалості посушливого
періоду (2‒3 місяці), простягаються змінновологі змішані (частково листопадні) ліси.
У припливній узбережній смузі розвинені мангрові асоціації, сформовані різофорою (Rhiozophora mucronata), авіценою
(Avicennia marina і A. nitlda).
Сухі ліси, рідколісся та чагарникові угрупування займають
великі площі в Південній Африці (до 20° пд. ш.), переважно на
високих плато, де посушливий період триває від п’яти до семи
місяців. Серед дерев переважають представники сімейства бобових, які формують рідкостійні ліси (міомбо) з вічнозеленим
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чагарниковим підліском і трав’яним злаковим покривом. Типовим представником є баобаб.
Савани, залежно від тривалості сезону дощів і річних сум опадів, поділяють на вологі високотравні, типові (сухі низькотравні),
пустельні (колючочагарникові); вони закономірно змінюються
на північ від екватора. У Південній півкулі високотравні й типові
савани розвинені слабко, тут представлені сухі ліси, рідколісся,
чагарникові угрупування і пустельні савани. У Східній Африці
поширення цих угруповань ускладнене рельєфом.
Вологі високотравні савани займають простори, де сухий
сезон триває від трьох до чотирьох місяців. Для них характерний густий покрив з високих (3‒5 м) злаків «слонової» трави
(Pennisetum purpureum, P. benthami), бородачів (Andropogon rufus,
A. lepidus і ін.), аристиди (Aristida). Серед злакового покриву поодиноко або групами зростаються дерева.
Території, на яких посушливий сезон триває більше п’яти
місяців, займають типові (суданські) сухі савани з поодинокими
деревами або колючими чагарниками. Трав’яний покрив висотою 1‒1,5 м репрезентований злаками: бородачами (Andropogon
hirtiflorus, A. ruprechtii), темедою (Themeda triandra). З дерев типовим є баобаб, акації (Acacia Senegal, A. giraffae), пальма дум
(Hyphaene thebaica), лофіра (Lophira alata); у Східній і Південній
Африці – молочаї. Серед трав поширені цибулькові та кореневищні види родин лілійних і амарилісових.
Опустелені (сахельські) савани поширені там, де посушливий
сезон триває вісім ‒ десять місяців. Трав’яний покрив не зімкнутий, зростають геофіти і дернові злаки. Північніше екватора зі
злаків переважають аристиди (Aristida plumosa, A. brachyanthera),
з низькорослих дерев ‒ акації (Acacia albida, A. tortilis). У Калахарі трав’яний покрив утворюють злаки ерагростіс (Eragrostis
lehmaniana), аристида (Aristida uniplumis), з дерев і чагарників
поширені акації (Acacia homatixylon, A. uncinata), терміналія
(Terminalia sericea).
В областях з нерегулярними опадами розвинені дуже різнорідні за зовнішнім виглядом і поєднанням рослинних угруповань
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напівпустелі та пустелі. Пустелі займають найбільшу площу в
Північній Африці (Сахара), менш поширені в південній Африці
(Наміб, напівпустелі і пустелі плато Карру). У зв’язку з різними
умовами водного режиму в пустелях північної Африки панує
ксерофільна рослинність, південної – сукулентна.
Рослинний покрив пустель залежить від особливостей ґрунту. У Сахарі кам’янисті пустелі (хамади) мають розріджений рослинний покрив, утворений деревно-чагарниковими з потужною
кореневою системою (акації ретам (Retama retam), сахарський
дрік (Genista saharae). Галечникові пустелі (серіри) і рухливі піщані бархани (ерги ) майже позбавлені рослин. Нерухомі горбисті
піски часто покриті верблюжою колючкою (Alhagi maurorum),
зилою (Zilla spinosa), джузгуном (Calligonum comosum), аристидою (Aristida pungens)). У всіх пустелях наявні ефемери, а також
лишайники, що перекочуються поверхнею (леканора їстівна, або
манна (Lecanora esculenta).
У пустелях Південної Африки переважають алое родини мезембріантемових (Mesembryanthemaceae). У пустелі Наміб трапляються вельвічія, багато злаків – аристида (Aristida obtusa,
A. ciliata), ковила (Stipa namaquesis), просо (Panicum lanipes); чагарники і карликові дерева з родів Penthia, Acacia, Eriocephalus,
віднесені до ендемічних.
На субтропічних окраїнах Африки пустелі переходять у злаково-чагарникові напівпустелі: на півночі для них типовими є
ковила альфа, на півдні – цибулькові та бульбові.
Північ Африки в межах Атласу та вузького узбережжя має
середземноморську рослинність. Тут поширені субтропічні твердолисті вічнозелені ліси дуба: кам’яного і коркового з домішкою
алепської і приморської сосни (Pinus halepensis, P. pinaster). Вони
здебільшого замінені опустеленими чагарниковими і полиннозлаковими асоціаціями (маквис), де переважають мирт (Mirtus
communis), ряст (Cistus salvifolius), олеандр (Nerium oleander).
На крайньому півдні Африки рослинність також має середземноморський характер, але твердолисті вічнозелені чагарники (фінбош) сформовані представниками родин протейних і
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вересових. У складі субтропічних вічнозелених лісів збереглися
ендеміки капської флори: ногоплідники (Podocarpus thunbergii,
P. elongata), маслина лавролиста (Olea laurifolia), древоподібні
папороті.
Флористичне районування. Територія Африки належить
до трьох флористчних царств. Її північну частину охоплює Голарктичне царство, поділене на Середземноморську область,
Сахаро-Аравійську область і Макаронезійську область, в яких
переважають твердолистяні вічнозелені дерева і чагарники, пристосовані до проживання в умовах посушливого клімату.
До Палеотропічного царства відносять майже всю Африку
південніше Сахари. В Гвінейсько-Конголезькій області цього
царства переважає волого- і теплолюбна лісова флора, в Судано-Замбезійскій області – посухостійка флора саван, рідколісь
і чагарників, в Карру-Намібській області – сукулентна флора:
посухостійкі рослини з м’ясистим тканинами, що містять запаси
води. Острівну флору, що має (завдяки ізоляції) високий ендемізм, об’єднують у дві області: Мадагаскарську та островів Св.
Єлени і Вознесіння.
Південно-західна окраїна Африки виділена в особливе Капське царство, де сім родин (у т. ч. грубієві (Grubbiaceae), роридулові (Roridulaceae), брунієві (Bruniaceae), близько 700 родів
і більше шести тисяч видів рослин ‒ ендеміки. Зазвичай види
репрезентовані ксерофільними і склерофільними кущами, рідше
невисокими деревами.

Тваринний світ
та фауністичне районування Африки
Африка має багату та різноманітну фауну, тут проживє більше тисячі видів ссавців і майже півтори тисячі видів птахів. Згідно з районуванням В. Гептнера, материк належить до царства
Арктогея, північна частина з Сахарою включно – до Середзем53

номорської підобласті Голарктичної зоогеографічної області,
решта – до Ефіопської зоогеографічної області.
Характерними представниками фауни Голарктичної області
є мешканці пустель і напівпустель. До них належать численні
гризуни (піщанка), кілька видів антилоп (мендаса, бубала, адакс)
та хижаки (гієна, фенек, шакал).
Ефіопська фауністична область охоплює вологі екваторіальні
ліси, савани, рідколісся та пустелі решти Африканського материка. Вважають, що ця область була світовим центром формування
ссавців, оскільки в ній зосереджено ¼ всіх їхніх видів, понад 50
родин, з яких половина є ендеміками. Високим для цієї області
й родовий ендемізм. Видовий ендемізм найвищий серед комахоїдних тварин (86 %), гризунів (85 %), парнокопитних (88 %)
та приматів (94 %).
За умовами місця проживання в Ефіопській області виділяють чотири фауністичні підобласті.
Західно-Африканська підобласть здебільшого лісова. Тільки
ці регіони населяють людиноподібні мавпи (шимпанзе, горила),
карликовий бегемот, окапі. Птахів небагато, звичними є цесарки,
голуби, папуги.
Східноафриканська підобласть охоплює Ефіопське нагір’я,
савани Судану, Східної і Південної Африки. Відзначається багатством травоїдних тварин (жирафи, зебри, антилопи, буйволи,
слони, носороги) і хижаків (леви, гієни, шакали). Тільки в цьому
регіоні живуть павіани і мандрили. Багато плазунів – ящірки, хамелеони, гадюки, пітони. У ріках і озерах живуть крокодили. Орнітофауна репрезентована страусами, фламінго, нектарницями.
Південноафриканська підобласть займає переважно пустельні і напівпустельні райони. Ендемічними є золотокроти, кафрські
довгоноги, антилопи-стрибуни. З хижаків збереглися гієни та
деякі роди вівер.
До Мадагаскарської підобласті належать о. Мадагаскар і прилеглі архіпелаги. Фауна дуже давня і внаслідок тривалої ізоляції
високо ендемічна. Представниками ссавців є ендемічні родини
індрі, лемурів, тенреків. Птахи –це родини нелітаючих журав54

леподібних (мадагаскарські куропатки), філепітових, вангових
(сині горобці).
Запитання для контролю і самоконтролю
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Описати ґрунтовий покрив Африки.
Розказати про вплив клімату на ґрунтове різноманіття Африки.
Проаналізувати вплив рослинності на ґрунтове різноманіття Африки.
Описати ґрунти субекваторіального поясу та порівняти їх між собою.
Розкрити специфіку ґрунтотворення в екваторіальному поясі.
Розкрити специфіку ґрунтотворення у субтропічному поясі.
Вказати області з поширенням засолених ґрунтів та пояснити причини їхнього формування.
Охарактеризувати рослинність вологих вічнозелених екваторіальних лісів
Охарактеризувати рослинність африканських саван.
Проаналізувати особливості видового складу Голарктичного флористичного царства.
Охарактеризувати видовий склад Палеотропічного флористичного
царства.
Охарактеризувати видовий склад Капського флористичного царства. Вказати ендеміки та релікти.
Проаналізувати чинники, що вплинули на формування Капського
флористичного царства.
Охарактеризувати видовий склад Голарктичної зоогеографічної
області царства Арктогея.
Охарактеризувати видовий склад Ефіопської зоогеографічної області царства Арктогея.
Проаналізувати вплив рослинності на зміну фауністичного складу
території.
Практична робота

Завдання 1. На контурну карту нанесіть схему ґрунтового покриву Африки. Опишіть ґрунти кожного широтно-зонального поясу:
екваторіального, субекваторіального, тропічного, субтропічного, а та-
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Тип
Материнські
ґрунту
породи

1

2

Диференціація
за генетичними
горизонтами

К-ть гумусу
у верхньому
горизонті

Оглеєність,
засолення,
ерозія

Використання

кож інтразональні ґрунти та ґрунти гірських областей (середньгір’я і
низькогір’я).
Завдання 2. Над орографічною лінією фізико-географічного профілю вузькою різнокольоровою смугою зобразіть поширення основних
типів ґрунтів.
Завдання 3. Для ґрунтів, які лежать по лінії профілю, заповніть
таблицю.
Таблиця
Характеристика ґрунтів

3

4

5

6

Завдання 4. Використовуючи карту «Рослинність», усно охарактеризуйте найпоширеніші типи рослинності. Назвіть домінантних представників зональної й азональної флори кожної з них. Охарактеризуйте
особливості територіального поширення типів рослинності та з’ясуйте
вплив на них широтної зональності.
Завдання 5. Використовуючи карту «Флористичне районування»
(Додаток Є), на фізико-географічний профіль нанесіть межі флористичних царств та областей. Для флористичних областей, які перетинає
лінія профілю, укладіть список представників рослинного світу, вказавши ендеміки та релікти.
Завдання 6. Використовуючи карту «Фауністичне районування»
(Додаток Ж), на фізико-географічний профіль нанесіть межі флористичних царств, областей та підобластей. Для фауністичних областей,
які перетинає лінія профілю, опишіть домінантних представників.
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ГЕОГРАФІЧНІ ПОЯСИ
І ЗОНИ АФРИКИ

Широтна зональність природних ландшафтів Африки виражена досить чітко, оскільки материк характеризується значними
розмірами та рівнинністю рельєфу, особливо у північній частині. Формування сучасного поширення географічних зон і їхньої
структури завершилося після плейстоцену, зі встановленням на
материку характерних для нашого часу співвідношень тепла та
вологи, а еволюція органічного світу привела до формування
сучасних видів флори і фауни.
Екваторіальний пояс. Зона вологих екваторіальних лісів
(гілей) простягається вузькою смугою (до 5–6°) в улоговині Конго та вздовж північного узбережжя Гвінейської затоки. Її межі
визначає поширення екваторіальних атлантичних повітряних
мас, які проникають аж до Східноафриканського плоскогір’я.
Область характеризується рівним ходом середньомісячних температур, надлишковим зволоженням з двома річними піками
випадання опадів: весняного та осіннього. Значна річна сума опадів (1 500–2 000 мм і більше) при коефіцієнті зволоження 1,5–2
забезпечує інтенсивний стік (5 000–1 000 мм на рівнинах Конго
та до 4 000 мм у Гвінеї) і розвиток повноводної гідромережі.
У лісовому покриві гілей налічують до 25 тис. видів рослин,
у т. ч. до 3 тис. деревних порід. Ці ліси зростали тут вже в палеогені, але їхній ареал зі зміною клімату значно скоротився. Для
гілей характерні види родин: Leguminosae, Sterculiaceae, мало
пальм, бамбуків, ароїдних, орхідних. Дерева першого ярусу, для
якого типовими є хайя (Khaya ivorensis, K. anthotheca) і сапеле
(Entandrophragma cylindricum) досягають висоти 80 м та часто
мають дошкоподібні корені. В середньому ярусі переважають
швидкоростучі види висотою 20–40 м із м’якою деревиною та
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вузькими зімкнутими кронами. Нижній ярус репрезентований
тіневитривалими з повільним ростом деревами висотою 10–15 м,
часто з твердою важкою деревиною. Тут багато цінних порід – ебенове дерево (Dyospyros ebenum), червоне (Pterocarpus erinactus),
санталове (P. angolensis), гуарея (Guarea cedrata), каучуконоси
(Funtumia elastica, Clitandra), пальми масляна (Elaeis guineensis) і
винна (Raphia vinifera), кавове дерево (Coffea canephora, C. liberica),
кола (Cola nitida, C. acuminata). Під лісовим пологом ростуть різноманітні чагарники, деревоподібні папороті, банани, багато
ліан (Calamus rotang) та епіфітів. Трав’яний покрив розвинутий
слабше.
Під такою рослинністю на потужних кислих корах вивітрювання формуються червоно-жовті фералітні (латеритні) ґрунти.
Вони характеризуються незначною гумусованістю (1,5–2,5 %),
значною вилуженістю, кислою реакцією та недостатньою кількістю поживних елементів.
У субекваторіальному поясі Африки спостерігається часта
зміна різних зональних підтипів, пов’язана з високим широтним
градієнтом зволоження, спричиненим мусонним атмосферним
циркулюванням. Але, незважаючи на ці відмінності, їх об’єднує
сезонна зміна екваторіальних і тропічних мас та зумовлена ними
різка контрасність між вологим літнім і сухим зимовим сезонами
на загальному фоні високого теплозабезпечення.
Зона субекваторіальних листопадно-вічнозелених (напіввологих) лісів поширена на територіях, де посилюється мусонний ефект, два піки опадів зливаються в один літній, а річна
сума опадів знижується до 1 500–1 600 мм при коефіцієнті зволоження 1,2–1,4. Зимою виражений короткочасний – до двох
місяців сухий період. У верхньому ярусі з’являються дерева, що
скидають листя на кілька тижнів, але з наростанням сухості частка листопадних дерев збільшується до половини. Для цих лісів
характерними є види, які не трапляються у вологих екваторіальних лісах – самба (Triplochiton scleroxylon), данта (Nesogordonia
bartei), але є і види, характерні для гілей, або близькі до них –
мансонія (Mansonia altissima), іроко (Chlorophora excelsa), червоне
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дерево (Khaya grandifolia), сипо (Entandrophragma utile), мало
епіфітів, але появляються бульбові та цибулькові.
Під субекваторіальними лісами формуються червоні або червоно-жовті альферитні ґрунти, яким через послаблення промивного режиму характерна значна гумусованість та краще забезпечення поживними елементами.
Зона саван і рідколісь займає понад 40 % площі Африки.
Вона поширена між зоною листопадно-вічнозелених субекваторіальних лісів і зоною тропічних пустель, охоплює території від
16–18° пн. ш. у Північній півкулі та до південного тропіка у Південній. Зона саван і рідколісь характеризується сезонною зміною
екваторіальних і тропічних повітряних мас, що спричинюють різку
контрастність між вологим літнім та сухим зимовим періодами
на фоні дуже високого теплозабезпечення протягом усього року.
Північноафриканські савани охоплюють територію Судану,
Північно-Гвінейську височину, Ефіопське нагір’я, півострів Сомалі та північ Східноафриканського плоскогір’я. Вони мають
високий широтний градієнт зволоження (збільшення на 250 мм
річної суми опадів на кожен градус із наближенням до екватора).
Величина сумарної сонячної радіації північноафриканських саван майже така ж, як і в Сахарі – 160–200 ккал/см2 за рік, а радіаційний баланс є дещо вищим – 70–80 ккал/см2 за рік, оскільки
зменшуються втрати радіації на відбивання та довгохвильове
випромінювання. Середня температура найхолоднішого місяця
не опускається нижче +20° С, а найтеплішого перевищує +30° С,
поступово понижуючись у бік екватора. У тому ж напрямку зменшуються амплітуди температур – як сезонних, так і добових. Рослинність саван складається зі злакових та незначного включення
дерев і чагарників, які скидають листя у сухий сезон. Частка деревної рослинності збільшується в південному напрямку.
Кількість опадів, тривалість сухого сезону та величини всіх
показників атмосферного зволоження закономірно змінюються
за широтою. За цими ознаками досить чітко розрізняють три
кліматичні підзони, яким рівнозначні ландшафтні підзони – вологих, типових та опустелених саван.
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У вологих (високотравних) саванах випадає 1 000–1 200 мм
опадів за рік, а на узбережжі до 1 600 мм. Дощовий сезон триває
півроку (з травня по жовтень щомісячно випадає понад 100 мм, а
в серпні – 300–500 мм). Рослинність репрезентована високотравною саваною гвінейсько-суданського типу з групами невисоких
(6–12 м, а на півдні до 15 м) листопадних дерев, що місцями переходять у сухі ліси зі злаковим покривом. Трав’яний покрив утворений слоновою травою (Pennisetum benthami, P. purpureum) висотою до п’яти метрів, бородачами (3–4 м) та нижчим (0,5–1,5 м)
ярусом із видів Panicum, Setaria та ін. З деревної рослинності
зростають: масляне дерево (Butyrospermum parkii), рожкове дерево (Parkia africana), тамаринд (Tamarindus indica), сейба (Ceiba
pentandra) та ін. У лісках, які подекуди трапляються у савані, переважають види дерев, які характерні для сухих лісів (Isoberlinia
doca, I. dalzielli). Вздовж рік заходять галерейні ліси, подібні до
екваторіальних із рідкостійним деревним ярусом і густим ярусом
вічнозелених чагарників і ліан.
У таких умовах під високотравними саванами формуються
червоні ферсіалітні та альферитні ґрунти.
Типові савани поширені у районах, де дощовий сезон триває
чотири місяці (з червня по вересень щомісячно випадає понад
100 мм опадів, максимум – у серпні) при річній кількості опадів
500–1 000 мм. З жовтня по квітень коефіцієнт зволоження нижчий 0,25, а з листопада по березень опадів не буває зовсім. Тому
рослинний покрив досить складний і неоднорідний. Трав’яний
покрив суцільний, і в сухий сезон повністю не вигорає. Висота
трав’яного ярусу досягає 1–1,5 м, домінують різні види бородачів
(Andropogon hirtiflorus, A. ruprechtii), а також Hyparrhenia hirta,
Themeda triandra та ін. Невисокі 7–15 м дерева трапляються поодиноко, групами та навіть лісками. Тут є акації, але вони менш
типові, більш характерні баобаби (Adansonia digitata), що поодиноко ростуть на ґрунтах легкого гранулометричного складу.
З інших деревних порід зростає масляне дерево, каріте, вілова
пальма. Переважають червоно-бурі ґрунти з незначним вмістом
гумусу.
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Опустелені савани сформувалися у перехідній зоні до тропічних пустель, де кількість опадів поступово зменшується з 600 до
150 мм, а дощовий сезон триває всього 45–60 днів. З жовтня по
квітень дощі не випадають. Гідромережа репрезентована ваді
або транзитними ріками. Місцями збереглися реліктові дюни,
закріплені рослинністю. У ґрунтовому покриві переважають червонувато-бурі ґрунти з вмістом гумусу 0,2–0,3 % і нейтральною
реакцією верхньої частини профілю. Рослинність сахельського типу: низькі ксерофітні злаки, переважно аристида (Aristida
plumosa, A. mutabilis), що не створюють суцільного покриву, окремі колючі чагарники і низькорослі (до 5–10 м) дерева: акації з
парасолькоподібними кронами. Акацій зростає багато видів. У
глинистих пониженнях доволі густі зарослі утворює Acacia seyal,
висота якої сягає від двох до чотирьох метрів. На сухіших і більш
легких ґрунтах поширена А. raddiana, на закріплених дюнах ростуть A. senegal, A. nilotica. У річкових заплавах – А. sieberiana. З
чагарників для піщаних і кам’янистих ґрунтів типовим є пахучий африканський бутень (Commiphora africana) висотою 3–5 м.
Вегетаційний період триває два-три місяці, в сухий сезон трава
вигорає, дерева скидають листя.
Південноафриканські савани займають менші площі, оскільки поширені у вужчій частині материка та відтісняються від
Атлантичного океану пустелею Наміб. Але протяжність по широті
є більшою, порівняно з північноафриканськими, оскільки їхні
межі заходять у тропічний пояс південніше тропіка.
За теплозабезпеченістю південноафриканські савани поступаються північним, бо займають вищі гіпсометричні рівні та
більше віддалені від екватора. Температура найтеплішого місяця
зазвичай не перевищує +26–27° С, а найхолоднішого – +13–18° С
(на океанічних узбережжях і в приекваторіальній смузі – +20° С).
Найвищі температури фіксують перед початком сезону дощів –
у жовтні–листопаді. У внутрішніх південних районах спостерігається абсолютний мінімум нижче 0° С. Континентальність наростає від узбережжя до внутрішніх районів.
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За вологозабезпеченістю та режимом зволоження південноафриканські савани подібні до північних, але рослинний покрив
характеризуються багатшим видовим складом.
У вологих південних саванах за рік випадає понад 800 мм
(переважно 1 000–1 200 мм) при коефіцієнті зволоження 0,5–0,7.
У дощовий сезон (з грудня по березень), коли щомісячно випадає
понад 100 мм опадів, коефіцієнт зволоження вищий одиниці.
Сухий сезон (коефіцієнт зволоження нижчий 0,25) триває п’ять–
шість місяців, а в липні–серпні дощів не буває зовсім. Аналогом
вологих північноафриканських саван південніше екватора є
листопадні саванові рідколісся, або світлі ліси міомбо. Вони поширені широкою смугою між 8° та 16° пд. ш. (басейн Замбезі) та
займаючи високі (1 000–1 500 м) рівнини зі значною кількістю
опадів (800-1 300 мм) та сильнозвітрілим і вилугованим субстратом. Деревостан утворюють кілька видів міомбо (Brachystegia) –
дерева висотою 14–18 м часто з викривленими стовбурами.
Трав’яний покрив утворений злаками: темедою, людецією та
ін. Типовими є червоні альферитні ґрунти на продуктах розмиву
і перевідкладення латеритних кір.
У типовій південноафриканській савані випадає 500–800 мм
опадів, при річному коефіцієнті зволоження 0,25–0,50, і тільки
один–два місяці він вищий одиниці. Сухий сезон з коефіцієнтом
зволоження нижче 0,25 триває в середньому сім місяців, а з червня по серпень опадів не буває зовсім. Такий режим зволоження
формує різко виражену сезонну зміну водності рік при річному
шарі стоку 100–150 мм. Рослинний покрив різноманітний: високо- і низькотравні асоціації з поодинокими деревами поєднуються з зарослями колючих чагарників, лісами та рідколіссями.
На важких глинистих ґрунтах поширені ліси мопане – рідколісся,
утворене Colospermum mopane – деревами висотою 7–15 м стійкими до заморозків. У цих лісах немає підліску та бідний незімкнутий злаковий покрив. На легких ґрунтах характерними є
баобабові савани з трав’яним покривом, утвореним темедою,
бородачем та ін. злаками. Домінують червоно-бурі фесіалітні та
феритизовані ґрунти переважно легкого гранулометричного
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складу. Поширені також чорні глинисті ґрунти (на базальтах і
вапняках).
В опустелених саванах при річній кількості опадів 250–
500 мм та коефіцієнтові зволоження 0,10–0,25 сухий сезон триває
понад дев’ять місяців, а три–чотири місяці дощі не випадають
зовсім. Гідрологічна мережа розвинена слабко і належить до
області внутрішнього стоку, шар стоку не перевищує 10–20 мм.
Для опустелених саван Калахарі типовим є незімкнутий покрив
із невисоких злаків (Eragrostis lehmanniana, Aristida uniplumis, A.
stipiformis), що ростуть на давніх закріплених дюнах з невисокими деревцями колючих акацій. У плоских пониженнях трапляються сукуленти.
Тропічний пояс в Африці – це зона тропічних пустель.
Вони поширені в поясі пасатів з пануванням сухого континетального тропічного повітря, що визначає найвищі літні температури
та крайню аридність.
Тропічні пустелі Північної півкулі репрезентовані Сахарою,
яка займає площу близько 8 млн км2. Сухість і прозорість повітря забезпечують інтенсивну інсоляцію (сумарна радіація 180–
200 ккал/см2 за рік, а радіаційний баланс – 60–70 ккал/см2). Літні
температури перевищують +30° С. Найтеплішим на півночі Сахари є липень, на півдні – травень–червень. Абсолютний максимум
температури повітря досягає +56–58° С, а ґрунту – +70–80° С. У
зимовий період більш відчутні зональні відмінності як з півночі
на південь, так і з висотою. Вночі на півночі Сахари та її нагір’ях
бувають заморозки. Для пустелі характерні значні добові (до
45° С) та сезонні амплітуди температури. Річна кількість опадів
тільки на окраїнах досягає 100 мм, більша частина території
отримує 10–20 мм. Опади нерівномірні та мають зливовий характер. На півночі і в горах іноді випадає сніг. Від високі температури і сухість повітря зумовлюють значну випаровуваність:
понад 4 500 мм, тому коефіцієнт зволоження на більшій частині
Сахари не перевищує 0,02.
У Сахарі переважають багаторічні ксерофітні чагарники і
злаки з потужною кореневою системою. Подекуди поширені
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ефімери. Загалом рослинний покрив розвинутий недостатньо,
флористичний склад бідний і налічує близько 1 200 видів рослин.
Широтна зміна клімату дає змогу виділити три підзони тропічних пустель у Північній півкулі: північну, центральну і південну. Північна підзона перехідна від субтропіків до тропіків.
Субтропічні риси проявляються в сезонності опадів (циклонічних) із осіннім максимумом та холоднішою зимою. Для зими і
весни характерні сильні вітри і піщані бурі. Рослинність подібна
до середземноморської – на берегах тимчасових водотоків ростуть і вічнозелена євфратська тополя (Populus euphratica), і дика
маслина (Olea oleaster), і фісташки (Pistacia atlantica), і олеандр.
Більшість з них приурочена до берегів тимчасових водотоків.
Типовими для цієї підзони є розріджена злаково-чагарникова
рослинність з видами аристиди (Aristida plimosa, A. obtusa), акаціями, ююбою.
Центральна (власне тропічна) підзона поширена південніше
тропіка з теплішою зимою, але можливими заморозками і мінімальним, але невираженим, режимом опадів. У рослинному покриві з’являються суданські види, в т. ч. акації, томариски, пальма
дум (Hyphaene thebaica), колючий пустельний фінік (Balanites
aegyptica). На кам’янистих ґрунтах плато трапляються поодинокі кущі акацій, подушкоподібний їжачник (Anabasis areotioides),
хад (Cornulata monacantha), зі злаків – просо (Panicum turgidum),
аристида та ін.
Південна підзона (деякі автори виділяють її як тропічну напівпустелю) неширока, їй характерні максимальні для всього
континенту запаси тепла: дуже тепла (січневі температури не
нижче +18–20° С), суха, без заморозків зима, збільшення опадів має
чітко виражений літній максимум. Рослинний покрив розріджений і репрезентований злаково-чагарниковими угрупуваннями
(Aristida papposa, A. comosa), поодиноко зростаються чагарникові
акації (Acacia tortilis, A. mellifera), бальзамове дерево (Commiphora
abyssinica) та ін., що заходять із опустелених саван Сахелі.
У піщаних пустелях відмінності між зонами згладжуються,
а типовим для рослинності є злак дрин (Aristida pungens), що
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закріплює піски потужною кореневою системою. Приморським
солончакам і шотам властиві зарослі солянок. Досить багата
рослинність гірських масивів з проявами висотної поясності.
Секторність простежується тільки в неширокій (до 250 км) приатлантичній смузі. Розвитку густішого рослинного покриву –
кактусоподібні молочаї (Euphorbia echinus, E. balsamifera), колюча
дереза (Lucium intricatum), сумаха (Rhus oxyantha) – тут сприяє
висока вологість повітря.
Тропічні пустелі у Південній півкулі займають значно менші
площі – вони яскраво виражені вздовж узбережжя Атлантичного океану та прилеглих до нього високих уступів крайових
плоскогір’їв і є продовженням субтропічної пустелі Наміб. Клімат,
як і в пустелі Наміб, формується під впливом холодної Бенгельської течії, але температури повітря є вищими (найтеплішого
місяця – +19–24° С, найхолоднішого – +14–20° С). Опади незначні,
до 100 мм за рік, і пов’язані з літніми індоокеанічними мусонами,
коефіцієнт зволоження ніде не досягає 0,1.
Для вузької (до 50 км) приокеанічної смуги, де спостерігається висока вологість повітря і тумани, типовою є рослинність
сукулентних пустель (Zygophyllum, Lycium, Aloe), трапляються
деякі види аристиди. У пониженнях з близьким заляганням ґрунтових вод росте вельвічія (Welwitschia bainesii) – голонасінний
релікт неогену. На плоскогір’ях панує кам’яниста пустеля зрідка
покрита злаками та чагарниками. В нечисленних річкових долинах зростаються акації, тамарикси.
Субтропічний пояс Африки виражений на північній та південній окраїні материка. Кліматичні відмінності й особливості
рельєфу визначили формування низки природних зон.
Зона твердолистих лісів і чагарників поширена на крайньому північному заході та півдні Африки. Подібність гідротермічного режиму визначила їхню типологічну подібність, але
кожна група має свої особливості.
У Північній півкулі зона твердолистих (середземноморських)
лісів і чагарників займає узбережні хребти Атласу. Характеризується спекотним сухим літом, коли переважає континентальне
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тропічне повітря і теплою вологою зимою з циклональним циркулюванням. Кількість опадів залежить від рельєфу, змінюючись в межах 1 200–600 мм, при річному коефіцієнті зволоження
0,5. У липні–серпні опади майже не випадають. У вологий сезон,
що триває з листопада по квітень, коефіцієнт зволоження вищий за одиницю, а в горах часто випадає сніг. У таких умовах
формуються різні варіанти коричневих ґрунтів з нейтральною
і слаболужною реакцією. На вапняковому субстраті формуються
червоноколірні продукти вивітрювання (терра-роса) і малопотужні червоноколірні коричневі ґрунти.
Від природної рослинності середземноморських рівнинних
ландшафтів залишилися розріджені угрупування з маслин (Olea
europaea) і фісташок (Pistacia lentiscus) та карликової пальми
(Chamaerops humilis), кермесового дуба (Quercus coccifera). Поширені зарослі маквісу з суничником (Arbutus unedo), ладанником
(Cistus salvifolius), деревоподібним вересом (Erica arborea). Зі зростанням ксерофітності переважають зарослі ююби (Zizifus lotus).
Типовими є ліси з кам’яного дуба (Quercus ilex), що надає перевагу
вологим карбонатним схилам низькогір’їв. На зволоженіших безкарбонатних схилах переважає корковий дуб (Quercus suber). Для
сухих схилів характерні ліси з алепської сосни (Pinus halepensis).
У Південній півкулі зона твердолистих (середземноморських) лісів і чагарників займає Капські гори з прилеглою приморською рівниною. Вплив атлантичних повітряних мас визначає переважання зимових опадів, яких випадає від 1 000 мм на
навітряних схилах до 400 мм у западинах. Південно-східний пасат
і холодна Бенегельська течія понижують літні температури до
+21–22° С. Середні зимові температури становлять +12–15° С,
але можливі заморозки та сніг.
Територія віднесена до Капського флористичного царства
з багатим і різноманітним видовим складом: зростає майже
25 тис. видів рослин. Природна рослинність складається з вічнозелених склерофітних деревам та хвойних: капська маслина
(Olea laurifoolia), срібне дерево (Leacadendron argenteum), африканський горіх (Ocotea capensis), капський каштан (Calodendron
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capense). У сучасному покриві переважають вторинні зарослі вічнозелених твердолистих чагарників – фінбош (аналог маквіса).
У його верхньому ярусі наявні невеликі дерева родини протейних
(Protea cynaroides, P. neriifolia), під ними чагарники висотою від
двох до чотирьох метрів, серед яких багато вересових, нижче
чагарничкові складноцвіті.
Зона вологих мішаних субтропічних лісів поширена тільки
у Південній півкулі де займає нешироку смугу вздовж південносхідного узбережжя між 30° і 34° пд. ш., та обмежена ступінчастими схилами Драконових гір, тому її ще називають експозиційною, або бар’єрно-дощовою. Формується завдяки вологому
південно-східному пасату, особливо стійкому у літній сезон, та
теплій Мозамбіцькій течії. Клімат теплий і рівний: температура
найтеплішого місяця (лютого) зростає з південного заходу на
північний схід від +23° до +26° С, а найхолоднішого (липня) від
+16° до +18° С. За рік випадає 800–1 000 мм опадів з літнім (вересень–березень) максимумом. Коефіцієнт зволоження у цей період
вищий за одиницю. Шар річного стоку незначний – 100–200 мм,
ріки численні, але невеликі та порожисті, витрати води різко
коливаються за сезонами.
Рослинність багата щодо флористичному складу. Узбережну смугу та нижні частини гірських схилів займали ліси, для
яких були характерні ногоплодники (хвойні), в т. ч. Podocarpus
thunbergii (жовте дерево), P. falcatus висотою до 40 м, а також залізне дерево (Olea laurifolia), деревоподібні папороті, дикі банани,
пальми, ліани, епіфіти.
Ґрунти вологих субтропічних лісів вилуговані, мають високу
кислотність і належать до субтропічних червоноземів і жовтоземів.
Зона напівпустель у Північній півкулі Африки змінює середземноморські ландшафти на півдні і на сході. Субтропічні напівпустелі займають міжгірські високі плато Атласу, Сахарський
Атлас та східну частину африканського середземномор’я. З наростанням аридності кількість опадів зменшується до 350–200 мм, а
на півдні і до 100 мм з середземноморським режимом зволожен69

ня. Тривалість посушливого періоду триває близько семи–восьми
місяців, з червня по серпень дощі майже не випадають. Оскільки
середній річний стік не перевищує 5 мм, поширеними є ваді та
шоти. Ґрунти рівнин і плато відносять до типу сіро-коричневих,
а на лесоподібних породах вони наближаються до сіроземів.
Для рослинного покриву типовими представниками є алжирська ковила, інакше альфа (Spita tenacissima), на важчих ґрунтах
домішуються полини (Artemisia herba-alba, A. campestris), у засолених западинах – лебеда (Atriplex halimus), на дюнах – дрин
(Aristida pungens).
У Південній півкулі субтропічні напівпустелі поширені переважно у внутрішніх районах і приурочені до високих плато та
плоскогір’їв. У цю частину Африки атмосферні опади приносять
південно-східні пасати з Індійського океану. На їхньому шляху
піднімається Великий Уступ, що виконує роль дощового бар’єра,
тому кількість опадів швидко зменшується у західному напрямку.
Розрізняють декілька підтипів південноафриканських напівпустельних ландшафтів.
Континентальні субтропічні напівпустелі займають внутрішні плато (Мале Кару, Верхнє Кару, Велике Кару, південно-західна
частина Калахарі) з висотами понад 1 000 м між р. Оранжевою та
Капськими горами. Для клімату характерні значні сезонні коливання температур (середня температура найтеплішого місяця +27° С,
найхолоднішого + 8–13° С). Зимою бувають заморозки і снігопади.
Річна кількість опадів змінюється від 150–250 мм – на заході до
500 мм – на сході, коефіцієнт зволоження збільшується у цьому ж
напрямку від 0,1–0,2 до 0,2–0,4. Опади випадають влітку, досягаючи
максимуму в лютому–березні. Тому місцеві ріки, що належать до
внутрішнього басейну, мають періодичний стік. Рослинний покрив
розріджений, але багатий за видовим складом. Переважає злаково-чагарниковий покрив «кару». Характерні низькі склерофітні
чагарники (Pentrizia, Chrysocona tenuifolia, Rhigosum trichotomum)
та розріджені дерноподібні злаки (Aristida obtusa, A. ciliata, Panicum
lanipes), трапляються сукуленти (особливо багаточисельними є
види Mesembrianthemum), молочаї (Euphorbia). Ѓрунти ясно-бурі.
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Приатлантичні субтропічні напівпустелі простягаються
неширокою смугою низовини вздовж атлантичного узбережжя
(між Капськими горами і р. Оранжевою, а північніше переходять
у пустелю Наміб) з прилеглими пониженими ділянками плато
Кару. Характеризуються малою кількістю опадів (100–200 мм, а
на узбережжі менше 100 мм) зі середземноморським режимом
їхнього випадання (з квітня по серпень). Вплив холодної Бенгельської течії спричиняє тумани та високу вологість повітря,
що значно знижує випаровування, тому коефіцієнт зволоження
коливається в межах 0,10–0,25, тобто є вищим, ніж у зоні пустель.
Температурний режим виключно рівний – температури найтеплішого місяця +16–18° С, найхолоднішого – +12–14° С. Рослинний покрив розріджений, але багатий за видовим складом.
Основу становлять сукуленти (Mesembrianthemum fimbriatum,
M. opticum, Crassula deltoides).
Гірсько-степові субтропічні напівпустелі поширені на
середньогір’ях і високогір’ях сходу (Високий Велд, вулканічні
плато Лесото). Через значні висоти літо досить прохолодне, для
зими характерні заморозки. Значні добові і сезонні амплітуди
температур. Річна кількість опадів становить 600–800 мм при
коефіцієнті зволоження 0,6–0,7. Максимум опадів пов’язаний з
проходженням південно-східного пасату і припадає на літо – з
грудня по березень. Рослинний покрив – це густий і високий
злаковий травостан (велд) із темеди та інших злаків (Andropogon,
Hyparrhenia) та домішок різнотрав’я. Ґрунти відносять до типу
гірсько-степових, переважно це червоноземноподібні ґрунти.
Зона субтропічних пустель простягається вузькою смугою
вздовж атлантичного узбережжя Південної Африки майже на
2 000 км. Вони займають приморську низовину (пустеля Наміб)
та прилеглі до неї круті схили високих цокольних рівнин і плато.
На півдні смуга пустель розширюється, захоплюючи вододіли.
Південна частина могла б бути віднесена до субтропічних пустель, а північна – до тропічних, але крайня аридність та океанічний вплив згладжують дію термічного чинника, тому межа
між ними нечітка і приблизно збігається з Південним тропіком.
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Холодна Бенгельська течія зумовлює пониження літніх температур до +16–+19° С та вирівнювання зимових – +12–14° С. Річна кількість опадів у прибережній смузі не перевищує 25–30 мм,
але висока вологість повітря (70–80 %) і тумани (а вони бувають
200 днів на рік) значно пом’якшують сухість. На західних схилах
плоскогір’їв кількість опадів збільшується до 100 мм, та внаслідок збільшення випаровуваності коефіцієнт зволоження у цих
районах, як і на узбережжі, не перевищує 0,1. У пустелі немає
постійних водотоків. Ґрунтовий покрив розвинутий слабко.
За біокліматичними ознаками розрізняють два варіанти субтропічних пустель: приморський і континентальний. Приморські
пустелі – Наміб (її південна частина). Рослинність розвинута
на скелястих схилах і репрезентована численними дрібними
сукулентами з родів Euphorbia, Pelargonium, Sansevieria, Hoodia.
Дюни майже не вкриті рослинним покривом, тільки в нижній
частині схилів зростає аристида, ближче до океану – чагарники
парнолистника (Zygophyllum starfii, Arthraena leubnitzii). На узбережній рівнині теж є сукуленти (Mesembrianthemum salicornioides,
Hydrodea bossiana) і подушкоподібні Aizoon dinteri.
Для плоскогір’їв (Намаквеленд, Карасберг) внутріматерикової пустелі характерна розріджена рослинність, близька до
типу кару з дрібними чагарниками (Boscia foetida, B. albifrunca)
та злаковим низькотрав’ям (переважно аристіди) і карликовими
акаціями (Acacia mellifera ssp.detinens, A. nebrownii).
Запитання для контролю і самоконтролю
1.
2.
3.
4.
5.

Перелічити географічні пояси і природні зони Африки, проаналізувати їхнє просторове поширення.
Назвати чинники формування природно-зональної структури
Африки.
Пояснити причини відмінностей поширення природних зон у Північній і Південній півкулі материка.
Охарактеризувати зону вологих екваторіальних лісів.
Охарактеризувати зону саван.
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6.

Розкрити причини відмінності рослинного покриву Північноафриканських і Південноафриканських саван.
7. Проаналізувати чинники, що сприяють поширенню саван у південній Африці південніше тропіка.
8. Охарактеризувати зону тропічних пустель.
9. Проаналізувати відмінності зони тропічних пустель Північної та
Південної півкуль Африки.
10. Порівняти природні зони субтропічного географічного поясу південної та північної Африки.
11. Порівняти природні зони тропічного географічного поясу південної
та північної Африки.
12. Охарактеризувати структуру висотної поясності Ефіопського
нагір’я.
Практична робота
Завдання 1. У табличному вигляді охарактеризуйте природні зони,
які перетинає лінія фізико-географічного профілю.
Таблиця
Річна кількість опадів та сезонність
їхнього випадання

Коефіцієнт зволоження

Джерела живлення гідрологічної
мережі

6

7

8

9

Господарська освоєність

Середні температури найтеплішого
та найхолоднішого місяців

5

Представники тваринного світу

Типи повітряних мас та їхня
сезонність

4

10 11 12 13 14

15

Географічний пояс і природна зона
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Головні типи рослинності

Радіаційний баланс

3

Тривалість вегетаційного періоду

Типи клімату

2

Типи ґрунту

Геоморфологічні процеси

1

Типи гідрологічного режиму річок

Орографічні елементи та їхня
середня висота над рівнем моря

Характеристика природних зон

Завдання 2. На контурну карту Африки нанесіть межі географічних
поясів і природних зон. Усно з’ясуйте роль у їхньому формуванні сумарної сонячної радіації, радіаційного балансу, загального циркулювання
атмосфери, опадів та ін. Відзначте особливості меж кожного поясу.
Завдання 3. На заданому профілі визначте межі географічних поясів і природних зон та підпишіть їх.
Завдання 4. Порівняйте структуру висотних поясів Атлаських гір,
Ефіопського нагір’я, вулкана Камерун, нагір’я Тібесті, вулкана Кіліманджаро (результати запишіть у таблицю). Усно поясніть причини
відмінностей висотної поясності в різних широтно-зональних умовах.
Таблиця

Назва гір

Назва висотного поясу

Висота залягання
по макросхилах та
експозиція

Кліматичні
характеритики
(сума активних
температур, кількість
опадів, температури
найхолоднішого і
найтеплішого місяців)

Ґрунти

Рослинність

Сучасні геоморфологічні
процеси і характер
рельєфу

Характеристика висотних поясів

1

2

3

4

5

6

7
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Те м а

6

РЕГІОНАЛЬНИЙ ОГЛЯД
АФРИКИ

Сучасні природні територіальні комплекси в Африці розпочали своє формування ще наприкінці неогену. Але ландшафтну
індивідуальность вони набули переважно в четвертинному періоді після виокремлення структурно-морфологічних областей
у результаті прояву молодих тектонічних рухів, встановлення
сучасного клімату та географічної зональності. За відмінністю у
рельєфі та характері проявів географічної зональності А. М. Рябчиков розділив материк на Низьку та Високу Африку. Кожен з цих
регіонів поділений на фізико-географічні країни (основними
критеріями для виділення яких є положення в певних кліматичних поясах і морфоструктурні особливості території) та області.

Низька Африка
У низькій Африці переважають значні вирівняні території.
Велика площа суходолу, незначні висоти та близькість Євразії
створюють умови для прояву широтної зональності, водночас
вплив морфоструктурних особливостей рельєфу на формування
природних особливостей деяких регіонів є значним.
До низької Африки відносять фізико-географічні країни: Атлаські гори, Сахару, Судано-Гвінейську країну, улоговину Конго
та її крайові підняття.
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Фізико-географічна країна Атлаські гори
Атлаські гори – це система витягнутих на 2 тис. км майже у широтному напрямку складнорозгалужених середньовисоких хребтів (1 200–1 500 м). Гори піднімаються на межі
Середземномор’я та Сахари, тому мають багато природних особливостей, властивих як середземноморським, так і пустельним
тропічним ландшафтам.
Північні хребти Ер-Рір і Тель-Атлас утворені неогеновою
складчастістю. У будові решти Атласу беруть участь герцинські
структури, роздроблені та підняті палеоген-неогеновими тектонічними рухами. Цими рухами в герцинському тектонічному
цоколі були створені геоантиклінальні підняття, розділені ділянками опускання окремих блоків. У рельєфі вони виражені
високими міжгірськими плато.
Кліматичні особливості Атлаських гір були охарактеризовані
ще А. І. Воєйковим, який виділяв у них два типи клімату: клімат
Тель (середземноморський) і клімат плоскогір’їв, характерний
для передсахарської напівпустельної області. Середземноморський клімат, поширений на північному узбережжі та прибережних хребтах, характеризується середземноморськими рисами – пануванням у зимовий сезон морського повітря помірних
широт, яке формує температурний режим зимових місяців до
+10–13° С з короткочасними похолоданнями і випадінням снігу в
горах. У літній сезон панує морське тропічне повітря з мінімальною кількістю опадів та температурами +26–28° С. Опади мають
зливовий характер, випадають переважно взимку, їхня середня
річна кількість становить 800 мм, а на навітряних гірських схилах
випадає до 1 800 мм. Клімат внутрішніх районів Атлаських гір
характеризується значними сезонними амплітудами температур
і сухістю. У зимовий період значно опускаються середні місячні
температури (+8–5° С), а в міжгірських улоговинах – нижче 0°, над
охолодженими хребтами формується антициклон з континентальним повітрям помірних широт. Кількість опадів зменшується
до 400–200 мм при коефіцієнті зволоження 0,25–0,15. Вершини
гір покриває сніг. Влітку погода жарка та суха, інколи з Сахари
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проривається сухий вітер (сіроко), який понижує вологість та
підвищує температури до +50° С.
Для рік Атласу характерне дощове живлення, а у внутрішніх
районах до нього додається снігове. Великі ріки не пересихають, але витрати різко коливаються по-сезонно з максимумом
у зимово-весняний період. На високих плато епізодичний стік
спрямований до шотів.
Ландшафти Атласу мають субтропічний характер: в узбережній смузі і на північних схилах гір – середземноморського типу, на
внутрішніх плато і південних макросхилах – напівпустельного.
На основі морфоструктурних та ландшафтних особливостей
у фізико-географічній країні Атласу виокремлюють п’ять фізикогеографічних областей.
Фізико-географічна область Ер-Рір і Тель-Атлас – це складчасті низько- і середньогірні (г. Тидигін, 2 456 м) хребти, що належать до Альпійського складчастого поясу, утворені переважно
флішовими товщами верхньокрейдових глин, мергелів і палеогенових пісковиків. Тому в рельєфі переважають м’які форми,
нерідко з бедлендами. Гірські масиви відмежовуються від моря
низькими узбережними рівнинами, приуроченими до синклінальних прогинів. Узбережні рівнини і нижні частини схилів
вкриті ксерофітними чагарниками – маквісом, складеними суничником (Arbutus unedo), ладанником (Cistus salvifolius), деревоподібним вереском (Erica arborea), миртом (Myrtus communis),
олеандром (Nerium oleander). Під ними формуються коричневі
ґрунти. У горах до 1 200–1 300 м, залежно від зволоження, поширені ліси з коркового (Quercus suder) та кам’яного (Quercus
ilex) дубів. Вище зростають мішані ліси, під якими розвиваються
гірсько-лісові бурі ґрунти. На навітряних схилах трапляються
реліктові ялицеві ліси (Abies maroccana).
Фізико-географічна область Марокканська Месета приурочена до припіднятої герцинської основи, складеної палеозойськими сланцями, вапняками, пісковиками, з виходами гранітів,
та базальтовими покривами. Рельєф має столово-ступінчастий
характер з висотами 1 000–1 500 м. Область характеризується
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перехідним типом ландшафтів від континентальних і приатлантичних напівпустель до середземноморських. Рослинний покрив
складається з ковили альфа (Spita tenacissima), арганського дерева (Argania spinosa), берберської туї (Tetraclinis articulata), фісташок (Pistacia lentiscus), у верхній частині – ліси з кам’яного дуба.
Фізико-географічна область Марокканське високогір’я утворюють хребти Високого та Середнього Атласу. Східна частина Високого Атласу та Середній Атлас складені юрськими вапняками.
Їхні антиклінальні вапнякові хребти розділені синклінальними долинами, закарстовані, ускладнені невисокими конусами
згаслих вулканів, вище 2 750 м збереглися сліди четвертинного
зледеніння. Західна частина Високого Атласу складена нижньопалеозойськими та докембрійськими кристалічними породами,
гранітами, ускладнена згаслими вулканами, тому формує найвищі масиви (г. Тубкаль, 4 165 м). Хребти порізані чисельними
річковими долинами, мають зубчасті вершини, вище 3 700 м
зберігають ознаки четвертинного зледеніння.
Ґрунтово-рослинний покрив відзначається строкатістю, що
зумовлено висотою над рівнем моря, експозиційністю, складом
гірських порід. Для вологих низькогірних схилів, як і в середземноморському Атласі, були характерні дубові ліси, але з переважанням дуба кам’яного, пристосованішого до сухих умов,
на вапнякових схилах зростає алепська сосна (Pinus halepensis).
Вологі схили середньогірного ярусу вкривали ліси з атласького
кедра (Cedris atlantica). На сухих схилах у проміжку висот 1 800–
3 100 м сформувалася смуга рідкостійних лісів з ялівцю ладанного (Juniperus thurifera). Високогір’я зарослі колючоподушечниками (Alyssum spinosum, Arenaria pungens та ін.). Фрагментарно
трапляються альпійські луки.
Фізико-географічна область Високі плато – це широкі улоговини, сформовані в зоні опускання герцинських структур,
перекриті слабко дислокованою товщею мезозойських порід
(переважно вапняків), неогеновими і четвертинними континентальними відкладами. Слабонахилена поверхня з висотами
800–1 200 м на сході порушена невисокими пасмами. У рослин80

ному покриві переважають ксерофітні дернові злаки під якими
формуються сіро-коричневі ґрунти, рідше трапляються дерева
та чагарники. Основний фон створюють декілька видів ковили (в
т. ч. альфа), полину (Artemisia), і дроку (Genísta). Подекуди зростає
низькоросла пальма хамеропс (Chamaerops humilis), арганське
дерево, зарослі кам’яної акації (Acacia gummifera) та чагарника
ююба (Ziziphus jujuba).
Фізико-географічну область Антиатлас і Сахарський
Атлас утворюють одноіменні хребти різного генезису найпівденнішої частини Атласу зі середніми висотами 2 000 м. Антиатлас – це крайове підняття Африканської платформи, хребти якого
складені зім’ятими в складки пісковиками, архейськими гранітами та вулканічними утвореннями. Сахарський Атлас успадкував
широку антиклінальну структуру, складену мезозойськими осадовими відкладами, складкоутворення якої тривало ще в еоценпліоцені. Масиви характеризуються великою кількістю кам’яних
осипищ, розділені вузькими безводними ущелинами, вершини переважно мають округлу форму. Система висотних поясів проста –
домінує гірська напівпустеля, ближче до вершин з’являються
фрагменти лісистого середньогір’я з берберської туї, кам’яного
дуба, алепської сосни, а на вологішому північному схилі Антиатласу – арганського дерева.
Фізико-географічна країна Сахара
Сахара – це одна з найбільших кліматичних пустель світу,
простягається на 6 000 км зі заходу на схід, та на 2 000 км із півночі на південь, її площа становить 8 млн км2 (майже третина
Африки). Більшу частину території пустелі займають рівнини і
плато висотою від 300 до 500 м, тільки в центрі та на сході Сахари
в районах виступів давньої кристалічної основи Сахаро-Аравійської плити з-під осадового чохла піднімаються високі гори.
Сахара сформувалася в поясі пасатів при переважанні сухих
континентальних тропічних повітряних мас, що визначають високі температури й аридність. Сухість повітря та безхмарність
спричиняють інтенсивну інсоляцію, яка досягає майже 100 %.
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Літні температури перевищують +30° С, при абсолютному максимумі +56–58° С. У зимовий період виражені широтні температурні відмінності – середні та мінімальні температури помітно
збільшуються з півночі на південь. При вторгненні холодних
континентальних повітряних мас температура різко понижується, аж до від’ємних. Для пустелі характерні значні амплітуди
температур: сезонні на 10–12° С перевищують середні для цих
широт, а різниця між максимальними і мінімальними добовими
температурами може сягати 45° С у повітрі та 70° С на поверхні
ґрунту.
Пануючі протягом року сухі північно-східні пасати майже не
приносять вологи. Посушливість клімату посилює значна висота
рівня конденсації (5 км), якої не досягають конвективні потоки.
Річна кількість опадів тільки на окраїнах і в горах досягає 100 мм,
більша частина території отримує 10–20 мм, а при великій випаровуваності коефіцієнт зволоження близький до 0. Особливо
пустельні місця (танезруфти) оточують масив Ахаґґар, виключно посушливою є Лівійська пустеля. У північну частину Сахари
незначні опади приносять зимові циклони полярного фронту, у
південну – літні екваторіальні мусони.
Ніл – єдина постійна ріка в Сахарі, вона протікає через пустелю не приймаючи жодного постійного притоку протягом
3 000 км. У плювіальні епохи територія Сахари зазвичай належала до внутрішнього стоку та її перетинали потужні ріки, пересохлі русла яких називають ваді. Під час нечастих зливових опадів
вони наповнюється водами та утворюють бурхливі потоки. Під
сухими руслами ваді часто формуються підземні водотоки, які
забезпечують водою численні оазиси. На значних територіях
оазиси живляться висхідними джерелами артезіанських горизонтів, які в Сахарі значно поширені і приурочені переважно до
крейдових пісковиків.
Кліматичні умови Сахари сприяють фізичному вивітрюванню, розвитку еолових процесів, абіогенному соленакопиченню. У результаті диференціації твердої речовини протягом
тривалих екстрааридних умов сформувався ряд генетично
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взаємопов’язаних едафічних типів пустель: хамади, реги, серири, ерги, шоти. У Сахарі найбільші площі займають хамади –
кам’янисті пустелі, приурочені до припіднятих рівнин і плато Сахаро-Аравійської плити, складених переважно дочетвертинними
пісковиками та вапняками. Їхня поверхня на кристалічних породах встелена гострокутними кам’янистими брилами та щебенем, а на мезозойських і палеоген-неогенових відкладах щебінь
впаяний у дуже щільну вапняково-гіпсову кору, потужністю декілька метрів. На рівнинах нижчого гіпсометричного рівня (в т. ч.
передгірських) формуються реги – піщано-галечникові, рідше
піщано-щебенисті поверхні, складені пліоцен-четвертинними
озерно-алювіальними, пролювіальними відкладами. Галька та
щебінь розкидані поверх тонкого шару піску, підстеленого вапняково-гіпсовою корою. Понижені акумулятивні рівнини зайняті
серирами – глинистими та піщано-глинистими поверхнями. До
них приурочені шоти – глибокі замкнуті пониження з засоленими глинистими відкладами, мокрими солончаками та тимчасовими водоймами. Піщані пустелі – ерги покривають тільки
20 % Сахари. Вони переважно сформовані еоловими процесами
внаслідок сортування матеріалу регів і серирів, тому займають
великі улоговини розташовані західніше регів.
Ґрунтовий покрив Сахари внаслідок аридності клімату розвинутий слабко – у кам’янистих пустелях поширені скелетні
ґрунти, у шотах – засолені, тільки в підвищених областях з більшою кількістю опадів сформувалися світло-бурі та червоно-бурі
ґрунти.
Рослинний покрив Сахари характеризується розрідженістю, а його флористичний склад є надзвичайно бідним – відомо
близько 1 200 видів рослин. Переважають багаторічні ксерофітні
чагарники та злаки, подекуди після дощів виростають ефемери. Для північної підзони, яка має спільні риси з середземноморською флорою, типовою є розріджена злаково-чагарникова
рослинність з аристидами (Aristida plimosa, A. obtusa), акаціями,
ююбою, вздовж берегів тимчасових водотоків росте дика маслина (Olea oleaster), фісташки, олеандр. У центральній підзоні по83

ширені акації, тамариски, колючий фінік, на кам’янистих ґрунтах
– подушкоподібний їжівник (Anabasis arotioides), хад (Cornulata
monacantha), просо (Panicum turgidum). Для південної підзони
теж характерний розріджений злаково-чагарниковий покрив
(Aristida papposa, A. comosa, Panicum turgidum та ін.) із включенням рослинних угрупувань суданського типу. У піщаних пустелях
переважає дрин (Aristida pungens).
Тваринний світ Сахари небагатий (налічує близько 60 видів тварин) і репрезентований формами, які пристосувалися до
аридності та обмеженої кормової бази – антилопи, газелі, лисиця-фенек, сахарський заєць, багато плазунів.
В основу виокремлення фізико-географічних областей Сахари покладені їхні структурно-морфологічні особливості.
Фізико-географічна область Західна Сахара охоплює територію між Атлантичним океаном, хамадою Ель-Хамра, нагір’ям Ахаґґар. У рельєфі переважають невисокі (300–400 м) столові рівнини,
складені кристалічними та осадовими породами, розчленовані
численними пониженнями. Від Атласу відокремлена тектонічно
зумовленою передгірською улоговиною Ер-Рір, виповненою знесеними з гір породами, і в рельєфі вираженою нахиленим плато,
розчленованим уедами. Пологі склепінчасті підняття – це КареттЄтті та Адрар (Мавритнський). У найвищих їхніх частинах, де
на поверхню виступають зруйновані та пенепленізовані породи
кристалічного фундаменту (Регібатський щит), висоти сягають
500 м. Центральну частину області займає сформована в синеклізі
Тіндуф улоговина Ель-Джуф (120 м в. р. м), заповнена озерними
та еоловими відкладами. В цю улоговину впадало декілька великих водотоків, тепер уедів, витоки яких розміщені на схилах
Сахарського Атласу, Ахаґґару, а також колишні притоки Нігеру.
На одному з них утворився оазис Таудені. Загалом для Західної
Сахари великі уеди не характерні, що пояснюють переважанням
плоскорівнинного рельєфу, малою кількістю опадів та низькою
ерозійною здатністю у давніші плювіальні періоди.
Вплив холодної Канарської течії на приатлантичному узбережжі Сахари проявляється на неширокій (до 250 км) смузі аку84

мулятивної рівнини і виражений підвищеною вологістю повітря,
частими туманами, росами та дещо нижчими температурами, а,
отже, більшою концентрацією рослинності. Тут поширені досить
густі зарослі лебеди, низькорослих кактусоподібних молочаїв
(Euphorbia echinus) та лишайників. У південній частині Західної
Сахари, що відзначається особливою спекотністю та дуже розрідженим рослинним покривом, переважають хамади і реги. У
її північній частині виділяються скупчення пісків – Великий Західний ерг, Великий Східний ерг, а також райони розвитку серирів і солончаків, часина яких лежить нижче рівня моря (ШоттМельгір – 26 м н. р. м.)
Фізико-географічна область Центральна Сахара охоплює
нагір’я Ахаґґар і Тібесті та прилеглі до них із півночі й півдня
території. Характеризується значною різноманітністю рельєфу – високі гірські розчленовані масиви і плато чергуються з
великими пониженими улоговинами. Північна частина області
дуже розчленована тектонічними рухами, а розломи фундаменту
супроводжувалися виливами лав, тому тут сформувався специфічний рельєф, де щебенисті хамади оточують великі улоговини,
виповнені пісками.
Значні площі в Центральній Сахарі займають нагір’я. Масив
Ахаґґар сформувався на кристалічних породах одноіменного
щита, розбитих скидами, через що його рельєф сформувався як
розчленована гірська країна. Його центральна частина останній
раз була припіднята в кінці неогену по лінії розломів, в цей же
час формуються вулканічні конуси. Південніше від Ахаґґара розміщені плато Адрар-Іфорас та вулканічний масив Аїр, що є його
структурним продовженням у межах щита. Східніше піднімається
нагір’я Тібесті, складене кристалічними породами – гранітами
та круто поставленими метаморфічними сланцями з покривом
осадових, переважно знесених, і вивержених порід. Вершини
утворені численними вулканічними конусами з потоками лав,
найвищою з яких є Емі-Куссі (3 415 м).
Вулканічні піки (на Ахаґґарі), лавові плато та згаслі вулкани
(на Тібесті) характерні для цих найвищих масивів. Гарячі джере85

ла та виділення сірководневих газів свідчать про недавню вулканічну діяльність. На вершинах нагір’їв бере початок багато рік,
частина з яких зберігає постійні водотоки в глибоких ущелинах.
Флористичний склад рослинності змінюється з висотою:
нижній пояс (сахаро-тропічний) формують представники суданської флори – пальма дум, акації, дерево ірак (Salvadora persica).
У середньому поясі (сахаро-середземноморському) ростуть дуби,
ялівець, олеандри, мирт, кипарис (Cupressus dupreziana). На вершинах нагір’їв трапляються плями гірсько-степової рослинності.
Ахаґґар і Тібесті оточені масивами куестових пасом (тасіли).
Куести розділені широкими поздовжніми долинами та розбиті
сухими вузькими поперечними ущелинами. Смуга тасілів, які
складені водотривкими пісковиками і вапняками, відрізняється
особливою безжиттєвістю ландшафтів. Особливою пустельністю
виокремлюється плато Танезруфт, причленоване на заході до
Ахаґґару.
З півдня до нагір’їв прилягають зовнішні частини Суданських
улоговин, закладених у синеклізах Чаду і верхнього Нігеру. Вони
репрезентовані великим ергом Тенере, та улоговиною Боделе,
глинисто-солончакові горбисті рівнини якої в плейстоцені займало велике озеро.
До фізико-географічної області Східної Сахари віднесені
Лівійська, Аравійська та Нубійська пустелі. Північну частину області займає Лівійська пустеля, сформована у великому прогині
платформи, виповненому потужною товщею морських і континентальних відкладів, – Лівійсько-Єгипетській синеклізі. Найглибша її частина – западина Каттара, – розміщена у депресії
на 133 м н. р. м., вкрита засоленими болотами. На північному
сході Лівійської пустелі переважають структурно-ступінчасті
плато з глибокими западинами, зайнятими оазисами. На півдні сформувалися кам’янисті плато висотою 400–500 м, серед
яких піднімаються ізольовані останці висотою понад 1 500 м. У
центральній та північній частинах переважають піщані пустелі,
найбільшою з яких є Велика піщана пустеля (Лівійське піщане
море), що характеризується стільниковим рельєфом (поздовжні
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пасма з’єднані поперечниками) та дюнами висотою до 300 м.
Піщані пасма мають паралельне простягання при загальному
напрямку з північного-заходу на південний схід, відповідно до
напрямку головних вітрів. Лівійську пустелю не перетинають
ваді, окрім долини Нілу, ймовірно, навіть у плювіальні епохи
плейстоцену вона залишалася досить сухою.
Між долиною Нілу і Червоним морем простяглася Аравійська
пустеля, яка південніше 22° пд. ш. переходить у Нубійську пустелю.
У рельєфі переважають високі столові плато, складені пісковиками, що ступінчасто піднімаються з заходу на схід. Уздовж Червоного моря тягнуться горстові масиви, зокрема хребет Етбай (понад
2 000 м), у якому на поверхню виступають кристалічні породи
докембрійського фундаменту. Його підняття пов’язують із формуванням грабену Червоного моря. Хребти асиметричні – круто
обриваються до моря на сході та пологі, але густо розчленовані,
спрямованими до Нілу, уедами на заході. У їхніх долинах ґрунтові
води підтримують досить густу рослинність – акації, тамариски,
сікомори (Ficus sycomorus). Аравійська пустеля є досить спекотною з постійно високою вологістю повітря, переважають хамади
та серири. Південніше незначні зимові опади на узбережжі та на
схилах гір сприяють формуванню напівпустельної рослинності.
Судано-Гвінейська фізико-географічна країна
Судано-Гвінейська (Судано-Верхньогвінейська) країна простягається від південних меж Сахари до Гвінейської затоки та
північних крайових піднять улоговини Конго. Вона займає південну частину Сахаро-Аравійської платформи, для якої характерні пологі тектонічні прогини та підняття.
У Судані на фоні загального невисокого (300–400 м) рівнинного рельєфу прогини виражені улоговинами Середнього Нігеру,
озера Чад і середньої течії Білого Нілу. До улоговини середнього
Нігеру зі заходу причленовується Сенегамбія – опущена по лінії
розломів приатлантична частина платформи, яка залишалася під
морем до четвертинного періоду. Зі сходу улоговину Середнього
Нігеру оточують кристалічний масив Аїр і плато Джос.
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Улоговина Чад відділена від улоговини Білого Нілу цокольною рівниною Дарфур та перекритою осадовим чохлом цокольною рівниною Кордофан з численними острівними горами. У
Сенегалі, на Зеленому Мисі та плато Дарфур (г. Марра, 3 088 м)
піднімаються вулканічні конуси, пов’язані з верхньонеогеновими
розломами.
Уздовж північного узбережжя Гвінейської затоки на Північно-Гвінейській височині виступає кристалічна основа Африканської платформи – Сьєрро-Леонський щит. Північно-Гвінейська
височина має асиметричну будову – круто обривається до акумулятивної узбережної низовини та полого понижується на північ,
зливаючись із рівнинами західного Судану.
Положення між тропічними й екваторіальними широтами
визначає головну особливість природи країни – ландшафти змінюються від тропічних пустель Сахари до гілей екваторіальної
Африки. Ця зміна проходить дуже поступово через зону саван й
зумовлена наростанням вологості клімату.
У літній час Північну Гвінею та рівнини Судану заповнює екваторіальне повітря, яке приносить південно-західний мусон, що
втягуються в Сахарську баричну депресію з океану. Потужність
екваторіального мусону та його тривалість зменшується в північному напрямку, до меж Сахари, де всередині літа проходить тропічний фронт, але циклонічна діяльність майже не розвивається.
Екваторіальний мусон приносить переважно конвективні опади,
кількість яких зменшується з півдня на північ від 1 800–1 500 до
350–250 мм і менше. Найбільше опадів (понад 3 000 мм) спостерігають на узбережній низовині Гвінейської затоки та навітряних
схилах оточуючих її підвищень. У зимовий сезон північно-східний пасат приносить сухі та спекотні повітряні маси, які по лінії
тропічного фронту стикаються з вологими екваторіальними. На
узбережжі зимовий сезон такий же вологий, як і літній.
Змінюються вологий та сухий сезони на фоні постійно високих температур (середньомісячні не опускаються нижче +20° С).
Найменші амплітуди спостерігаються на Гвінейському узбережжі, де вони не перевищують 3° С. У внутрішніх районах Судану,
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особливо в його північній передсахарській смузі, амплітуди будуть значними.
Гідрологічна мережа території добре розвинута і репрезентована великими ріками (Нігер, Сенегал, Гамбія, Вольта, Шарі,
Білий Ніл) та озерами (Чад), і тільки у північній частині з коротким дощовим періодом переважають тимчасові водотоки.
Для рік характерне дощове живлення та гідрологічний режим
суданського типу з чітко вираженим літнім максимумом витрат
і зимовою меженню.
У ґрунтовому та рослинному покривах, як і в кліматі, відображається широтна зональність. Вона проявляється у поступовому переході від ясно- і червоно-бурих ґрунтів сухих саван
з розрідженою ксерофітною рослинністю до червоних ґрунтів
вологих саван та червоно-жовтих фералітних ґрунтів вологих
вічнозелених екваторіальних лісів.
Усі ці відмінності дають змогу виділити в Судано-Гвінейській
фізико-географічній країні дві області, які різняться між собою
за зональними типами ландшафтів: область саван і рідколісь
Судану й область вологих екваторіальних і субекваторіальних
лісів Північної Гвінеї з дуже поступовими переходами між ними.
Фізико-географічна область Судан простягається південніше
Сахари широкою смугою від Атлантики до Ефіопського нагір’я, а
південна межа проходить по північному краю Північно-Гвінейської височини, вододілах оз. Чад та лівих приток Нілу. Рельєф
Судану одноманітний, а головна його особливість – чергування
плоских широких улоговин, перекритих потужними товщами
осадових відкладів та кристалічних масивів. Близькість до екватора визначає високі річні температури повітря: на заході в
Сенегамбії вони становлять +23–24° С, у центральній частині –
+26–29° С. Середня температура найхолоднішого місяця не опускається нижче +20° С, а найтеплішого зазвичай перевищує +30° С,
поступово понижуючись у бік екватора. Оскільки температурні
умови змінюються мало, то характер ґрунтів і рослинності залежить від кількості опадів, тривалості волого сезону та величини
всіх показників атмосферного зволоження.
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На рівнинах Судану, відповідно до зміни екологічних умов,
виділяють з півночі на південь три підзони: опустелених саван
(сахельська), типових саван (суданська) та вологих високотравних саван (гвінейська).
Зона Сахелі, що межує з Сахарою, отримує всього 250–350 мм
опадів, а вологий сезон триває менше двох місяців. На червонувато-бурих і червоно-бурих ґрунтах поширена напівпустельна
колюча деревна формація, яка південніше переходить в опустелені акацієві савани. Для напівпустель характерні чагарники
висотою від одного до п’яти метрів та окремі невисокі ксерофітні
дерева, переважно акації. Трав’яний покрив розріджений та репрезентований злаками, з-поміж яких переважають аристиди та
дике просо. Життєвий цикл триває два–три місяці, у засушливий
період трав’яний покрив вигорає, а дерева скидають листя. В
акацієвій савані переважає деревна рослинність: різні види акацій (Acacia albida, A. tortilis, A. styal, A. laeta та ін.), рідше баобаби
(Adansonia digitata) пальми дум (Hyphaene thebaica), чагарникові
молочї (Euphorbia balsamifera).
У суданській зоні, репрезентованій типовою саваною, кількість опадів збільшується до 500–1 000 мм, а дощовий сезон
триває чотири місяці. Її рослинний покрив досить складний та
неоднорідний. Трав’яний ярус суцільний із домінуванням різних видів бородачів (Andropogon hirtifloris, A. ruprechtii), а також
Hyparrhenia (H. hirt, H. ruprechtii). Ксероморфні злаки, головні
в цих формаціях, мають вузькі та прямі листки, а їхня висота
збільшується у південному напрямку з одного до півтора метрів.
На чотири–шість місяців посушливого періоду трав’яний покрив
частково вигорає. Невисокі (7–15 м) дерева мають розгалужену
крону і зростають поодиноко, групами або навіть невеликими
ліскам. Тут також є акації, але переважає баобаб, що росте поодиноко на легких і родючих ґрунтах. З інших деревних порід
трапляється масляне дерево (Butyrospermum parkii), віялоподібна
пальма, пальма дум. Найгустіший рослинний покрив формується
в понижених формах рельєфу на краще зволожених червонобурих ґрунтах. На підвищеннях із більше дренованими червоно90

коричневими ґрунтами розвиваються формації сухих лісів, у яких
переважають листопадні дерева.
У Гвінейській зоні панують вологі високотравні савани та змішані листопадно-вічнозелені ліси, масиви яких мають парковий
характер. Високотравні савани займають вододільні плато на
червоних ґрунтах з похованою латеритною корою. Трав’яний покрив формують: слонова трава (Pennisetum benthami, P. purpureum)
висотою до п’яти метрів, бородачі (3–4 м) і нижчий (0,5–1,5 м)
ярус із видів Panicum, Setaria та ін. Лісові масиви приурочені до
долин та понижень із високим рівнем ґрунтових вод. У них трапляються як мезофітні, так і гігрофітні види, мають густий підлісок, а злакового покриву майже нема. Долинами рік далеко на
північ заходять галерейні ліси, утворені вічнозеленими гігрофітними видами: панданус з додатковою поверхневою кореневою
системою (Pandus spp.), дике кавове дерево (Coffea liberica) та ін.
Фізико-географічна область Північна Гвінея охоплює низинне узбережжя Гвіанської затоки з дельтою Нігеру, та південну
частину Північно-Гвінейської височини, що опускається до затоки крутими ступінчастими схилами.
Вологі екваторіальні ліси займають узбережну низовину та
схили гір до висоти 1 000 м. Ліси зростають у найбільш вологих
районах поблизу дощових екранів найвищих масивів ПівнічноГвінейської височини, де випадає понад 3 000 мм опадів за рік,
та утворюють два крупні масиви – західний (Гвінейський) і східний (Нігерійський). Їх розділяють вологі савани з пальмовими
лісами на посушливій частині узбережжя Гани, територія якої
розміщена паралельно до вологих океанічних вітрів, кількість
опадів знижується до 700 мм.
Гілеї відступають від узбережжя, вкритого мангровими та
кокосовими лісами, приуроченими до піщаних смуг. Західною межею Північно-Гвінейської області є масив Фута-Джалон висотою
до 1 500 м. Значна кількість опадів сприяє формуванню витоків
рік Сенегалу та Гамбії на його схилах. Кристалічний фундамент
цього масиву бронюють кременисті пісковики, тому плато становить собою кам’янисті рівнини без суцільного ґрунтово-рос91

линного покриву з поодинокими ксерофітними злаками в ущелинах. На західних схилах масиву, де латеритні кори не поширені,
збереглися листопадно-вічнозелені ліси. Східніше масиву ФутаДжалон піднімаються Гвінейські гори з максимальними висотами 1 800–1 900 м. На їхніх південних, зволожених, схилах у поясі
густих туманів і понижених температур ростуть гірські гілейні
ліси з деревоподібними папоротниками, епіфітами (орхідеями,
бегоніями), лишайниками.
Між Гвінейськими горами та хребтами Того лежить широка
смуга тектонічного прогину, в якій кристалічні породи утворюють низькі (400–500 м) пологохвилясті цокольні рівнини. Через
незначні висоти вологоформуючий бар’єр тут не утворюється,
тому вологі високотравні савани і змішані ліси, проникаючи з
Судану, відтісняють вологі екваторіальні ліси з прибережної низовини.
Східніше гір Того кристалічний пенеплен підвищується
до 500–1 000 м у напрямку перекритого лавами плато Джосс.
Оскільки територія розміщена в дощовій тіні нагір’я Камерун,
тут поширена вторинна злаково-чагарникова рослинність на
місці знищених саванних лісів.
Фізико-географічна країна улоговина Конго та її крайові
підняття
Ця фізико-географічна країна розміщена по обидва боки від
екватора (від 5° пн. ш. до 10° пд. ш.) – між Суданом на півночі та
Південно-Африканським плоскогір’ям на півдні. До неї відносять
улоговину Конго, сформовану в найбільшій синеклізі Африканської платформи, та плосковершинні підняття, що її оточують –
Азанде на півночі, Нижньо-Гвінейське на заході, Лунда-Шаба на
півдні та горстові та вулканічні масиви розломів Східної Африки
на сході.
Географічне положення улоговини Конго в екваторіальних
і субекваторіальних широтах визначає основні особливості її
клімату і ландшафтів. Північна частина западини (до 2° пд. ш.)
лежить у поясі екваторіального клімату, підняття Азанде та вся
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південна частина країни – в смузі впливу екваторіальних мусонів.
Зенітальне або близьке до нього положення Сонця протягом року
зумовлює рівномірно високе прогрівання й активну конвекцію
вологих повітряних мас. Середні місячні температури повітря в
приекваторіальній смузі коливаються в межах +23–25° С, лише
на крайових підняттях з висотами понад 1 000 м позначаються
сезонні коливання. Річні суми опадів у центральних районах
досягають 2 000–2 200 мм, на навітряних схилах Нижньогвінейського підняття кількість опадів зростає до 3 000 мм, а на схилах
вулкана Камерун – понад 9 000 мм. На фоні рівномірного річного
випадання опадів є два максимуми – весняний та осінній. Сухий
сезон виражений лише на північній та південній окраїнах улоговини та вздовж приатлантичної низовини, південніше гирла
Конго. На підняттях Азанде і Лунда-Шаба річні суми опадів становлять 1 500–1 700 мм, але протягом двох–трьох зимових місяців їхня кількість нижча від необхідної для росту гілей (30 мм).
На приатлантичній низовині внаслідок впливу повітряних мас
східної окраїни Південноатлантичного максимуму та холодної
Бенгельської течії випадає менше 700 мм опадів і значно понижуються температури, особливо літні.
Значна частина рік належить до басейну Конго, інші стікають
безпосередньо в Атлантичний океан. Конго з притоками формує
складну розгалужену систему, більша частина якої розміщена в Південній півкулі. Характер рік відрізняється: ріки вододільних плато
бурхливі з нерівномірним стоком, формують численні водоспади
та пороги; ріки в межах плоскої рівнини спокійні, а при збільшенні рівнів широко розливаються, утворюючи великий внутрішній
басейн, у якому зливаються крупні притоки та озера (оз. Тумба).
Велика кількість тепла та вологи, кисла реакція ґрунтових
розчинів зумовлюють формування червоно-жовтих альферитних
і фералітних ґрунтів. Західна, найнижча, частина Конго включає
великий ареал гідроморфних ґрунтів тропічних боліт. У районах
із сухими сезонами з’являються червоні ґрунти.
Описані умови сприятливі для формування вологих вічнозелених лісів, що простягаються суцільним масивом від вулкана
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Камерун углиб улоговини Конго та на 3–4° по обидва боки від
екватора. У цей масив включені листопадно-вічнозелені ліси,
які відзначають появу дуже короткого сухого сезону по його
північній та південній окраїнах. У гілея Конго переважають представники сімейств бобових, пальмових, тутових, молочайних.
Ліани репрезентовані різними орхідними та фікусами. Типові
гілеї займають північну частину західного гірського обрамлення
западини та її східну частину. На заході западини в заболоченій
долині Конго та навколо озер сформувалися великі площі перезволожених розріджених низькорослих гілей. На півночі та
півдні улоговини Конго, а також уздовж узбережжя Атлантики
поширені савани (переважно вологі високотравні) з масивами
листопадно-вічнозелених лісів, значна частина яких – вторинні.
Зважаючи на морфоструктурні особливості та різноманітність природних умов країни, виділяють декілька фізико-географічних областей.
Улоговина Конго закладена у великій синеклізі, докембрійський фундамент якої перекритий потужним чохлом здебільшого континентальних відкладів (від верхньопалеозойських до
неогенових). У центральній частині цей комплекс перекритий
четвертинними флювіоозерними відкладами У рельєфі чітко
виділяється декілька висотних ступенів. Центральну, найнижчу,
частину улоговини (в середній течії Конго) з висотами 300–500 м
займають великі плоскі дуже заболочені акумулятивні рівнини.
Верхній рівень з висотами 500–1 000 м утворює полого нахилене плато, чітко виражене на півдні та сході улоговини. Рівні
розмежовані флексурним уступом висотою 100–300 м, уздовж
якого сформувалося кільце водоспадів Конго та її притоків. Ще
одним кільцем водоспадів, розміщених вище по течії, фіксуються
перегини схилів цього плато при переході до крайових антекліз.
Сучасні дворівневі обриси улоговини сформувалися в плейстоцені внаслідок неотектонічних рухів та недавнього омолодження
рельєфу.
Улоговина характеризується постійним надлишковим зволоженням, густою повноводною річковою мережею, заболоченістю
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акумулятивної рівнини, особливо її західної частини. Масиви
вічнозелених (у т. ч. періодично затоплюваних) і вічнозеленолистопадних лісів на червоно-жовтих альферитних і фералітних
ґрунтах займають недостатньо виражені в рельєфі вододільні
підняття. Перезволожені заплави зайняті болотами порослими
папірусами.
Фізико-географічна область підняття Азанде виражена
широкими склепінчастими підняттями докембрійського фундаменту зі слабохвилястими поверхнями давнього пенеплену і
середніми висотами 900–1 000 м над якими піднімаються численні острівні гори. Азанде простягається в широтному напрямку,
розділяючи ріки системи Конго з одного боку і Нілу й озера Чад
– з іншого. На заході воно закривається ступінчастими бриловими горами Адамова, в яких давня основа перекрита лавовими
покривами, що виливалися по лінії розломів північно-східного простягання. З цими розломами пов’язане також утворення
вулкана Камерун (4 070 м), який ізольовано піднімається над
узбережною низовиною. Короткий, але чітко виражений, сухий
сезон спричиняє появу червоних ґрунтів під вологими високотравними саванами і масивами листопадно-вічнозелених лісів.
У горах Адамова збереглися гірські гілеї. Ліси вологих схилів гірських масивів, поширюючись угору поступово змінюють склад.
Найповніше висотна поясність у межах області простежується на
масиві Камерун. До висоти 1 800 м його схили, особливо навітряні, вкриті густими гілеями, вище їх змінюють бідніші на видовий
склад низькорослі гірські гілеї з переважанням папоротників.
Із висоти 2 700 м починається гірсько-лучний пояс, а вершини
більшу частину року вкриті снігом.
Нижньо-Гвінейське (Південно-Гвінейське) підняття уступами піднімається над улоговиною Конго з заходу в середньому
до 700 м. Через нього у вузькій молодій епігенетичній долині
проривається р. Конго, утворюючи водоспади Лівінґстона. Густа
мережа глибоко врізаних річкових долин розділяє підняття на
окремі масиви, що нагадують гірські хребти. Це особливо характерно для рельєфу по обидва боки нижньої течії Конго, де
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відпрепаровані стійкі блоки давньої складчастості. Нижньо-Гвінейське підняття круто обривається в бік слабохвилястої акумулятивної приатлантичної низовини, складеної крейдовими та
палеоген-неогеновими відкладами. Вологі екваторіальні ліси
вкривають схили і вершини гір до долини прориву, південніше
поширені листопадно-вічнозелені ліси та савани. Приатлантична
низовина через наростання сухості клімату у північній частині
вкрита вологими саванами, південніше їх змінюють типові та
опустелені савани.
Підняття Лунда-Шаба (Лунда-Катанга) оточує улоговину Конго з південного боку. На заході – це високий кварцовий
масиво Біє. Східну частину південного підняття займає плато
Шаба з переважаючими висотами 1 000–1 500 м – район дислокованих і роздроблених палеозойських структур, оточених
виходами кристалічних порід. По лінії розломів були припідняті
горстово-брилові хребти та опущені глибокі западини, одну з
яких займає р. Луалаба. Підняття Лунда-Шаба зберігає риси найтиповіших ландшафтів субекваторіальних широт південної Африки – савани і паркові вторинні ліси на червоних ґрунтах. Тільки
на півдні Лунда та в районі Шаба на червоно-коричневих ґрунтах
трапляються рідколісся, що скидають листя в сухий сезон.
Горстові та вулканічні масиви західної системи розломів
Східної Африки оточують улоговину Конго зі сходу і є найвищими
в цій системі крайових піднять (середні висоти понад 2 000 м).
Їхні відроги зливаються з підняттями Лунда-Шаба.

Висока Африка
У Високій Африці межами фізико-географічних країн є орографічні межі, а країни – Ефіопсько-Сомалійська, Східна та Південна Африка збігаються зі структурно-морфологічними областями Африканської платформи. У кожній з них є своє, особливе,
поєднання географічної зональності й структуро-морфологічної
регіональності.
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Ефіопсько-Сомалійська фізико-георафічна країна (Абесомалія)
Це найбільш припіднята та роздроблена бриловою тектонікою країна Африки, з дуже яскравими контрастами природи
окремих областей, зумовленими не тільки потужною розчленованістю і впливом експозиції, але і висотною поясністю.
Ефіопсько-Сомалійська країна охоплює Ефіопське (Абіссінське) нагір’я, півострів Сомалі та западину Афар. Для неї характерні єдність геологічного розвитку, складна та сильна тектонічна
роздробленість і відмінність природних умов у різко відокремлених структурно-морфологічних областях. Фундаментом стали
докембрійські кристалічні породи. На них залягають континентальні відклади палеозою – початку мезозою і потужні товщі
морських відкладів (переважно вапняків і пісковиків) від середньоюрських до верхньокрейдових. Морський режим зберігався
до початку неогену, після чого ця територія була захоплена підняттям Еритрейської антеклізи. У кінці неогену–початку антропогену по лініях розломів у склепінні антеклізи утворився грабен
Червоного моря, високо піднялося Абіссінське нагір’я, заклався
Абіссінський грабен, опустилася западина Афар. Тріщинна тектоніка супроводжувалася виливом базальтових лав і утворенням
вулканів, частина яких є діє і в наш час.
Країна розміщена на північ від екватора до 18° пн. ш., у зоні
сезонної зміни пасатного та мусонного циркулювання, що головно визначає її клімат як субекваторіальний. Але близькість до
посушливої Азії, орографічна неоднорідність території з переважанням гірського рельєфу надає клімату певних особливостей,
виражених у розподілі опадів – схили нагір’їв отримують понад
1 000 мм опадів, замкнуті улоговини та більша частина півострова Сомалі – 250 мм. Для всього регіону, окрім високогір’я, характерні високі температури: січневі не опускаються нижче +20° С,
а літній максимумом становить +50° С при середніх значеннях
+24° С (+36° С на узбережжі Аденської затоки).
Основним центром живлення рік є високогір’я Абіссінії, з
якого стікають бурхливі, порожисті, повноводні ріки, що фор97

мують глибокі долини. У його північній частині починається
р. Голубий Ніл. Ріки, що стікають з нагір’я на схід і південь, впадають у безстічні улоговини (р. Омо впадає в оз. Рудольфа), або
губляться в пісках. З плато Харар витікає р. Джуба, що перетинає
ввесь Сомалійський півострів і зберігає постійний водотік до
Індійського океану.
Рослинний покрив різноманітний та залежить від висоти,
рельєфу, кліматичних умов, але визначальним чинником його
розподілу є кількість опадів. У Ефіопському нагір’ї чітко виражена висотна поясність, у внутрішніх частинах Сомалійського
півострова панує савана, в депресії Афар і на узбережжі Аденської
затоки – напівпустельна рослинність.
Тваринний світ багатий та різноманітний і репрезентований
травоїдними (слони, носороги, жирафи, зебри, антилопи) хижаками (леопарди, леви, гієни), різноманітними птахами (страуси,
папуги), трапляються павіани і мавпи гвереца.
Фізико-географічна область Абіссінське (Ефіопське) нагір’я
різко піднімається над оточуючими його рівнинами. При незначному загальному західному нахилі воно поступово піднімається з південного-заходу на північний схід з двох до трьох
тисяч метрів. Південна та центральна частини нагір’я залиті
базальтами, над ступінчастими базальтовими плато височіють
плосковершинні лавові останці (амби), надзвичайно характерні
для рельєфу. У північній частині на поверхню виходять граніти
давнього фундаменту, тут утворилися дуже розчленовані та важкодоступні найвищі гори Семієн із вершиною Рас-Дашан (4 620 м).
У східній частині Ефіопське нагір’я крутими уступами спускається до Абіссінського грабена, яким відділене від півострова
Сомалі. Довжина грабена близько 800 км. Його дно розділене
поперечними відгалуженнями на котловини, зайняті безстічними озерами, ускладнене високими вулканічними конусами, є
фумароли і гарячі джерела, це район сильних землетрусів.
Абіссінське нагір’я майже повністю лежить у поясі субекваторіального клімату, але кліматичні особливості його окремих районів надзвичайно різняться. На південно-східні схили
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в липні-серпні впливає відгалуження індійського мусону, вони
отримують опади, південно-західні схили зволожуються вітрами
з Судану та Конго. Північні схили дуже сухі, оскільки лежать у
тропічному поясі. У зимовий період незначні опади спостерігаються тільки на східних схилах, які обернені до вологих вітрів із
Червоного моря. На нагір’ї чітко простежується висотна кліматична поясність, відображена у зміні температури.
Із нагір’я стікають великі притоки Нілу: Атбара, Голубий
Ніл, Сабат. Найповноводнішою з них є Голубий Ніл, оскільки у
верхів’ях перетікає через оз. Тана, підпруджене лавовими потоками. Витрати ріки при виході з озера змінюються посезонно з
максимумом у вересні – кінці сезону дощів індійського мусону.
Висотна поясність ландшафтів збігається з кліматичною.
Найнижчий пояс кола (спекотний) поширений до висоти 1 800–
2 000 м, характеризується високими середньомісячними температурами, що не опускаються нижче +20° С. Його плоскогірні простори зайняті саванами, навітряні схили – вічнозеленими лісами
та плантаціями кавового дерева, підвітряні – колючими чагарниками. Вище лежить помірний пояс война-дега, він піднімається
до 2 400–3 000 м. Середньомісячні температури найтеплішого
тут місяця (квітня) не перевищують +20° С, а найхолоднішого
(грудня) не опускаються нижче +13° С при річній кількості опадів 1 500–2 000 мм. Сухий сезон – осінньо-зимовий, вологий –
весняно-літній. У цьому поясі, що є прабатьківщиною пшениці,
жита, проса, поширені степи, в долинах рік і на плато трапляються сікомори, парасолькові акації, дикі оливки, молочайні,
на схилах ростуть ліси з деревоподібних ялівців. Найвищий –
холодний пояс дега характеризується низькими температурами
протягом усього року (+7° С) і сильними вітрами. Його суворий
клімат витримують низькорослі трави і дерева кусо.
Западина Афар межує зі сходу з Ефіопським нагір’ям і відділена від нього Абіссінським скидом, Аденсько-Сомалійським
скидом вона відділена від Сомалійського плато. Це область напівпустель, бо закрита від Червоного моря горстовим хребтом
Данакіль із максимальними висотами понад 2 000 м. Її північні
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глинисто-солончакові рівнини розташовані нижче рівня моря
(озеро Асоле –116 м н. р. м.). Південну частину западини Афар
займають низькі лавові плато, розбиті скидами, вони оконтурюють глибокі депресії (Ассаль –150 м н. р. м.). По краях депресії
піднімаються невисокі вулкани, в т. ч. й діючий вулкан Афдера.
Западина Афар є одним з найспекотніших місць на Земній кулі –
літні температури утримуються в межах +35° С, взимку, при випаданні незначних дощів температури знижуються до +25° С, а
близькість Червоного моря сприяє збереженню високої вологості
повітря увесь рік. Кількість опадів зменшується при наближенні
до узбережжя, їхня річна сума становить 100–200 мм. Аваш – це
єдина велика річка, яка перетинає південь Афарської улоговини,
але не досягаючи Червоного моря вона перетворюється на низку солоних озер з яких вода швидко випаровується. Такі умови
формують напівпустельні та пустельні ландшафти, де рослинність репрезентована терновими, молочайними, мімозами на
заселених сіроземах.
Структурно-ступінчасте плато півострова Сомалі розміщене південніше розглянутих областей. Воно поступово понижується від гористого краю Ефіопського нагір’я структурними
сходинками, які вироблені в мезозойських і палеоген-неогенових породах, до акумулятивної узбережної низовини. Поблизу
узбережжя Аденської затоки поверхня плато припіднята до висоти 2 000 м в. р. м., вона круто обривається на північ, оголюючи
цоколь зім’ятих докембрійських порід, перекритий осадовими
відкладами. Незважаючи на те, що півострів висувається в Індійський океан, опадів там мало: від 250 до 500 мм за рік. Екваторіальні мусони не досягають Сомалі через бар’єр Ефіопського
нагір’я, а відгалуження індійського південно-західного мусону
теж приносить мало опадів у літній період. Зимовий Аравійський
мусон сухий. За таких умов атмосферного циркулювання сухість
клімату наростає до узбережжя, що визначає широтне поширення червоно-бурих і червонувато-бурих ґрунтів, акацієвих
напівпустель на узбережжі та опустелених саван на внутрішніх
плато. У долинах рік (Джубба, Вебі-Шебелле), які перетинають
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ці райони, зосереджена галерейна деревна рослинність фікусів,
акацій, молочайних. У північно-західному напрямку поверхня
плато Сомалі підвищується, збільшується кількість опадів (понад 1 000 мм), тому опустелені савани на плоскогірних ділянках
змінюються типовими саванами з високим і густим злаковим
покривом, а на схилах – лісами з деревоподібними ялівцями.
Південно-західну частину півострова займають колючі ліси та
чагарники на коричнево-червоних ґрунтах.
Фізико-географічна країна Східна Африка
Східна Африка – плоскогір’я, розбите горизонтальними тектонічними тріщинами й увінчане найвищими в Африці вулканічними вершинами. Це найбільш рухома і тектонічно активна
частина материка з грандіозною системою рифтів. Територіально вона оконтурює схід Екваторіальної Африки між улоговиною
Конго й Індійським океаном, простягаючись від Абіссінського
нагір’я до нижньої течії Замбезі. Східну Африку перетинає екватор, але через специфічні кліматичні умови плоскогір’я більшу
його частину займають савани та рідколісся.
Плоскогір’я складене докембрійськими кристалічними породами, здебільшого гранітами. Давній фундамент місцями перекритий верхньопротерозойськими, палеозойськими та мезозойськими зазвичай континентальними відкладами, що свідчить
про переважання континентальних етапів у розвитку регіону. В
неогені склепіння антеклізи було розбите тектонічними тріщинами, які тепер виражені грабенами Східноафриканської системи
розломів. Західна (Альберта) система цих розломів складається
з глибоких грабенів, зайнятих частиною долини Нілу, озерами
Альберт, Едуард, Ківу, Танганьїка, Руква та простягається до північної окраїни оз. Ньяса. Грабени озер Альберта й Едуарда розділені горстовим масивом Рувензорі (5 109 м), а Едуарада та Ківу
– вулканами області Вірунга, серед яких Нірагонго і Ньямлагіра
діючі. Між озерами Ківу та Танганьїка опущена тектонічна ділянка зайнята давніми лавами. Центральна (Кенійська, або Грегорі)
система розломів починається на півночі тектонічною запади101

ною оз. Рудольфа, продовжується рифтовою долиною оз. Баринго
та поздовжньою впадиною, зайнятою озерами Наіваша і Натрон.
Над нею з півдня піднімається вулканічна область гігантських
кратерів із сімома вулканами, найбільший з яких вулкан Нгоронгоро з гігантською кальдерою до 22 км у поперечнику. Південніше Центральна система розломів продовжується скидовим
уступом висотою від 500 до 700 м, що оточує з заходу оз. Маньяра
та закінчується грабенами, що підходять із північного сходу до
оз. Ньяса. Озеро Ньяса також займає глибоку тектонічну улоговину, яка продовжується на південь долиною річки Шире (ліва
притока Замбезі). Східна система розломів простежується в серії
тектонічних уступів уздовж узбережжя Індійського океану, зумовлюючи прямолінійне простягання узбережжя.
Клімат Східної Африки субекваторіальний, але має низку
особливостей. Увесь рік над плоскогір’ям дують вітри зі східною
складовою: взимку – це північно-східні, влітку – південно-східні
з південної Африки та відносно холоднішого Індійського океану.
В режимі опадів спостерігають два максимуми. Перший приурочений до початку зими та пов’язаний з північно-східним пасатом,
який, проходячи над океаном, зволожується та приносить невелику
кількість орографічних опадів. Другий більш інтенсивний, буває у
квітні–травні, коли починається переміщення на північ океанічних
пасатів Південної півкулі. У розподілі опадів та температурному режимі спостерігають певну неоднорідність. Загалом кількість опадів
на плоскогір’ї зменшується з 750 мм на південному заході до 500 мм
і менше – на північному сході. Температури дуже коливаються за
сезонами, а ще більше протягом доби. У зимовий період у Південній
півкулі середні температури повітря становлять +14–16° С, влітку
+18–20° С. Тільки в околицях оз. Вікторія клімат наближається до
екваторіального, як за кількістю і режимом опадів, так і за ходом
температурного режиму. Високі гори мають чітко виражену висотну кліматичну поясність. Вершини вищі 4 400 м (середня висота
снігової лінії) покриті вічними снігами і льодом.
У Східній Африці, що є материковим вододілом, беруть початок ріки, що впадають в Індійський океан (Тана, Руфиджі, Рувума,
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притоки Замбезі), в Атлантичний (праві притоки Луалаби) і в
Середземне море (Ніл). У впадинах Центральної системи розломів лежить меридіонально витягнута область внутрішнього
стоку з озерами Рудольфа, Наіваша та ін., переважно засолених.
У межах країни сформувалися найбільші й найглибші озера Африки: Танганьїка, Ньяса, Вікторія, які мають певний вплив на
кліматичні умови території.
Гірський рельєф і мозаїчність розподілу опадів зумовлюють
різноманітність ґрунтів та рослинності. У рослинному покриві переважають савани та паркові ліси, вологі ліси займають
незначні площі в підніжжі гірських масивів і нижніх частинах
їхніх вологих навітряних схилів. Найбільші масиви цих лісів поширені у західній частині регіону: покривають північно-західне
узбережжя оз. Вікторія, оточують підніжжя Рувензорі, а також
Кіліманджаро та Кенії. На схилах гір виражена висотна поясність: до висоти 1 100–1 200 м поширені вологі екваторіальні
ліси, які вище змінюються парковими ландшафтами. З висоти
1 750–2 000 м температури значно понижуються, кількість опадів
збільшується до 2 000 мм, поширений пояс гірських туманних
гілей з хвойними (Podocarpus spp., Juniperus procera), листяними
деревами та папоротниками і вересками в другому ярусі та підліску. Гірські гілеї змінюються бамбуковими зарослями, що піднімаються до висоти 3 700 м. Вище – до висоти 4 200 м – поширені
високотравні луки з переважанням складноцвітих. Найбільші
площі Східноафриканського плоскогір’я займають ксерофітні
типи рослинності – зарослі акації, мімоз, томарисків, молочаїв.
Неоднорідність рельєфу і клімату, мозаїчність типів ґрунтів
і рослинності зумовлюють виділення низки областей.
Фізико-географічна область узбережна низовина простягається вздовж крутих схилів плоскогір’я і складена переважно
водопроникними неоген-палеогеновими пісковиками та вапняками. В її північний частині (від екватора до 4° пд. ш) клімат
посушливий і спекотний (мусони проходять уздовж узбережжя)
з річною кількістю опадів 500–700 мм. Волога випаровується
та просочується в ґрунт, тому рослинний покрив розріджений,
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напівпустельний з дернинними злаками і колючими чагарниками на червоно-бурих ґрунтах. Південніше, де вологі вітри з
Індійського океану затримуються гористим узбережжям, кількість опадів зростає до 1 000–1 500 мм, а сезонні температури
вирівнюються, напівпустелі змінюються саванами на червоних
ґрунтах, уздовж рік зростають ліси, в яких більше бобових.
Фізико-географічна область плато Ньяса і Масаї (південні плоскогір’я Східної Африки) – це пенеплени з середніми висотами 700–1 500 м сформованими на гранітній основі, вони
розбиті скидами, а найміцніші кристалічні породи формують
округлі останці. Пенеплени розчленовані річковими долинами
та ступінчасто понижуються до океану. На плато випадає від
750 до 1 000 мм опадів, а при сухому сезоні від п’яти до шести
місяців це достатньо тільки для сухих саван, що чергуються з
масивами рідколісь, переважно акацієвих на коричнево-червоних
ґрунтах.
Плато Уньямвезі розміщується між озерами Ньяса і Вікторія
та Західною і Центральною системами розломів. Воно надто заболочене, бо складене слаботріщинуватими гранітами. Покрите
рідколіссям на червоно-коричневих ґрунтах.
Фізико-географічна область Західні розломи. Західна частина Східної Африки від оз. Ньяса до оз. Едуарада характеризується
проявом скидової тектоніки. Тут розміщена низка глибоких озер,
оконтурених стрімкими схилами горстово-скибових масивних
хребтів. У гірський ланцюг Вірунга входить вісім великих вулканів. Це одна з найсейсмічніших зон материка і проявів сучасного
вулканізму – виверження вулкана Ньїрагонго спостерігали в
1977 р., а в 2002 р. розпечена лава переповнила кратер цього вулкана і накрила місто Гома, що за 20 км від нього. В області Вірунга,
окрім діючих вулканів, утворюються нові вулканічні конуси, на
дні озер Ківу і Ньяса проходять підводні виверження. Повернуті
до вологих озерних улоговин схили гір покриті листопадно-вічнозеленими лісами та саванами. Зовнішні схили сухіші, тому
на них поширені ксерофітні рідколісся та зарослі чагарників, які
поступово, з наростанням сухості, змінюються на савани.
104

Фізико-географічна область Озерне плато охоплює територію між озерами Едуарда, Альберта, Кьюга та Вікторія. Вона
включає північний відрізок Західної системи розломів і горстовий масив Рувензорі, а також гранітне плато Уганди та північний
ступінчастий схил Східноафриканського плоскогір’я до улоговини Білого Нілу. Горстовий масив Рувензорі простягається на
120 км і складається з шести основних вершин з висотами понад
4 700 м, одна з них – Марґеріта (Стенлі) висотою 5 119 м – третя
в Африці після Кіліманджаро та Кенії, але на відміну від них не
має вулканічного походження. Масив складений гнейсами, кристалічними сланцями й інтрузіями основних лав. Розломи, скиди
та підняття приурочені до кінця неогену і супроводжувалися вулканізмом. Четвертинні льодовики виробили на вершині масиву
кари, на схилах троги та морени. Сучасне зледеніння опускається
по південних найбільш зволожених схилах до 4 200 м. Озерне
плато перетинає екватор, а інтенсивне випаровування з озер
значно підвищує вологість, тому область рівномірно зволожена
та постійно спекотна. За таких умов не тільки у горах, але і на
рівнинах поширені вологі екваторіальні та листопадно-вічнозелені ліси на альферитних і фералітних ґрунтах, а в сухіших
районах – високотравні савани на червоних ґрунтах.
Фізико-географічна область Вулканічне плато Кенії і центральні розломи лежить східніше Озерного плато. Рельєф виражений грабеном Рифтової долини, складної системою скидів і
тектонічних уступів та вулканічним рельєфом. Група Гігантських
кратерів – Кіліманджаро (5 895 м), Кенія (5 189 м), Меру (4 565 м),
Елгон (4 321 м) піднімається вздовж тектонічної тріщини, покритої базальтами і туфами.
Кіліманджаро – один з найвеличніших вулканів Землі. Він
складається з трьох конусів, які злилися між собою: Шире, Кібо,
Мавензі. Наймолодший та найвищий з них – Кібо (на висоту
5 895 м піднімається пік Ухуру, розміщений на краю його кальдери), і тільки він має сучасне зледеніння. Його невеликі льодовики
на затінених західному та південному схилах спускаються до висоти 4 700 м. На двох інших вершинах виражені сліди двох етапів
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давнього четвертинного зледеніння. Офіційно не зафіксовано
жодного виверження Кіліманджаро, але в легендах місцевих африканських племен згадується про його вулканічну активність.
Також було встановлено, що розплавлена лава піднімається під
кратером Кібо на глибину до 400 м., і на думку багатьох дослідників поряд з глобальним потеплінням є причиною танення
його льодовиків.
На схилах Кіліманджаро та інших вершинах, де випадає багато опадів чітко виражена висотна поясність. А на базальтових
плато Кенії характер рослинного покриву залежить від тривалості сухого періоду та кількості опадів. На північному сході Кенії, де
випадає менше 500 мм опадів, а сухий сезон триває сім–дев’ять
місяців, трапляються густі зарослі дернинних злаків, колючих
чагарників та акацій. Аналогічні, або ще більш посушливі, ландшафти сформувалися в глибоких впадинах системи розломів, де
безстічні озера затягнуті кірками солей, оточені солончаками та
галофітною рослинністю.
Фізико-географічна країна Південна Африка
До фізико-географічної країни Південна Африка віднесені:
улоговина Калахарі, підняття, що її оточують, і Капські гори,
тобто вся звужена частина Високої Африки, що простягається
південніше піднять Лунда-Катанга і нижньої течії Замбезі.
Майже вся територія лежить у межах докембрійської платформи, давній кристалічний пенеплен якої перекритий горизонтально залягаючими континентальними відкладами. Тільки
на крайньому південному заході піднімаються середньовисокі
брилові Капські гори палеозойського віку. У рельєфі Південної
Африки виділяється велика внутрішня улоговина Калахарі та
оточуючі її високі плато, які крутими уступами обриваються до
узбережних низовин. Улоговина Калахарі займає закладену в
кінці палеозою однойменну синеклізу Африканської платформи. Тоді ж уздовж південної окраїни платформи герцинською
складчастістю були сформовані Капські гори, а їхнє підняття
спричинило формування синеклізи Кару. В обох синеклізах, аж
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до тріасу, накопичувалися потужні товщі континентальних свит
системи Кару. На межі палеозою-мезозою внаслідок розломів, що
пройшли по краях Південної Африки, виливи базальтових лав
бронювали осадовий чохол Кару, особливо потужно в Драконових
горах. По лінії цих розломів опустилися крайові блоки платформи, а її новоутворені краї піднялися високим кільцевим валом,
формуючи зовнішній, повернутий до океанів, флексурний Великий Уступ, місцями ускладнений скидами. Синекліза Кару також
була захоплена цим підняттям, тому її відклади підняті на значну
висоту. Підняття Великого Уступу та прогинання синеклізи Калахарі тривали від крейди до кінця неогену та супроводжувалися
накопиченням вапнякових пісковиків і пісків системи Калахарі.
Ерозійні цикли крейдового і наступних періодів розчленували
поверхню палеозойського пенеплену, в кінці крейди були припідняті та згладжені Капські гори. Під дією ерозії з часом Великий
Уступ відступив від узбережжя, розширивши прилеглі низовини.
Південна Африка лежить по обидва боки від Південного тропіка, що визначає її клімат як спекотний та посушливий, окрім
південно-західного узбережжя. Але особливості рельєфу, конфігурації материка та вплив головних повітряних мас значно впливають на перерозподіл опадів і температурний режим. Уся східна
окраїна Південної Африки перебуває у зоні південно-східного
вологого індійського пасату, що в літній період (листопад–квітень) переміщується далеко на південь і приносить опади, особливо інтенсивні на східних схилах гір (до 1 500 мм). У зимовий
період кількість опадів різко зменшується, оскільки вологий
пасат зміщується на північ, а східні окраїни потрапляють під
вплив сухих континентальних вітрів. Літній максимум опадів характерний і для внутрішніх територій, але річні суми поступово
понижуються у західному напрямку до 300 мм і менше. На заході
Калахарі, де утворюється фронт між індійськими й атлантичними повітряними масами, кількість опадів підвищується, але знову
різко знижується на узбережжі Атлантики. Найпосушливішою є
берегова пустеля Наміб, оскільки розміщена в зоні впливу східної
окраїни Атлантичного максимуму, посиленого впливом потужної
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холодної Бенгельської течії. Для Капських гір характерний субтропічний клімат із зимовим максимумом опадів, які приносять
помірні західні вітри.
Розподіл опадів та рельєф визначають особливості гідрологічної мережі Південної Африки: всі постійні водотоки починаються на окраїнах плато, їхній режим повністю залежить від
дощів, на ріках багато порогів і водоспадів, внутрішня частина
має стік у засолені озера та болота.
Південна Африка охоплює всі зони субекваторіального, тропічного та субтропічного поясів, але їхнє розміщення дещо інше
ніж у північній частині материка, оскільки, окрім поясних закономірностей розміщення залежить також від умов зволоження.
Вздовж східної окраїни простягається вологий приокеанічний
сектор, уздовж західної – пустельний приокеанічний, межі якого
окреслені Великим Уступом. Континентальний сектор не досягає великого розвитку в ширину через звуженість, унаслідок
чого внутріматерикові пустельні ландшафти мають обмежений
розвиток.
Велика кількість зональних типів ландшафтів і структурноморфологічні особливості в рельєфі зумовлюють поділ Південної
Африки на низку фізико-географічних областей.
Фізико-географічна область Східний схил Великого Уступу і
узбережні низовини включає прибережні плато, в т. ч. – вузький
хребет Лебомбо та Драконові гори, а також узбережні низовини
з Мозамбіцькою рівниною. На східному узбережжі Південної Африки схили Великого Уступу круто височіють над узбережжям,
виконуючи роль бар’єра. Найбільших висот Уступ досягає в південній частині Драконових гір (г. Табана-Нтльєньяна, 3 482 м),
де його поверхня бронюється щільними базальтовими лавами.
Схили Великого Уступу дуже розчленовані долинами коротких,
але бурхливих, річок і відділяються від узбережної низовини
горбистими передгір’ями.
Низовини складені потужною системою крейдових і палеоген-неогенових відкладів. Найбільш розширену північну частину
узбережжя між нижнім течіями рік Замбезі та Лімпопо називають
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Мозамбіцькою рівниною. Вона заболочена, розбита тектонічними
тріщинами меридіального та північно-східного простягання.
Клімат низовини спекотний, місцями дуже вологий. Тепла
Мозамбіцька течія вирівнює температуру вздовж узбережжя
(+25° С влітку та +18° С взимку). У режимі опадів чітко простежується літній максимум, оскільки на півночі Мозамбіку в цей
час проходить тропічний фронт, а решта узбережжя потрапляє
під вплив пасатів Південноіндійського максимуму. Найбільша
кількість опадів (від 1 000 до 1 500 мм) випадає на узбережжі в
районі гирла Замбезі та на навітряних схилах Великого Уступу.
Зональним типом рослинності на низовині є сезонно-вологі
листопадно-вічнозелені ліси з переважанням пальм (масляної,
рафії) на узбережжі, де вони утворюють майже чисті зростання в
річкових долинах. На посушливішому заході в лісах переважають
представники родини бобових (Jsoberlinia, Brachystegia spp.). На
вапнякових плато – акацієві рідколісся та зарослі чагарників.
На вологих схилах Великого уступу до висоти 800–1°000 м піднімаються сезонно-вологі ліси, вище – чагарникові зарослі та
гірсько-долинні, здебільшого хвойні ліси, луки і кам’яні розсипи.
Фізико-географічна область Східні крайові плато і нагір’я
складається з плоскогір’я Матабеле, плато Велд та лавових плато Лесото. Гранітне плоскогір’я Матабеле займає межиріччя
Замбезі та Лімпопо й характеризується слабохвилястим рельєфом та середніми висотами 1 000–1 500 м, над яким височіють
острівні гори та гірські кряжі. Плоскогір’я круто обривається на
схід скидовим уступом. Південніше долини Лімпопо, від рівнин
Калахарі до Великого Уступу ступінчасто піднімається серія плато, об’єднаних під спільною назвою Велди (у перекладі з гол. –
степи). Низький Велд здебільшого репрезентований пенепленом
кристалічного фундаменту зі середніми висотами 300–600 м. Буш
Велд з висотами до 900 м, Середній Велд з висотами 800–1 300 м
та Високий Велд з середніми висотами 1 200–2 000 м складені
осадовими відкладами системи Кару, місцями перекритих базальтовими лавами. На дуже розмитих неброньованих базальтами велдах ерозія оголила стійкі кварцові гребені та гостроверхі
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гранітні інтрузії. До базальтових свит Кару та давніших осадових
і кристалічних порід приурочені значні поклади золота, алмазів,
кам’яного вугілля. Високий Велд примикає до Драконових гір і
лавових плато Лесото.
Основні риси ландшафтів східних плоскогір’їв визначають
за їхнім розміщенням у вітровій тіні Великого уступу, великій
протяжності з півночі на південь та наростанням висот у цьому ж напрямку, а також морфоструктурними відмінностями. На
плоскогір’ї Матабеле, що лежить у субекваторіальних широтах,
зберігається температурний режим плато Східної Африки (середні зимові температури +14–16° С, середні літні – +22–24° С), а
річна сума опадів становить 750–1 000 мм. Південніше, на плато
Середнього і особливо Високого Велду, сезонні температури стають контрастнішими, а літо посушливішим (500–750 мм). Високі
лавові останці на плато Лесото характеризуються високогірним
вологим кліматом із річною кількістю опадів понад 2 000 мм.
На плоскогір’ї Матабеле на коричнево-червоних ґрунтах поширені рідкостійні ліси, що скидають листя в сухий сезон. На велдах зональними типами рослинності є зарослі чагарників: акації,
молочаї, алое, найсприятливіші умови для яких сформувалися на
незначних висотах Бушвелду. На Високому Велді в суворіших кліматичних умовах ростуть твердолисті низькорослі злаки (трава
рой – Themeda triandra). Для вершинної частини плато Лесото
характерні різкі контрасти рослинності, залежно від рельєфу –
по високогірних, захищених від холодних вітрів долинах, піднімаються зарослі чагарників і окремих дерев, відкриті простори
покриті гірськими луками та кам’янистими розсипами.
Капські гори і западину Велике Кару виділяють в особливу
структурно-морфологічну область із субтропічними ландшафтами – лісовими та чагарниковими на навітряних схилах і напівпустельними – на внутрішніх хребтах і міжгірських улоговинах.
Капські гори простягаються вздовж узбережжя на 800 км
і складаються з кількох паралельних хребтів, складених нижньопалеозойськими пісковиками та кварцитами із середніми
висотами 1 500 м. У структурному відношенні це відпрепаровані
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ерозією й денудацією древні герцинські антикліналі, розділені
поздовжніми долинами, синклінальними пониженнями – найбільшою з яких є долина Мале Кару. Окрім широких поздовжніх
долин гори перетинають вузькі поперечні ущелини, створені
ерозією або закладені в тектонічних тріщинах.
Передові південно-західні хребти Капських гір лежать у
субтропічному кліматі середземноморського типу, вологішому,
порівняно з Атлаським, через відчутніший вплив океану. Для
зими характерні густі тумани, які переходять у моросні дощі.
Дощі починаються в квітні, але найбільше опадів спостерігається
з червня по вересень, що спричиняє збільшення рівнів води у
ріках. На коричневих ґрунтах поширені твердолисті вічнозелені чагарникові зарослі – фінбош, аналоги середземноморських
маквісів, але зі специфічним флористичним складом через індивідуальність рослинності Капської флористичної області, у
якій багато ендеміків і реліктів. Багато представників родини
протейних, у т. ч. срібне дерево (Leucadendron argenteum), верескових, бобових, дзвіночкових. У наземному покриві велика маса
цибулькових і бульбистих рослин – герані, цинерарії. На схилах
гір місцями збереглися ліси з південних хвойних (Podocarpus spp.,
Widdringtonia juniperoides).
На сході Капських гір, де внаслідок проникнення на материк
вологих океанічних мусонів, у режимі опадів переважає літній
максимум, на схилах зростають густі мусонні мішані ліси з хвойних (Podocarpus spp.) і вічнозелених (лавролистова олива – Olea
lauriflora, капський бук – Myrsine melanophoeos). На узбережній
низовині з теплішим кліматом переважають пальмові ліси.
За передовими хребтами Капських гір у сухих і спекотних
підвітряних районах поширені напівпустельні ландшафти з сукулентними чагарниками та чагарничками. Вони охоплюють
не тільки крайові райони, але і западину Велике Кару, що відокремлює Капські гори від південних схилів Великого Уступу.
Ця западина була утворена під дією регресивної ерозії рік, які
стікали з Великого Уступу та відокремили від нього останцеві
масиви зі щільними долеритами.
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Плато Верхнє Кару – це фізико-географічна область розміщена між Великим Уступом і рікою Оранжева, що характеризується середніми висотами 1 000–1 500 м. Плато складене пісковиками і сланцями системи Кару, пронизаними численними
долеритовими інтрузіями, що іноді утворюють гострі вершини.
Пластові інтрузії бронюють південний, найбільш припіднятий
його край. Плато з півдня оточує улоговину Калахарі, до якої
знижується декількома уступами.
Клімат Верхнього Кару різкоконтинентальний, особливо на
заході. Зимою тут бувають сильні заморозки, іноді снігопади,
влітку середні температури піднімаються до +25° С. Східну, вологішу, частину займають напівпустелі, західну, сухішу, – пустелі.
Пустеля Наміб простягається на 1 500 км уздовж західного
узбережжя Південної Африки від гирла р. Оранжевої до р. Кунене.
Вона займає вузьку смугу опущеного давнього кристалічного
пенеплену, розбитого скидами і місцями перекритого лавою, та
ступінчасто піднімається від низького плоского узбережжя до
передгір’їв Західних плато.
Наміб лежить у західному приатлантичному секторі тропічного поясу, а брак опадів спричиняє пасатна інверсія, що формується холодною Бенгельською течією по східній периферії
Південноатлантичного максимуму. Бенгельська течія вирівнює
та дуже понижує температури вздовж узбережжя. Весною та
восени над узбережжям утворюються густі тумани, що зволожують піски та скелі. Дощі випадають рідко – в середньому за рік
випадає менше 100 мм опадів.
Природні умови пустелі різняться у піденних і північних її
районах. На півдні кам’янисту поверхню Наміб перетинають поздовжні западини, що займають тектонічні прогини та тріщини,
поглиблені дефляцією. У цьому районі частіше бувають тумани,
густі роси та більш регулярні опади (від 50 до 100 мм), переважно
зимові, що приносять циклони полярного фронту, тому долинами сухих русел та в місцях неглибокого залягання ґрунтових вод
зосереджується досить густа рослинність: сукулентні чагарники,
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чагарнички (особливо багато видів Mesembryanthemum), низькорослі акації та жорсткі трави (Eragrostis spinosa).
Північна частина пустелі Наміб – це щебенисті пустелі типу
хамади, а також пасмові піски та бархани висотою до 100 м. Опадів випадає мало – менше 20 мм на рік, менше туманів і тільки
ґрунтові води та висока вологість повітря підтримують убогу
рослинність. Найцікавішою рослиною цієї пустелі є вельвічія
(Welwitschia bainesii) – древній сукулент з двома довгими щільними шкірястими листками, довжина яких сягає двох метрів.
Західні крайові плато і плоскогір’я – це серія залишкових
поверхонь, складених континентальними системами докембрію
і нижнього відділу системи Кару, що піднімаються над пустелею
Наміб схилом Великого уступу (300–800 м). У рельєфі характерні
високі острівні гори й останцеві масиви, на яких відслонюються
сланці та кварцити.
Плато та плоскогір’я лежать у перехідній смузі зволоження
між континентальним і пустельно-приокеанічними секторами
тропічної Африки й отримують від 100 до 250 мм опадів. Вони
не мають постійних водотоків, вкриті розрідженою напівпустельною рослинністю: чагарниками та поодинокими деревами
молочайних, алоє, акацій.
Фізико-географічна область рівнини Калахарі з середніми
висотами 900–1 000 м займає однойменну синеклізу Африканської платформи, закладення якої відносять до кінця палеозою.
Товщі континентальних відкладів системи Кару і Калахарі перекриті на рівнинах дюнними пісками, закріпленими рослинністю.
Рівнини оконтурені кільцем крайових плато.
Клімат більшої частини Калахарі посушливий і спекотний,
хоч сезонні, а особливо добові амплітуди температур досить
значні. Найбільша кількість опадів (750–1 500 мм) випадає на
півночі та північному сході, де сезон дощів пов’язаний з проходженням екваторіального мусону, триває від п’яти до семи
місяців. У цьому районі, незважаючи на потужне випаровування
та інфільтрацію вологи у піщаній товщі, атмосферних опадів достатньо для живлення такої великої ріки, як Замбезі. Ця ріка та її
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численні притоки дренують полого нахилену на південь рівнину,
у середній течії вона займає велику тектонічну улоговину, а при
перетині давніх лавових пластів утворює водоспади, найбільшим
із яких є водоспад Вікторія (120 м).
Північніше Замбезі вся місцевість вкрита савановими розрідженими лісами, сформованими видами Brachystegia i Isoberlinia
на коричнево-червоних ґрунтах. На південь від Замбезі простягаються посушливі центральні рівнини Калахарі, в яких сезон
дощів скорочується до п’яти–шести місяців, а сума опадів не
перевищує 500 мм. Центральні рівнини займають прогин древнього фундаменту Калахарі. У пониженнях поширені солончаки
та порослий очеретами і папірусом заболочений басейн Окованго
– залишки великого озера вологих епох.
У південній частині Калахарі сформувалося склепінчасте
підняття Бакалахарі – напівпустельний район із незначним внутрішнім стоком, розрідженими рідколіссями з акацій, оливок,
зарослями ксерофітних чагарників. На південному заході Бакалахарі переходить у піщану пустелю, що простягається вздовж
нижньої течії р. Оранжевої. Вона заповнена пасмовими пісками,
у проміжках між ними на поверхню виходять вапнякові піски та
вапнякові кори системи Калахарі. Пустелю перетинають русла
рік, що епізодично приносять воду в ріку Оранжеву. Руслами рік
простягаються досить густі зарослі низькорослих акацій, піски
закріплені сукулентними чагарниками (алое, молочайними).
Весною короткочасно зростають ефемери.
Мадагаскар – найбільший з прилеглих до Африки островів
є уламком Африканської платформи, що від’єдналася від материка в палеоген-неогені. Рельєф острова асиметричний. Східну
частину острова займає Центральне плоскогір’я, двома крутими
скидовими уступами воно обривається до неширокої низовини
східного узбережжя, на давньому фундаменті якої залягають
морські відклади. Плоскогір’я складене древніми кристалічними породами: гнейсами, гранітами, сланцями. Його поверхня
репрезентована давнім пенепленом, висоти якого становлять
1 700–2 000 м з окремими останцевими та вулканічними вер114

шинами. Скиди палеоген-неогену розбили давній пенеплен на
окремі масиви, найбільш припідняті в центральній та північній
частинах. На заході плато поступово понижується до широкої
хвилястої низовини узбережжя Мозамбіцької протоки. Вона
складена крейдовими та палеоген-неогеновими морськими
відкладами, а четвертинні піски, що частково їх перекривають,
формують високі дюни.
Східні навітряні схили острова перехоплюють теплі та вологі
повітряні маси з Індійського океану й отримують до 3 000 мм
опадів, тому вкриті густими постійно-вологими лісами субекваторіального (на північному сході) і тропічного типів, багатими
за видовим складом. На західних, сухіших, схилах переважають
саванні рідколісся та савани з пальмами і баобабами. На посушливому південному заході їх змінюють зарослі ксерофітних
чагарників. Флора Мадагаскару відзначається високим ендемізмом – 80 % видів рослин є ендеміками, в т. ч. вісім ендемічних родин, серед яких Астеропейні (Asteropeiaceae), Сарколенові
(Sarcolaenaceae) і Сферосепалові (Sphaerosepalaceae) Із 170 видів мадагаскарських пальм (що в три рази більше, ніж на всій
материковій Африці), 165 ендемічні. Равенала мадагаскарська
(Ravenala madagascariensis), ендемік східних тропічних лісів є
національною емблемою Мадагаскару.
Запитання для контролю і самоконтролю
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дати загальну характеристику фізико-географічного районування
Африки.
Охарактеризувати фізико-географічну країну «Атлаські гори».
Охарактеризувати фізико-географічну країну «Сахара».
Охарактеризувати Судано-Гвінейську фізико-географічну країну.
Охарактеризувати фізико-географічну країну «Ефіопське нагір’я
та півострів Сомалі».
Охарактеризувати фізико-географічну країну «улоговина Конго і
її крайові підняття».
Охарактеризувати фізико-географічну країну «Східна Африка».

115

8.
9.

Охарактеризувати фізико-географічну країну «Південна Африка».
Чим природа Ефіопського нагір’я відрізняється від природи Північно-Гвінейської височини, що між цими регіонами подібне?
10. Які головні відмінності між пустелями Сахарою та Калахарі?
11. Чим Атлаські гори відрізняються від Капських, що між цими регіонами подібне?
Практична робота

Завдання 1. Виконайте карту фізико-географічного районування
Африки, виокремивши межі фізико-географічних країн та областей
(Додаток З).
Завдання 2. По лінії виконуваного фізико-географічного профілю
визначте межі та підпишіть фізико-географічні країни та області.
Завдання 3. Характеристику фізико-географічних областей, які
перетинає лінія профілю, подайте в таблиці.
Таблиця
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Природні ресурси

Характер господарської діяльності

Заповідні території

6
7
8
9
Фізико-географічна країна

Природні зони

5

Представники тваринного світу

Сучасні геоморфологічні процеси

4

Типи рослинності та їхній
флористичний склад

Четвертинні відклади

3

Ґрунти

Геолого-тектонічна будова

2

Поверхневі води, типи водного
режиму рік

Рельєф

1

Кліматичні особливості (типи
клімату, температури січня і
липня, річні суми розподіл за
сезонами

Географічне положення за
загальною схемою районування

Характеристика фізико-географічних областей

10

11

12

13

14

Семінарське заняття
«Фізико-географічне районування Африки»
До кожної фізико-географічної країни розглянути такі теми та
питання:
1. Географічне положення (широтне положення, положення щодо
океану, морські межі, обриси берегової лінії, типи берегів, сухопутна
межа та її ознаки).
2. Тектонічна будова (орогени, синкліналі, антикліналі, платформи, синеклізи, антеклізи, вулкани, розвиток природи у різні геологічні
періоди, четвертинне зледеніння).
3. Геологічна будова (породи, які становлять країну, їхній вік і
петрографія).
4. Четвертинні відклади (тип відкладів та чинники їхнього формування).
5. Рельєф (тип морфоструктури, гірські масиви, хребти і їхній
напрямок, середні і максимальні висоти, рівнини, низовини, височини,
сучасні геоморфологічні процеси, тип морфоскульптури).
6. Клімат. Вплив на формування клімату географічної широти,
океанів, течій, циркулювання повітряних мас за сезонами, кліматичні
зони, хід ізотерм у січні і липні, характер розподілу опадів, типи кліматів
і їхні відмінні ознаки).
7. Гідрографія (особливості річкової та озерної мереж, болотні
райони, гідрологічний режим рік за типами живлення та витратами
води, сучасне зледеніння, висота снігової лінії, використання рік та
озер, артезіанські басейни).
8. Ґрунти (найпоширеніші типи ґрунтів, закономірності їхнього
поширення, зв’язки ґрунтового покриву з геологічною будовою, рельєфом, кліматом, рослинністю, ступінь освоєння земель).
9. Рослинність (фауністичне царство й область, найважливіші
типи і формації рослинності, закономірності поширення рослинності,
зв’язки з рельєфом, кліматом, лісові ресурси).
10. Тваринний світ (фауністичне царство, область, найпоширеніші
типи тварин).
11. Природні зони (висотні пояси), особливості розміщення та найхарактерніші ознаки.
12. Фізико-географічні області, особливості розміщення та найбільш характерні ознаки.
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ
АФРИКИ

Основні екологічні проблеми Африки
Втрата тропічних лісів і посилення процесів опустелення сьогодні – це основні екологічні проблеми Африки, адже наслідком
стали зменшення площі орних земель, пасовищ, розвивається
інтенсивна деградація ґрунтового покриву. З огляду на надмірної
експлуатацію ресурсів дикої природи, зникають цілі види фауни
і флори. Результатом антропогенних впливів, окрім безпосереднього скорочення лісових площ, став розвиток вторинних лісів і
саван, обміління річок, процеси засолення і заболочення ґрунтів,
забруднення повітря і вод.
Оскільки лісові тропічні формації найбільш екологічно нестійкі та вразливі, то вони й зазнають найбільших втрат як за
кількістю видів, так і в біологічній продуктивності екосистем.
Уважають, що африканські гілеї, порівняно з іншими вологими
тропічними лісами, зазнали найбільшого антропогенного тиску.
Головною причиною є підсічно-вогнева система землеробства,
масштабні лісорозробки, що виснажують лісові ресурси, а також
будівництво доріг та зростання міст. За даними досліджень, щорічно вирубують ліси на площі 10–15 млн га. Знищення лісів
пов’язане також з енергетичною проблемою – близько 70 % загального споживання енергії покривається за рахунок деревного
палива.
Вирубування лісів супроводжується активізацію ерозії на
схилах, посиленням зсувних процесів, змінюється місцевий клімат – зростають добові амплітуди температур і випаровування.
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В умовах інтенсивного промивного режиму попіл швидко вимивається, ґрунт виснажується, тому через два–три роки оброблювані ділянки занедбують, а дечерез кілька років починається
відновлення лісу. Загальна тенденція спрямована на відновлення
первинного лісу, але при повторних вирубуваннях і випалюванні
утворюються вторинні трав’яні савани з окремими вогнестійкими деревами.
Найвідчутнішого антропогенного впливу зазнав природний
рослинний покрив середземноморських ландшафтів. На північноафриканському середземномор’ї на рівнинах і передгір’ях від
первинних твердолистих лісів залишилися тільки розріджені
угрупування з маслин і фісташок, кермесового дуба та зарослі
типу маквіс; площа гірських лісів скоротилася вдвічі, а 92 % рівнинних та передгірських оливково-фісташкових лісів замінили
виноградники та плантації цитрусових. У південноафриканських
середземноморських та вологих субтропічних ландшафтах залишилися тільки невеличкі фрагменти первинної лісової рослинності у найнедоступніших районах. Фінбош та штучні насадження інтродуцентів значно утруднюють відтворення природної
рослинності регіону.
Форми антропогенного впливу на ландшафти саван пов’язані
головно з щорічними випалюваннями для розчищення нових ділянок під ріллю та стимулювання росту трав на пасовищах. Під
впливом пожеж закинута рілля досить швидко заростає багаторічними злаками, а однолітні рослини щезають. Випалювання
перешкоджає відновленню деревної рослинності, яку водночас
інтенсивно вирубують на паливо.
Вирубування лісів і знищення природної рослинності, нерегульоване випасання худоби, обробіток земель без дотримання
основних правил агротехніки є однією з причин опустелювання.
Пустелі та напівпустелі займають 40 % площі континенту. Опустелювання в районах, прилеглих до Сахари, Калахарі та інших
зонах охопило понад мільйон квадратних кілометрів. Дистанційні спостереження та моніторинг дали змогу встановити, що
причиною опустелювання є не тільки багаторічне зменшення
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кількості опадів, а й хижацьке використання природних ресурсів
в аридних і семіаридних зонах.
У структурі земельного фонду Африки орні землі займають
понад 10 % загальної площі (дані ФАО). Причинами руйнування
ґрунтового покриву вважають зростання щільності сільськогосподарського населення, скорочення термінів перелогів у системі
підсічно-вогневого землеробства збільшення поголів’я худоби
та навантаження на пасовища, а також дорожне будівництво і
знищення лісів, що спричиняє катастрофічне змивання ґрунтів
і розвиток ерозії, особливо на схилах.
Протягом останніх тридцяти років країни африканського
континенту використовували для захоронення небезпечних
токсичних відходів. (Як приклад: у передмісті столиці Гани
Аккрі розміщене одне з найбільших світових звалищ електронних відходів Агбоблоші, куди більше двадцяти років звозять
комп’ютерну техніку (і не тільки) зі США, Великобританії, Німеччини та ін. країн). Проблема захоронення небезпечних відходів
стала настільки серйозною для світової екології, що спричинила
спроби відрегулювати і створити можливість контролю міжнародної торгівлі та вивезення небезпечних відходів: «Базельська
угода» від 1987 р., Програма захисту оточуючого середовища ООН
з контролю за обігом небезпечних відходів в Каїрі, рішення Організації африканської єдності щодо регламентування ввезення
небезпечних відходів.
Значних збитків довкіллю Африки завдає добування корисних копалин, який ведеться із застосуванням застарілих технологій. (Приклад: наслідком добування нафти в районі дельти
р. Нігер стали понад сім тисяч випадків її розливів за останні 25
років; у м. Кабве – другому за величиною місті Замбії велися нерегульовані добування і перероблення цинку, свинцю, ванадію,
кадмію, титану та ін. безпосередньо на території міста, що призвело до забруднення ґрунту і вод важкими металами та значного
збільшення захворюваності населення).
Все більш актуальною в Африці стає проблема забруднення повітря. В 2005 р. глобальна частка Африки у забрудненні
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атмосфери становила всього 5 % для діоксиду сірки й оксиду
азоту та до 20 % для органічного водню. За даними досліджень,
опублікованими в Environmental Research Letters, з 1990 р. по
2013 р. забруднення повітря Африки збільшилося на 36 %, а до
2030 р. вона стане основним забруднювачем атмосфери Землі,
викидаючи в повітря 55 % від світового рівня викидів, унаслідок
вибухового зростання міст, а отже, інтенсивнішого спалювання
бензину, дизпалива, вугілля та деревини.
Будівництво великих водосховищ на Замбезі, Вольті, Нілі
змінили клімат прилеглих територій та гідрологічний режим
цих рік.

Охорона природи
У XIX ст. і особливо на початку XX ст. різко знизилася чисельність багатьох великих тварин, а деякі види (зебра-квага,
блакитна кінська антилопа) повністю винищені.
Для збереження зникаючої фауни і флори ще в колоніальний
період створили декілька національних парків і заповідників:
Вірунга (1925), Серенгеті (1940), Цаво, Рувензори (1952). Одним
з найперших парків-заповідників був Сабі-Гейм, тепер національний парк ім. Крюгера, що є найбільшою природоохоронною
територією Африки (20 тис. км2).
Після Африканської конференції 1961 року, на якій представники 21 африканської країни підписали маніфест про охорону
природи Африки, почали впроваджувати важливі національні
закони. Перед національними парками була поставлена задача:
набути реальної ваги в загальній системі охорони природи і раціонального використання природних ресурсів; стати центром
просвіти й освіти в галузі охорони природи, а ще – науково-дослідними центрами в галузі екології.
Нині в Африці наявні дві основні форми охоронних територій: національні парки та резервати. У підсумку 4 % площі континенту на сьогодні перебувають під державною охороною. Ста123

ном на 2014 рік функціонувало 335 національних парків (у т. ч.
близько 180 природних територій зі суворим режимом охорони),
у них знайшли прихисток більш як 1 100 видів ссавців, 100 000
видів комах, 600 видів птахів і 3 000 видів риб, а 26 національних парків і заповідників Африки внесені до Списку Всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО.
Запитання для контролю і самоконтролю
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Назвати головні екологічні проблеми Африки та місця їхньої локалізації.
Проаналізувати основні причини екологічноної нестабільності
Африки.
Розкрити вплив антропогенної діяльності та зміни клімату на зменшення площ лісів і збільшення опустелених площ у Африці.
Охарактеризувати використання земельних угідь у різних регіонах
Африки.
Охарактеризувати використання водних ресурсів Африки. Перелічити ріки, на яких споруджено ГЕС, а також водосховища та канали
Африки.
Назвати регіони Африки, у яких природні ландшафти найбільш
антропогенно змінені. Пояснити причини.
Охарактеризувати структуру земельних ресурсів географічних поясів та природних зон Африки.
Проаналізувати природні чинники, які визначили ступінь лісовкритості різних регіонів Африки.
Назвати найвідоміші національні парки Африки та об’єкти заповідання.
Практична робота

Завдання 1. За картою «Екологічні проблеми» визначіть головні
екологічні проблеми Африки. На побудованому фізико-географічному профілі позначте кольором регіони з екологічними проблемами
природного та техногенного характеру. Письмово охарактеризуйте ці
регіони та проаналізуйте причини виникнення екологічних катастроф.
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Завдання 2. Використавши карти «Мінерально-сировинні ресурси», «Паливна промисловість», «Чорна металургія», «Кольорова металургія», «Хімічна промисловість», усно проаналізуйте вплив (прямий і
побічний) мінерально-сировинного забезпечення Африки на природне
середовище.
Завдання 3. Проаналізуйте карту «Земельні ресурси» та усно охарактеризувати природно-регіональні відмінності у їхній структурі та
частці сільськогосподарських угідь від загальної площі земель.
Завдання 4. За картою «Лісові ресурси» усно охарактеризуйте
особливості залісненості Африки. Встановіть природно-регіональні
відмінності та поясніть їхні причини. Проаналізувавши карту «Лісова
та деревообробна промисловість», назвіть природні чинники територіальних відмінностей у заготівлі деревини.
Завдання 5. На контурну карту нанесіть місця розміщення природоохоронних територій та підпишіть їхні назви. Різними кольорами
позначте типи (національні парки, заповідники, резервати та ін.) природоохоронних територій. Окремо виділіть природні об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Завдання 6. Письмово охарактеризуйте один з природоохоронних
об’єктів, який лежить на лінії запропонованого профілю. Вкажіть мету
створення природоохоронного об’єкту, його площу, опишіть фауну і
флору, що перебуває під охороною.
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ГЕОГРАФІЧНА НОМЕНКЛАТУРА
Берего ва лінія
Миси: Рас-Енґела (Ель-Аб’яд), Ґвардафуй (Рас-Асейр), РасХафун, Сан-Себаштьян (Кхехуене), Голковий (Аґульяс), Доброї
Надії, Албіна, Лопес, Пальмас, Альмаді (Зелений), Нуадібу.
Затоки, бухти: Туніська, Сеутська, Ґабес, Сідра (Вел. Сірт),
Аденська, Делаґоа, Алґоа, Форт-Бей, Сент-Хеліна, Ґвінейська, Бенін, Біафра, Даккарська.
Протоки: Ґібралтарська, Туніська, Баб-ель-Мандебська, Занзібарська, Мозамбіцька.
Півострови: Сомалі, Зелений, Бонін.
Острови: Сокотра, Занзібар, Амірантські, Сейшельські, Коморські, Мадагаскар, Європа, Маскаренські, Вознесення, Святої
Єлени, Сан-Томе, Принсіпі, Біоко, Зеленого Мису, Канарські, Мадейра, Азорські.
Орогра фія
Складчасті гори: Атлаські гори: Рифський Атлас (Ер-Риф),
Тель-Атлас, Високі плато, Середній Атлас, Високий Атлас (г. Тубкаль – 4 165 м), Антиатлас, Сахарський Атлас, Туніський Атлас,
Марокканська Масета, гори Орес; Капські гори.
Нагір’я, брилові, складчасто-брилові гори, плато та височини: нагір’я Ахаґґар (г. Таґат – 2 918 м), нагір’я Тібесті (г. Емі-Куссі
– 3 415 м), Абіссінське (Ефіопське) нагір’я: гори Семієн (г. РасДашен – 4 620 м), масив Рувензорі (г. Марґеріта – 5 119 м), гори
Мучінґа, гори Мітумба, нагір’я Камерун (гори Адамова), Того,
Драконові гори, плато Аїр, плато Еннеді, плато Дарфур (г. Марра – 3 088 м), плато Хауд, Кордофан, плато Фута-Джаллон, Північногвінейська височина, плато Джос, Азанде, Лунда-Катанга,
плато Танезруфт, плато Адрар-Іфорас, Мотабеле, Високий Велд,
Великий уступ, Велике Кару, Мале Кару, плато Кап, Східноафриканське плоскогір’я: плато Ньяса, плато Масаї, плато Уньямвезі;
Намакваленд, Лебомбо.
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Вулкани та вулканічні масиви: Кіліманджаро (г. Кібо –
5 895 м); Кенія (5 199 м); Елґон (4 321 м); Меру (4 565 м); Камерун
(4 070 м), масив Вірунга: вулк. Нірагонго (3 454 м), вулк. Карісімбі
(4 507 м).
Улоговини: Середньоніґерська, Чад, Білого (Верхнього) Нілу,
Середнього Конго, Ель-Джуф, Калахарі.
Рівнини і низовини: Кавар, Гезіра, Туніська, Сенеґамбія, Північногвінейська, Сомалійська, Мозамбіцька.
Западини: Бенуе, Каттара (– 133 м н. р. м.), Афар, Боделе, Ассаль
(– 155 м н. р. м.), Ер-Рир (Шотт Мельгір (– 33 м н. р. м.).
Тектоніка
Складчасті гори: Атлаські гори, Капські гори.
Щити (антеклізи): Тібетсі, Ахаґґарський (Туарезький), Сьєрра-Леонський (Леоно-Ліберійський), Регібатський, Еритрейський, Східноафриканський, Ангольський масив, Родезійський,
Мадагаскарський.
Улоговини (синеклізи): Лівійсько-Єгипетська, Араван-Туадені
(Ель-Джуф), Нігерська, Чад, Конго, Калахарі, Кару, Сенегальська.
Прогини: Бенуе, Каттара, Афар, Боделе, Ассаль, Ер-Рир (Шотт
Мельгір.
Розломи і грабени: Абіссінський, Західноафриканський (Алберта), Центральноафриканський (Кенійський, або Ґреґорі), Східноафриканський.
Внутрішні вод и
Ріки. Ріки басейну Атлантичного океану: Ніл: Ніл-Каґера,
Вікторія-Ніл, Кйоґа-Ніл, Алберт-Ніл, Білий Ніл (Бахр-ельДжебель), Білий Ніл (Бахр-ель-Абʼяд), Собат, Голубий Ніл, Атбара.
Шеліф. Мулуя. Сенеґал. Ґамбія. Вольта: Чорна Вольта, Біла
Вольта. Ніґер: Бенуе, Бані.
Конґо (Заїр): Луапула (впадає в оз. Мверу, вважають витоком
р. Конґо), Лувуа, Луалаба (вважають витоком р. Конґо); Лукуґа
(права притока Луалаби, витікає з оз. Танґаньїка), Арувімі, Убанґі,
Санґа; Рукі; Ква: Касаї, Кванґо.
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Кванза. Кунене. Оранжева: Вааль.
Ріки басейну Індійського океану: Вебі-Шебелле, Джубба. Руфіджі. Рувума. Замбезі: Квандо, Кафуе, Шіре. Лімпопо.
Ріки басейну внутрішнього стоку: Шарі: Лоґон. Омо. Окованґо.
Пороги та водоспади: в-д Мерчісон (р. Ніл), пороги Лівінґстона (р. Конго), в-д Стенлі (р. Конго), в-д Порт-дʼАнфер (р. Луалаба), в-д Вікторія (р. Замбезі), в-д Ґоньє (р. Замбезі), в-д Ауґрабіс
(р. Оранжева)
Озера: Ель-Джерід, Чад, Тумба, Асоле, Тана, Ассаль, Рудолф
(Туркана), Кйоґа, Вікторія, Алберт (Мобуту-Сесе-Секо), Едвард,
Ківу, Танґаньїка, Руква, Мверу, Банґвеулу, Ньяса (Малаві), Найваша.
Водосховища: Насер (Ніл), Вольта Акосомбо (р. Вольта), Каінджі (р. Ніґер), Каріба (р. Замбезі), Кабора-Баса (р. Замбезі).
Болота: болото Окованго, болота Судд.
Артезіанські басейни: Східносахарський (Лівійсько-Єгипетський), Великий Сахарський (Алжиро-Туніський), Нігерійський,
Південноафриканський (Кару).
Льодовики: Вулк. Кіліманджаро (вершина Кібо), масив Рувензорі, вулк. Кенія.
П ус телі та на п івп устелі
Сахара: Західна Сахара – Великий Західний ерґ, Великий Східний ерґ, Ель-Джуф; Центральна Сахара – Хамада Ель-Хамра, ІдганУбарі, Ідган-Мурзук; Східна Сахара – Лівійська, Велика піщана
пустеля, Нубійська, Аравійська. Наміб. Калахарі.
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1.

Яка площа Африки (з островами)?
А) 30,32 млн км2. Б) 24,25 млн км2.
В) 17,83 млн км2. Г) 8,5 млн км2.

2.

Які типи берегів переважають у Гвінейській затоці?
А) лагунні і дельтові. Б) ріасові та фіордові.
В) кліфові та далматинські. Г) шхерні та шермові.

3.

Які типи берегів переважають на африканському узбережжі
Індійського океану південніше півострова Сомалі?
А) далматинський. Б) фіордовий.
В) ріасовий. Г) шхерновий.

4.

Із зазначених координат крайніх точок Африки виберіть
координати мису Рас-Енгела.
А) 34º50’ пд. ш., 20º00’ сх. д. Б) 37º21’ пн. ш., 9º45’ сх. д.
В) 14º45’ пн. ш., 17º32’ зх д. Г) 10º26’ пн. ш., 51º24’ сх. д.

5.

Із зазначених координат крайніх точок Африки виберіть
координати мису Рас-Хафун.
А) 37º21’ пн. ш., 9º45’ сх. д. Б) 34º50’ пд. ш., 20º00’ сх. д.
В) 14º45’ пн. ш., 17º32’ зх. д. Г) 10º26’ пн. ш., 51º24’ сх. д.

6.

Із зазначених координат крайніх точок Африки виберіть
координати мису Альмаді.
А) 37º21’ пн. ш., 9º45’ сх. д. Б) 34º50’ пд. ш., 20º00’ сх. д.
В) 10º26’ пн. ш, 51º24’ сх. д. Г) 14º45’ пн. ш., 17º32’ зх. д.

7.

Із зазначених координат крайніх точок Африки виберіть
координати мису Агульяс.
А) 37º21’ пн. ш., 9º45’ сх. д. Б) 34º50’ пд. ш., 20º00’ сх. д.
В) 14º45’ пн. ш., 17º32’ зх. д. Г) 10º26’ пн. ш., 51º24’ сх. д.
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8.

Яку з крайніх точок Африки визначають за координатами
34º50’ пд. ш., 20º00’ сх. д.?
А) Рас-Хафун. Б) Агульяс. В) Альмаді. Г) Рас-Енгела.

9.

Яку з крайніх точок Африки визначають за координатами
37º21’ пн. ш., 9º45’ сх. д.?
А) Рас-Енгела. Б) Агульяс. В) Альмаді. Г) Рас-Хафун.

10.

Яку з крайніх точок Африки визначають за координатами
14º45’ пн. ш., 17º32’ зх. д.?
А) Рас-Енгела. Б) Агульяс. В) Альмаді. Г) Рас-Хафун.

11.

Яку з крайніх точок Африки визначають за координатами
10º26’ пн. ш., 51º24’ сх. д.? А) Рас-Енгела.
Б) Рас-Хафун. В) Альмаді. Г) Агульяс.

12.

Яка протока відділяє острів Мадагаскар від материкa?
А) Занзібарська. Б) Мозамбіцька.
В) Баб-ель-Мандебська. Г) Туніська.

13.

До якої акваторії належить затока Біафра?
А) Гвінейської затоки. Б) Індійського океану.
В) Середземного моря. Г) Тихого океану.

14.

До якої акваторії належить затока Сідра (Великий Сірт)?
А) Гвінейської затоки. Б) Індійського океану.
В) Середземного моря. Г) Тихого океану.

15.

До якої акваторії належить затока Бенін?
А) Гвінейської затоки. Б) Середземного моря.
В) Індійського океану. Г) Тихого океану.

16.

До якої акваторії належить затока Ґабес?
А) Гвінейської затоки. Б) Середземного моря.
В) Індійського океану.

17.

Де розміщені Канарські острови?
А) в Червоному морі. Б) в Атлантичному океані.
В) в Індійському океані. Г) в Тихому океані.
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18.

Де розміщений острів Сан-Томе?
А) в Середземному морі. Б) в Атлантичному океані.
В) в Індійському океані. Г) в Тихому океані.

19.

Де розміщені Коморські острови?
А) в Середземному морі. Б) в Атлантичному океані.
В) в Індійському океані. Г) в Тихому океані.

20.

Яку частину Африки досліджувала експедиція Д. Томпсона
у 1618–1619 pp.?
А) р. Конго та плоскогір’я Азанде.
Б) Східноафриканське плоскогір’я.
В) захід Африки і верхів’я р. Гамбія.
Г) Атлаські гори.
Яку частину Африки досліджувала експедиція Дж. Барроу?
А) пустелю Сахару. Б) витоки р. Ніл.
В) Ефіопське нагір’я. Г) Південну Африку.

21.

22.

Яку частину Африки досліджувала експедиція Є. П. Ковалевського?
А) пустелю Сахару. Б) басейн Конго.
В) Ефіопське нагір’я. Г) Східноафриканське плоскогір’я.

23.

В який геологічний час відбулася консолідація блоків Африканської платформи?
А) на межі архею і протерозою (рифейська складчастість).
Б) у мезозої.
В) герцинська складчастість.
Г) каледонська складчастість.

24.

У якій тектонічній структурі Африки сформувався Регібатський щит?
А) Сахаро-Аравійська плита. Б) Південноафриканський щит.
В) Абіссінська антекліза. Г) синекліза Араван-Туадені.

25.

В який період відбулося палеозойське зледеніння Африки?
А) тріасовий. Б) кам’яновугільний.
В) юрський. Г) палеогеновий.
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26.

В яку систему континентальних відкладів включені валунні
глини, що свідчить про давнє зледеніння Африки?
А) Кару. Б) Калахарі. В) Капську.

27.

Яка складчастість утворила Капські гори?
А) герцинська. Б) байкальська.
В) мезозойська. Г) докембрійська.

28.

Яка складчастість утворила центральні та присахарські
хребти Атлаських гір?
А) докембрійська. Б) байкальська.
В) герцинська. Г) альпійська.

29.

Яка складчастість утворила зовнішні приморські хребти
Атлаських гір?
А) докембрійська. Б) байкальська.
В) герцинська. Г) альпійська.

30.

Коли формувалася Капська система континентальних відкладів?
А) у нижньому палеозої. Б) у верхньому мезозої.
В) у докембрії. Г) у четвертинний період.

31.

Коли відбулося закладення синеклізи Калахарі?
А) у кінці протерозою. Б) у кінці палеозою.
В) на початку мезозою. Г) у кінці мезозою.

32.

Коли відбулося формування континентальних відкладів
системи Кару?
А) у палеоген-неогені. Б) у нижньому палеозої.
В) у археї-протерозої. Г) у верхньому палеозої-мезозої.

33.

Де поширені континентальні відклади системи Кару?
А) у північній Африці. Б) в улоговині Білого Нілу.
В) у Сахарі. Г) у південній та східній Африці.
В який період розпочалися трансгресії, що охопили західні
узбережжя Африки (Гвінейську затоку, Сенегамбію, басейни
Бенуе, Нігеру), Чад, Сахару?
А) юрі. Б) крейді. В) палеогені. Г) неогені.

34.
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35.

У який період формувалася система континентальних відкладів Калахарі?
А) неоген-палеогеновий (третинний).
Б) нижнього палеозою.
В) верхнього палеозою.
Г) мезозою.

36.

У який час вироблена поверхня Африканського пенеплену?
А) міоцені. Б) пліоцені. В) мезозої. Г) палеозої.

37.

Коли гірський масив Атласу відділився від давнього фундаменту материка передовим прогином?
А) у четвертинному. Б) у палеогені. В) у неогені. Г) у крейді.

38.

Коли утворилася Гібралтарська протока?
А) у крейді. Б) у палеогені.
В) у неогені. Г) у четвертинному періоді.
Яке походження масиву Вірунга?
А) вулканічного. Б) горстового.
В) складчастого. Г) складчасто-брилового.

39.

40.

У межах якої тектонічної структури утворилося нагір’я
Ахаґґар?
А) виступ кристалічного фундаменту Африкано-Аравійської плити.
Б) герцинської складчастості.
В) альпійської складчаcтості.
Г) байкальської складчаcтості.

41.

Яка зі синекліз Африки має інверсійний рельєф?
А) Конго. Б) Калахарі. В) Кару. Г) Чад.

42.

Якими головними породами складені Велди?
А) кристалічними докембрійського фундаменту.
Б) базальтовими лавами.
В) осадовими відкладами системи Калахарі.
Г) осадовими відкладами системи Кару.
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43.

До яких ділянок приурочені найбільші висоти Великого Уступу?
А) виходів гранітів. Б) бронювання базальтових лав.
В) виходів кварців. Г) сухого клімату.

44.

Яка структура є тектонічною основою Північногвінейської
височини?
А) Регібатський щит. Б) Сьєрра-Леонський щит.
В) Ахагатський щит. Г) Еритрейська антекліза.
Яке походження масиву Мітумба?
А) горстово-брилове. Б) вулканічне.
В) скидове. Г) складчасте.

45.

46.

Для яких хребтів Атласу характерні зубчасті вершини зі
слідами четвертинного зледеніння?
А) Сахарський Атлас. Б) Антиатлас.
В) Високі плато. Г) Високий Атлас.

47.

Яка висота г. Кіліманджаро?
А) 5 895 м. Б) 5 199 м. В) 3 988 м. г) 4 565 м.

48.

Назвіть найвищу вершину вулкана Кіліманджаро.
А) Кібо. Б) Мавензі. В) Шира.

49.

Яка з цих западин найнижча?
А) Катара. Б) Боделе. В) Депресія Шоттів. Г) Ассаль.

50.

Яка з вершин найвища вершина Атласу?
А) Рас-Дашен. Б) Табана-Нтльеньяна. В) Тубкаль. Г) Мверу.

51.

Назвіть найвищу вершину нагір’я Тібесті.
А) Тубкаль. Б) Рас-Дашен. В) Марґеріта. Г) Емі-Куссі.
Вкажіть найвищу вершину Драконових гір.
А) Табана-Нтльеньяна. Б) Рас-Дашен.
В) Марґеріта. Г) Камерун.

52.

53.

Яка з вершин найвища на Абіссінському нагір’ї?
А) Тубкаль. Б) Рас-Дашен. В) Кіліманджаро. Г) Емі-Куссі.
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54.

На яких з цих масивів збереглися сліди четвертинного зледеніння?
А) Драконові гори. Б) Капські гори.
В) Ефіопське нагірʼя. Г) Великий Уступ.

55.

До яких структур приурочені поклади нафти і природного
газу в Африці?
А) інтрузій гранітів.
Б) давніх складчаcтостей архею.
В) континентальних відкладів.
Г) герцинських складчастостей.

56.

До яких структур приурочені поклади алмазів у південній
Африці?
А) континентальних відкладів.
Б) четвертинних осадових відкладів.
В) трапових поверхонь.
Г) вулканічних лійкових вибухів.

57.

До яких структур приурочені поклади рудних корисних копалин?
А) виходів на поверхню порід давнього кристалічного фундаменту.
Б) трапових поверхонь.
В) четвертинних осадових відкладів.
Г) осадових алювіальних відкладів.

58.

Який тип атмосферного циркулювання переважає в екваторіально-тропічних широтах Африки?
А) західне перенесення. Б) циклонічний.
В) мусонне екваторіальне. Г) східне перенесення.

59.

Який циркуляційний процес характерний для більшої частини Африки у літній (для Північної півкулі) період?
А) перенесення повітряних мас з Північної півкулі у Південну.
Б) перенесення повітряних мас з Південної півкулі у Північну.
В) західне перенесення.
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Г) східне перенесення.
60.

Які з цих баричних центрів сезонні?
А) Азорський максимум.
Б) Південноіндійський максимум.
В) Південноафриканський мінімум.
Г) Південноатлантичний максимум.

61.

Які баричні центри впливають на формування клімату південної частини Африки?
А) Азорський максимум.
Б) Південноатлантичний максимум.
В) Азійський максимум.
Г) Південнотихоокеанський максимум.

62.

Які течії впливають на формування клімату південно-західного узбережжя Африки?
А) Гвінейська. Б) Гвіанська. В) Бенгельська. Г) Сомалійська.

63.

Які течії впливають на формування клімату південно-східного узбережжя Африки?
А) Бразилійська. Б) Бенгельська.
В) Сомалійська. Г) Мозамбіцька.

64.

У якому регіоні Африки випадає найбільша кількість опадів?
А) узбережжя Гвінейської затоки південніше екватора.
Б) узбережжя Гвінейської затоки північніше екватора.
В) улоговина Конго.
Г) середземноморське узбережжя.

65.

Які чинники впливають на зволоження узбережжя Гвінейської затоки?
А) південно-східні пасати. Б) південно-західні вітри.
В) Мозамбіцька течія. Г) Азорський максимум.

66.

Що сприяє збільшенню вологості повітря вздовж південнозахідного узбережжя Африки?
А) Бенгельська течія.
Б) Азорський антициклон.
137

В) південно-східні пасати.
Г) екваторіальне мусонне циркулювання.
67.

Які чинники впливають на зволоження приокеанічних схилів
Драконових гір?
А) Мозамбіцька течія.
Б) західне перенесення.
В) мусонне екваторіальне циркулювання.
Г) Південноатлантичний максимум.

68.

Назвіть річну суму опадів для субекваторіального кліматичного поясу Африки.
А) 250–1 500 мм. Б) 100–150 мм.
В) 2 000–3 000 мм. Г) понад 3 000 мм.

69.

Назвіть річну суму опадів на середземноморському узбережжі Африки.
А) 2 000–3 000 мм. Б) 100–200 мм.
В) 400–600 мм. Г) 800–1 200 мм.

70.

Назвіть особливості зволоження плато півострова Сомалі.
А) наростання сухості клімату до узбережжя.
Б) зменшення кількості опадів у внутрішніх районах.
В) рівномірне зволоження.

71.

Що спричиняє настання тривалого сухого сезону в улоговині
Калахарі?
А) Південноафриканський максимум. Б) Канарська течія.
В) Південноатлантичний максимум. Г) Південноіндійський
максимум.

72.

Які середньорічні температури характерні для термічного
екватора?
А) 30–35° С. Б) 25–26° С. В) 18–20° С. Г) 10–12° С.

73.

Які з цих показників характеризують субекваторіальний
тип клімату?
А) незначні амплітуди річних температур зі спекотною сухою
зимою і теплим вологим літом, сума опадів 1 500–250 мм.
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Б) значні амплітуди річних температур з прохолодною вологою зимою і спекотним сухим літом, сума опадів 1 000–
800 мм.
В) рівномірне зволоження протягом року (сума опадів
2 000–1 500 мм) із двома невиразними піками при рівномірному ході високих температур.
Г) незначна кількість опадів (менше 250 мм) при значних
амплітудах сезонних і добових температур.
74.

Для якого типу клімату характерне переважання екваторіальних вологих теплих повітряних мас у літній період та
тропічних сухих спекотних у зимовий?
А) екваторіального. Б) субекваторіального.
В) тропічного вологого. Г) субтропічного морського.

75.

Для якого типу клімату характерне переважання помірних
вологих прохолодних повітряних мас у зимовий період і сухих
та спекотних у літній?
А) субекваторіального.
Б) тропічного вологого.
В) субтропічного середземноморського.
Г) субтропічного мусонного.

76.

Який тип клімату сформувався на крайньому північно-західному узбережжі Африки?
А) вологий мусонний. Б) сухий пустельний.
В) середземноморський. Г) субекваторіальний.

77.

Який тип клімату сформувався на крайньому південно-східному узбережжі Африки?
А) тропічний вологий морський (мусонний).
Б) сухий пустельний.
В) середземноморський.
Г) субекваторіальний.

78.

У яких регіонах Африки найвищий шар стоку?
А) узбережжя Гвінейської затоки.
Б) середземноморське узбережжя.
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В) Судан.
Г) пустеля Сахара.
79.

Яка висота шару стоку у сухих тропіках?
А) 1 500 мм. Б) 1 000–1 500 мм.
В) 600–400 мм. г) 50 мм і менше.

80.

Який відсоток річкового стоку Африки належить до басейну
Індійського океану?
А) 14,8 %. Б) 18,5 %. В) 36,3 %. Г) стоку немає.

81.

Який відсоток річкового стоку Африки належить до басейну
Атлантичного океану?
А) 36 %. Б) 63 %. В) 15 %. Г) стоку немає.

82.

Який відсоток річкового стоку Африки належить до басейну
внутрішнього стоку?
А) 15 %. Б) 18 %. В) 30 %. Г) 36 %.

83.

Яка з річок належить до басейну Індійського океану?
А) Конго. Б) Лімпопо. В) Шеліф. Г) Оранжева.

84.

Яка з річок належить до басейну Індійського океану?
А) Вольта. Б) Руфіджі. В) Ніл. Г) Сенегал.

85.

Яка з річок належить до басейну Індійського океану?
А) Омо. Б) Лімпопо. В) Рувума. Г) Шеліф.

86.

Яка з річок належить до басейну Атлантичного океану (без
Середземного моря)?
А) Вольта. Б) Руфіджі. В) Окованго. Г) Атбара.

87.

Яка з річок належить до басейну Атлантичного океану (без
Середземного моря)?
А) Оранжева. Б) Лімпопо. В) Замбезі. Г) Шарі.

88.

Яка з річок належить до басейну Атлантичного океану (без
Середземного моря)?
А) Лоґоне. Б) Джубба. В) Окованґо. Г) Ѓамбія.
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89.

Яка з річок належить до басейну Атлантичного океану (без
Середземного моря) ?
А) Ніл. Б) Шарі. В) Кафуе. Г) Сенегал.

90.

Яка з річок належить до басейну Середземного моря?
А) Квандо. Б) Руфіджі. В) Мулуя. Г) Ѓамбія.

91.

Яка з річок належить до басейну внутрішнього стоку?
А) Сенегал. Б) Руфіджі. В) Окованґо. Г) Убанґі.

92.

Куди впадає р. Убанґі?
А) у р. Конго. Б) у р. Замбезі. В) у Середземне море.
Г) в оз. Вікторія.

93.

Притокою якої ріки є р. Касаї?
А) Конго. Б) Нігеру. В) Сенегалу. г) Окованґо.

94.

Притокою якої ріки є р. Кафуе?
А) Замбезі. Б) Нігеру. В) Конго. г) Оранжевої.

95.

Притокою якої ріки є р. Собат?
А) Конго. Б) Замбезі. В) Нігеру. Г) Нілу.

96.

Яку з рік вважають витоком Нілу?
А) Каґеру. Б) Білий Ніл. В) Голубий Ніл. Г) Бахр-ель-Джебель.

97.

Яку з рік вважають витоком Конго?
А) Луапулу. Б) Арувамі. В) Ква. Г) Кванґо.

98.

Яку з рік вважають витоком Конго?
А) Ква. Б) Луалабу. В). Каґеру. Г) Касаї.

99.

Яка з річок Африки сезонно може змінювати течію на протилежну?
А) Оранжева. Б) Замбезі. в) Ломамі. Г) Шіре.

100. Яка довжина ріки Ніл (з Каґерою)?
А) 1 012 км. Б) 6 671 км. В) 4 160 км. Г) 5 869 км.
101. Яка площа басейну р. Конго?
А) 7 050 тис. км2. Б) 5 160 тис. км2.
В) 3 690 тис. км2. Г) 2 800 тис. км2.
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102. Від яких чинників залежить формування паводка у середній
течії Нігеру?
А) сезону дощів Північної півкулі. Б) сезону дощів Південної
півкулі. В) циклонічних дощів. Г) орографічних опадів.
103. Який чинник визначає формування паводка у нижній течії
Нілу?
А) зарегульованість озерами. Б) літні опади Абіссінського
нагір’я. В) значна транспірація. Г) танення льодовиків.
104. Коли спостерігають найвищий рівень води в низів’ї Нілу?
А) взимку. Б) восени. В) на початку літа. Г) весною.
105. У який період спостерігають найменший стік у низів’ї Нілу?
А) ранньозимовий. Б) літній. В) осінній. Г) весняний
106. Коли р. Замбезі є найповноводнішою?
А) взимку. Б) в осінньо-зимовий період.
В) в літній період. Г) цілорічно.
107. Коли р. Мулуя буває найповноводнішою?
А) в зимовий період. Б) у літній період. В) цілорічно.
108. Коли спостерігають найвищі рівні води у р. Шарі?
А) червні–липні. Б) вересні–листопаді.
В) грудні–січні. Г) березні–травні.
109. В який період бувають паводки у верхів’ях р. Нігер?
А) зимовий. Б) літньо–осінній. В) весняно–літній.
110. В який період бувають паводки у низів’ях р. Нігер?
А) весняно–літній. Б) літньо–осінній.
В) зимовий. Г) цілорічно.
111. Який з цих чинників визначає формування весняно–літнього
максимуму витрат у низів’ях Конго?
А) розміщення більшої частини басейну в екваторіальному
кліматі Південної півкулі.
Б) Бенгельська течія.
В) танення снігів і льодовиків у горах.
Г) ґрунтове живлення.
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112. Яке походження улоговини оз. Ньяса?
А) вулканічне. Б) рифтове. В) мульда. Г) залишкове.
113. Яке походження улоговини оз. Тана?
А) залишкове. Б) завальне. В) льодовикове. Г) грабен.
114. Яке походження улоговини оз. Чад?
А) завальне. Б) залишкове. В) мульда. Г) лагунне.
115. Яке походження улоговини оз. Танганьїка?
А) вулканічне. Б) залишкове. В) мульда. Г) грабен.
116. Яке походження улоговини оз. Ківу?
А) лагунне. Б) залишкове. В) льодовикове. Г) грабен.
117. Яке походження улоговини оз. Кьйога?
А) карстове. Б) залишкове. В) тектонічне. Г) льодовикове.
118. Яке походження улоговини оз. Вікторія?
А) льодовикове. Б) залишкове. В) мульда. Г) грабен.
119. Яке походження улоговини оз. Едуарда?
А) завальне. Б) вулканічне. В) льодовикове. Г) тектонічне.
120. Які чинники впливають на збільшення мінералізації вод та
підвищення температури вглиб оз. Ківу?
А) посушливість клімату.
Б) засолення порід, що формують озерну улоговину.
В) вулканічними та поствулканічними явищами.
Г) надходженням океанічних вод.
121. Яке з озер є солоним?
А) Вікторія. Б) Танганьїка. В) Рудольфа. Г) Чад.
122. Яке з водосховищ Африки має найбільшу акваторію?
А) Насер (Ніл). Б) Вольта Акосомбо (р. Вольта).
В) Каріба (р. Замбезі). Г) Каінджі (р. Нігер).
123. Який водоспад в Африці найвищий?
А) Мерчісон (р. Ніл). Б) Стенлі (р. Конго).
В) Ґоньє (р. Замбезі). Г) Вікторія (р. Замбезі).
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124. До якої висоти опускається снігова лінія на південних схилах
Кіліманджаро?
А) 5 200 м. Б) 5 600 м. В) 4 700 м. Г) 3 200 м.
125. На якій висоті проходить межа сучасного зледеніння масиву
Рувензорі?
А) 4 700–4 200 м. Б) 2 500–2 200 м. В) 5 200–5 000 м. Г) 1 500 м.
126. Де сформувалися болота Судд?
А) в улоговині Білого Нілу. Б) в улоговині Конго.
В) в улоговині Боделе. Г) в улоговині Ассаль.
127. Який з цих чинників не впливає на утворення боліт Судд?
А) плоска поверхня.
Б) кількість опадів у межах 1 000 мм.
В) незначний похил ріки, що перетікає через ці болота.
Г) наявність потужного шару піщаних відкладів.
128. У яких відкладах формується водоносний комплекс Східносахарського (Лівійсько-Єгипетського) артезіанського басейну?
А) нижньокрейдових пісковиках, пісках і конгломератах з
прошарками і лінзами глин і аргілітів.
Б) протерозойських кристалічних породах.
В) закарстованих відкладах системи Кару.
Г) озерних голоценових відкладах.
129. В яких відкладах формується водоносний комплекс Південноафриканського артезіанського басейну?
А) нижньокрейдових пісковиках і пісках.
Б) піщаниках і закарстованих вапняках системи Кару.
В) палеоген-неогенових глинистих відкладах системи Калахарі.
Г) нижньопалеозойських конгломератах Капської системи.
130. Які типи ґрунтів сформувалися у вологому теплому кліматі з постійним промивним режимом під багатоярусними
лісами з багатим видовим складом, характеризуються процесами фералітизації, невисоким вмістом гумусу (3–5 %),
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формуванням підзолистого горизонту, збагаченого кварцом,
кольором від яскраво-жовтого до червоного внаслідок збагачення гідроксидами заліза?
А) червоні. Б) коричневі. В) червоно-жовті фералітні. Г) червоно-бурі.
131. До якого типу належать ґрунти що формуються в ксерофітно-лісових областях під сухими савановими рідколіссями
та чагарниками при випаданні 1 000–1 300 мм опадів на
рік та сухому сезоні тривалістю 4–5 місяців при постійно
високих температурах, характеризуються гумусовим горизонтом потужністю 25–30 см з вмістом гумусу 2 %?
А) коричневі.
Б) сіроземи.
В) солончаки.
Г) коричнево-червоні.
132. До якого типу належать ґрунти що утворилися під ксерофітною деревною і чагарниковою рослинністю середземноморського типу при непромивному типі водного режиму,
характеризуються глибоким (до 100 см і більше) проникненням гумусу і поступовим зменшенням його вмісту донизу,
гумусом фульватно-гуматного складу (4–7 %)?
А) червоно-бурі. Б) солончаки. В) сіроземи. Г) коричневі.
133. Під яким типом рослинності формуються червоні ґрунти?
А) під вологою екваторіальною рослинністю.
Б) під високотравними саванами.
В) під опустелиними саванами.
Г) під твердолистими лісами і чагарниками.
134. Який тип ґрунту формується під напівпустельною рослинністю Африки на лесоподібних породах і характеризується
пухким слабодиференційованим профілем на генетичні горизонти, низькою гумусністю, браком макроструктури при
добрій мікроагрегатності?
А) червоно-жовтий фералітний. Б) сірий опідзолений.
В) коричневий. Г) сірозем.
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135. Які типи ґрунтів формуються під рослинністю сухих і
опустелених саван з тривалістю сухого сезону 5–6 місяців
та сумою опадів 250–600 мм, характеризуються чіткою
диференціацією профілю на горизонти за гранулометричним складом і морфологічними ознаками, містять 1–2 %
фульватного гумусу, мають невисоку ємність вбирання та
слабокислу або нейтральну реакцію в гумусовому горизонті?
А) коричневі. Б) солончаки.
В) червоно-бурі. Г) червоно-жовті фералітні.
136. Які типи ґрунтів найпоширеніші у гілеях?
А) коричневі. Б) червоно-жовті фералітні.
В) червоні. Г) сіроземи.
137. В який період остаточно сформувалися межі флористичних
областей Африки?
А) палеогені. Б) неогені. В) четвертинному. Г) крейді.
138. До якого флористичного царства належить Східноафриканське плоскогір’я?
А) Палеотропічного. Б) Неотропічного.
В) Голарктичного. Г) Капського.
139. До якого флористичного царства належить північна частина Сахари?
А) Голарктичного. Б) Палеотропічного.
В) Неотропічного. Г) Капського.
140. До якого флористичного царства належить середземноморська частина Африки?
А) Голарктичного. Б) Палеотропічного.
В) Неотропічного. Г) Капського.
141. До якого флористичного царства належать крайня південно-західна частина Африки?
А) Голарктичного. Б) Палеотропічного.
В) Неотропічного. Г) Капського.
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142. Яке флористичне царство в Африці займає незначну площу,
характеризується багатством видового складу з високим
(90 %) ендемізмом та найпоширенішим типом рослинності,
вічнозеленими твердолистими лісами та склерофітними
чагарниками?
А) Голарктичне. Б) Палеотропічне.
В) Неотропічне. Г) Капське.
143. Які рослини переважають у пустелях північної Африки?
А) склерофіти. Б) мезофіти. В) ксерофіти. Г) галофіти.
144. Які рослини переважають у пустелях південної Африки?
А) сукуленти. Б) мезофіти. В) ксерофіти. Г) епіфіти.
145. Які з рослин характерні для типових північноафриканських
саван?
А) орхідні. Б) темеди. В) агатіси. Г) бородачі.
146. Як називають рослини, що можуть витримувати тривалу
ґрунтову і атмосферну посуху внаслідок накопичення в тілі
значної кількості води?
А) мезофіти. Б) сукуленти. В) епіфіти. Г) галофіти.
147. Як називають зарослі вторинних чагарників зони твердолистих лісів і чагарників півдня Африки?
А) маквіс. Б) ваді. В) сукуленти. Г) фінбош.
148. Як називають зарослі вторинних чагарників зони твердолистих лісів і чагарників півночі Африки?
А) фінбош. Б) маквіс. В) реги. Г) мопане.
149. Які з цих ознак характеризують гілеї?
А) виражена сезонність вегетації та багатий видовий склад.
Б) багатий видовий склад, ярусність, сезонність у вегетації
не виражена.
В) не виражена сезонність при розрідженому рослинному
покриві.
Г) розріджений рослинний покрив і сезонність опадів.
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150. Гілеї це:
А) замкнуті улоговини з вологими солончаками.
Б) вологі екваторіальні ліси.
В) перемінновологі напівлистопадні ліси.
Г) високотравні савани.
151. Як називають ліси, що характерні для типових південноафриканських саван висотою 7–15 м без підліску?
А) мопане. Б) маквіс. В) хамади. Г) ерги.
152. З якої частини Африки пошилися сучасні злакові культури
(пшениця, жито, просо)?
А) Абіссінського нагір’я. Б) піострова Сомалі.
В) Атлаських гір. Г) Північно-Гвінейського плоскогір’я.
153. До якого фауністичного царства належить Африка?
А) Нотогея. Б) Неогея. В) Арктогея.
154. До якої фауністичної області належить північна частина
Африки?
А) Ефіопської. Б) Голарктичної.
В) Неотропічної. Г) Індо-Малайської.
155. До якої фауністичної області належить центральна та
південна частини Африки?
А) Ефіопської. Б) Голарктичної.
В) Неотропічної. Г) Індо-Малайської.
156. Для якої природної зони Африки характерні такі показники:
вплив південно-східних пасатів та Мозамбіцької течії, літні
температури повітря в межах +23–26° С, зимові +16–18° С,
сума опадів до 1 000 мм з літнім максимумом, у ґрунтовому покриві переважають червоноземи та жовтоземи, ліси
багаті за флористичним складом?
А) твердолистих лісів. Б) листопадних лісів. В) вологих мішаних лісів. Г) гілей.
157. Яка природна зона в Африці займає міжгірські плато і характеризується сумою опадів 200–350 мм зі зимовим мак148

симумом; у рослинному покриві переважають альфа, лебеда,
дрин; поширені ваді та шоти?
А) високотравні савани північної Африки.
Б) гілеї.
В) субтропічні напівпустелі північної Африки.
Г) тропічні пустелі північної Африки.
158. Яку природну зону характеризують такі показники: займає
незначні площі, випадає до 100 мм опадів, принесених літніми індоокеанічними мусонами, температура літнього періоду +19–24° С, зимового – +14–20° С, у рослинному покриві
переважають розрізнені злаки і чагарники, в приокеанічній
смузі трапляється вельвічія?
А) тропічні пустелі південної Африки.
Б) тропічні пустелі північної Африки.
В) вологі екваторіальні ліси.
Г) субтропічні твердолисті ліси й чагарники південної Африки.
159. Які показники сумарної сонячної радіації характеризують
зону тропічних пустель?
А) 100–120 ккал/см2. Б) 180–200 ккал/см2.
В) 1 200–1 500 ккал/см2. Г) 80–100 ккал/см2.
160. Які показники сумарної сонячної радіації характеризують
північноафриканські савани?
А) 160–200 ккал/см2. Б) 80–120 ккал/см2.
В) 2 000–4 000 ккал/см2. Г) 250–500 ккал/см2.
161. Які температури характерні для найтеплішого місяця північноафриканських саван?
А) до +25° С. Б) понад +30° С. В) +10–20° С. Г) нижчі +10º С.
162. Які температури характерні для найхолоднішого місяця
північноафриканських саван?
А) понад +20° С. Б) нижчі 0° С. В) +10–15° С. Г) нижчі +10° С.

149

163. Які температури характерні для найхолоднішого місяця
південноафриканських саван?
А) понад +20° С. Б) понад +30° С. В) +13–18° С. Г) нижчі 0° С.
164. Які температури характерні для найтеплішого місяця південноафриканських саван?
А) +26–27° С. Б) понад +30° С.
В) нижчі +20° С. Г) нижчі +10° С.
165. Яка кількість опадів випадає в опустелених саванах північної
Африки?
А) 800–1 000 мм. Б) 1 000–2 000 мм.
В) 150–600 мм. Г) 25–50 мм.
166. Яка кількість опадів випадає в зоні субекваторіальних листопадних лісів?
А) менше 50 мм. Б) 2 000–3 000 мм.
В) 1 500–1 600 мм. Г) 50–100 мм.
167. Скільки триває вологий сезон у високотравних (вологих)
саванах Африки?
А) понад півроку. Б) 3–4 місяці.
В) менше двох місяців. Г) не виражений.
168. Скільки триває вологий сезон у типових саванах Африки?
А) понад півроку. Б) 3–4 місяці.
В) менше двох місяців. Г) не виражений.
169. Скільки триває вологий сезон в опустелених саванах Африки?
А) понад 4 місяці. Б) до 2 місяців.
В) понад півроку. Г) не виражений.
170. Котрий з цих регіонів не належить до північноафриканських
саван?
А) Судан. Б) Північногвінейська височина.
В) Калахарі. Г) Ефіопське нагір’я.
171. До якого поясу належить зона листопадних (напіввологих)
лісів?
А) екваторіального. Б) субекваторіального.
В) тропічного. Г) субтропічного.
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172. Який високогірний пояс Абіссінського нагір’я характеризують низькі температури протягом року, сильні вітри, поширення низькорослих трав і дерева кусо?
А) спекотний. Б) помірний. В) холодний.
173. До яких висот поширений спекотний пояс (кола) Абіссінського нагір’я?
А) 1 800–2 000 м. Б) 2 000–2 400 м.
В) 2 400–3 000 м. Г) вище 3 000 м.
174. З якої висоти починається холодний пояс (дега) Абіссінського нагір’я?
А) 1 500 м. Б) 2 000 м. В) 2 500 м. Г) вище 3 000 м.
175. До яких висот поширений помірний пояс (война-дега) Абіссінського нагір’я?
А) 1 800–2 000 м. Б) 2 000–2 400 м.
В) 2 400–3 000 м. Г) понад 3 000 м.
176. Які типи ґрунтів домінують в Атлаських горах?
А) червоно-жовті гірські.
Б) гірські сіроземи.
В) червоні та червувато-сірі гірські.
Г) гірські коричневі та сіро-кориченеві.
177. До якого типу клімату належить пустеля Сахара?
А) субекваторіального. Б) тропічного.
В) середземноморського. Г) помірного.
178. Пустелі якого генетичного типу займають найбільші площі
в Африці?
А) шоти. Б) реги. В) хамади. Г) серери.
179. Як називають піщані пустелі, переважно сформовані еоловими процесами?
А) ерги. Б) ваді. В) реги. Г) шоти.
180. Як називають глибокі замкнуті пониження з засоленими
глинистими відкладами та мокрими солончаками?
А) хамади. Б) уеди. В) танезруфти. Г) шоти.
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181. Як називають піщано-галечникові і піщано-щебенисті пустелі, сформовані на низьких гіпсометричних рівнях, складених озерно-алювіальними та пролювіальними відкладами?
А) ерги. Б) себхи. В) реги. Г) уеди (ваді).
182. Як називають кам’янисті пустелі, встелені крупними
кам’яними блоками і щебенем, приурочені до припіднятих
рівнин і плато?
А) шоти. Б) реги. В) маквіс. Г) хамади.
183. Яка природна зона характерна для Північногвінейської фізико-географічної області?
А) вологі екваторіальні ліси. Б) опустелені савани.
В) пустелі. Г) твердолисті ліси та чагарники.
184. Який тип клімату сформувався на Абіссінському нагір’ї?
А) екваторіальний. Б) субекваторіальний.
В) тропічний. Г) субтропічний.
185. До якої фізико-географічної області належить депресія Ассаль?
А) западина Афар. Б) плато півострова Сомалі.
В) Абіссінське нагір’я. Г) підняття Азанде.
186. Яка річна кількість опадів характерна для улоговини Конго?
А) до 250 мм. Б) 250–500 мм.
В) 1 500–2 000 мм. Г) понад 3 000 мм.
187. В якій природній зоні розміщена більша частина улоговини
Конго?
А) екваторіальних лісів.
Б) пустель і напівпустель.
В) мішаних мусонних лісів.
Г) твердолистих лісів і чагарників.
188. Які типи ґрунтів домінують в улоговині Конго?
А) червоно-жовті фералітні. Б) сіроземи.
В) коричневі. Г) солонці та солончаки.
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189. До якої фізико-географічної області належить масив Рувензорі?
А) Озерні плато. Б) Західні розломи.
В) Плато Уньямвезлі. Г) Улоговина Конго та прилеглі плато.
190. До якої фізико-географічної області належать гори Вірунга?
А) Вулканічне плато Кенії та центральні розломи.
Б) західні розломи. В) узбережні низовини. Г) Атлаські гори.
191. Чому плато Уньямвезі заболочене?
А) має низькі гіпсометричні рівні.
Б) отримує понад 3 000 мм опадів.
В) поширені гілеї.
Г) складене слаботріщинуватими гранітами.
192. В якій природній зоні розміщене плато Масаї?
А) гілей. Б) листопадних лісів.
В) пустель і напівпустель. Г) сухих саван.
193. До якої фізико-географічної країни належить о. Мадагаскар?
А) Абесомалі. Б) Східноафриканської.
В) Південноафриканської. Г) Судано-Гвінейської.
194. Які ґрунти домінують у Калахарі?
А) червоно-жовті фералітні. Б) червоно-бурі.
В) коричневі. Г) сірі лісові.
195. До якої фізико-географічної країни належить Великий
Уступ?
А) Атласу. Б) Південноафриканської.
В) Східноафриканської. Г) Сахарської.
196. До якої фізико-географічної країни належить вулкан Кіліманджаро?
А) Атласу. Б) Південноафриканської.
В) Східноафриканської. Г) Сахарської.
197. Яку фізико-географічну область виділяють уздовж узбережжя Індійського океану південніше гирла Замбезі?
А) східний схил Великого Уступу й узбережну низовину.
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Б) плато Верхнє Кару.
В) Пустелю Наміб.
Г) улоговину Велике Кару.
198. Яку фізико-географічну область виділяють вздовж узбережжі Індійського океану північніше гирла Замбезі?
А) східний схил Великого Уступу й узбережну низовину.
Б) східні крайові плато та нагір’я. В) узбережні низовини
східної Африки. Г) о. Мадагаскар.
199. До якої фізико-географічної області належить плоскогір’я
Матабеле?
А) Судано-Гвінейської. Б) Капських гір й улоговини Велике
Кару. В) Східних крайових плато та нагір’їв. Г) Атлаських гір.
200. До якої фізико-географічної країни належить плато Велд?
А) Південної Африки. Б) Східної Африки.
В) Сахари. Г) Атласу.
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Додатки

Додаток А
Варіанти лінії фізико-географічного профілю
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Касабланка - Дар-ес-Салам
Александрія - Луанда
Джібуті - Кейптаун
Тріполі - Солсбері
Мбабане - Нджамена
Хартум - Йоханесбург
Асуан - Лубанго
Масеру - Тріполі
Даккар - Дар-ес-Салам
Бангі - Кейптаун
Магадішо - Рабат
Кіншаса - Алжир
Габороне - Хартум
Мозамбік - Нуакшот
Віндхук - Адіс-Абеба

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

159

Антананаріву - Хартум
Туніс - Лусака
Дакар-Мозамбік
Александрія - Браззавіль
Тріполі - Мбабане
Мапуту - Ніамей
Момбаса - Рабат
Масеру - Алжир
Конакрі-м.Рас-Хафун
Рабат - Мозамбік
Нджамена - м.Голковий
м. Доброї Надії - Асуан
Кіншаса - Каїр
Лолонгве - м.Альмаді
Мапуту - Алжир
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Ріки

Ніл
Конго (Заїр)
Нігер
Замбезі
Убангі
Касаї
Оранжева
Лімпопо
Сенегал
Голубий Ніл
Окованго
Вольта
Джубба
Ломамі
Бенуе
Вааль
Шире
Санкуру
Драа
Кванго

Довжина, км

6 671
4 700
4 160
2 574
2 250
2 153
2 092
1 800
1 641
1 600
1 600
1 600
1 580
1 500
1 400
1 210
1 200
1 150
1 100
1 100

Площа
басейну,
тис. км2
2 870
3 680
2 092
1 570
773
880
973
440
337
325
800
388
1 497
110
441
196
149
156
15
263
2700

5100
41800
9570
4480
4003
10 000
800
175
670
2350
475
1108
193
837
3170
124
486
2500

Середні
витрати води
в гирлі, м3/с

Озера та
водосховища
Вікторія
Танганьїка
Ньяса
Вольта
Рудольф
Нассер
Алберт
Кариба
Мверу
Тана
Руква
Каора-Баса
Бангвеулу
Едвард
Маї-Ндомбе
Ківу
Косу
Кйога
Мверу
Манзіла

69 485
32 893
28 880
8 485
6 405
5 860
5 374
5 364
4 584
3 034
2 850
2 739
2 735
2 325
2 320
2 220
1 898
1 720
1 600
1 360

Площа,
тис. км2

Найбільші озера та водосховища Африки

Основні відомості про найбільші ріки та озера Африки

82
1 470
695
74
73
130
51
97
37
72
3
157
10
117
10
480
60
6
9
1

Максимальна
глибина, м

Найбільші ріка Африки

1 133 2 760
772 18 940
474 7 775
85
148
375
187
183
169
619
140
485
181
917
32
1 786
28
793
314
63
1 067
5
912
78
340
41
1 460
333
206
28
914
928
<1

Висота над
рівнем моря

Додаток Б

Обʼєм води
км3

Додаток В
Тектонічна карта Африки

Тектонічні області: 1 – виступи кристалічного фундаменту давніх докембрійських платформ на поверхню (щити); 2 – осадовий чохол давніх
докембрійських платформ (плити); 3 – області байкальської складчастості;
5 – області герцинської складчастості; 6 – осадовий чохол молодих платформ; 7 – області альпійської складчастості; 8 – Розломи.
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Додаток Г
Основні морфоструктури Африки (А. Рябчиков)
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Класи
Групи типів
морфоструктур
морфоструктур
Рівнини
Рівнини на давніх
платформенних платформах
областей

Типи морфоструктур

Рівнини і плоскогір’я
на щитах і епіпротерозойських
структурах

Гори
платформових
областей

Гори епігеосинклінальних
поясів

Рівнини епігеосинклінальних
поясів

Вулканічні плато і
плоскогір’я
Рівнини в зонах
новітньої, в т.ч.
рифтової, активізації
Гори платформових
плит
Гори і нагір’я в
межах щитів і
епіпротерозойських
структур

1. Акумулятивні рівнини внутрішніх
улоговин і крайових прогинів
2. Акумулятивні і акумулятивноденудаційні рівнини на
горизонтальних і слабо
дислокованих пластах
3. Денудаційні рівнини і плато на
моноклінально залягаючих пластах
4. Денудаційні плато, в т.ч. столові, на
горизонтально залягаючих пластах
5. Денудаційні цокольні рівнини,
плато і плоскогір’я
6. Акумулятивно-денудаційні
рівнини на складчастій основі
7. Трапові
8. Акумулятивні і акумулятивноденудаційні рівнини
9. Столові гори молодих чохлів

10. Брилові і складчасто-брилові
гори і нагір’я
11. Брилові і складчасто-бриловіі
склепінчасто-брилові в зонах
новітньої, в т.ч. рифтогенної
активізації
12. Складсасті, структурноденудаційні останцеві (кряжі)
13. Брилові і склепінчастоГори в межах
складчасто-брилові
епіпалеозойських
верхньопалеозойських структур
структур
14. Склепінчасто-брилово-складчасті
Гори в межах
кайнозойського
15. Складчасті, складчасто-брилові
складчастого поясу
16. Нагір’я і плоскогір’я, що
успадкували серединні масиви
17. Брилові і склепінчастоВідроджені гори і
нагір’я на різновіковій складчасто-брилові
складчастій основі
18. Акумулятивні
Рівнини і плато
в міжгірних і
19. Акумулятивно-денудаційні
передгірних прогинах
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Аді-Угрі

25

Алжир

Болобо

Букоба

Булавай

Віндхук

Гардая

Гебейт

3

28

32

40

42

4

23

Александрія

2
Аддіс-Абеба

1
26

6

Станції

№

Довгота

18º56’ пн.ш

32º35’ пн.ш

22º34’ пд.ш

20º09’ пд.ш

1º20’ пд.ш

2º10’ пд.ш

36º 51’
сх.д

16º 13’
сх.д
31º 52’
сх.д
28º 40’
сх.д
17º 12’
сх.д
4º 00’ сх.д

4
38º 14’
сх.д
14º 53’ пн.ш
38º 49’
сх.д
31º 12’ пн.ш
29º 53’
сх.д
36º 48’ пн.ш 3º 03’ сх.д

3
9º 02’ пн.ш

Широта

800

540

1663

1360

1140

330

22

32

2022

Висота,
м
5
2440

7

41

50

30

20

47

43

1

34

6
37

№

Сен-Луї

Свакопмунд

Сатерленд

Са-да-Бандейра

Росейрос

Порт-Елізабет

Порт-Ноллот

Мис Джубі

Моші

7
Мопейа

Станції

Алфавітний список станцій

Кліматичні характеристики Африки

8
17º 58’
пд.ш
3º 19’
пд.ш
27º 57’
пн.ш
29º 14’
пд.ш
33º 58’
пд.ш
11º 51’
пн.ш
14º 49’
пд.ш
32º 24’
пд.ш
22º 42’
пд.ш
16º 02’
пн.ш

Широта

9
35º 44’
сх.д
37º 22’
сх.д
12º 56’
зх.д
16º 51’
сх.д
25º 37’
сх.д
34º 23’
сх.д
13º 30’
сх.д
20º 40’
сх.д
14º 32’
сх.д
16º 31’
зх.д

Довгота

5

6

1455

1780

467

55

12

1170

Висота,
м
10
25

Таблиця 1
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Дебунджа

Дурбан

Зунгеру

Йоханнесбург 26º11’ пд.ш

Каес

Кафія-Кінгі

Кейптаун

Кімберлі

Куінстаун

Лібревіль

12

53

11

54

14

18

45

51

48

27

0º25’ пн.ш

31º54’ пд.ш

28º43’ пд.ш

33º56’ пд.ш

9º17’ пн.ш

14º25’ пд.ш

9º49’ пн.ш

29º53’ пд.ш

4º08’ пд.ш

6º49’ пн.ш

Дар-ес-Салам

35

3
32º16’ пд.ш

2
Граф-Рейнет

1
49

9º 35’ сх.д

28º 04’
сх.д
11º 34’
зх.д
24º 30’
сх.д
18º 28’
сх.д
24º 46’
сх.д
26º 52 сх.д

30º 52’
сх.д
6º 17’ сх.д

4
24º 32’
сх.д
39º 18’
сх.д
9º 00’ сх.д

20

1067

1232

16

5

15

8

56

596
12

55

10

33

24

44

39

6
46

60

1925

130

15

5

13,5

5
762

7

Уагадугу

Тріполі

Тімбукту

Тімбо

Антананаріву

Таматаве

Тамале

Табора

Суакін

Спрінгбок

Солсбері

Серес

8
33º 22’
пд.ш
17º 48’
пд.ш
29º 49’
пд.ш
19º 07’
пн.ш
5º 03’
пд.ш
9º 23’
пн.ш
18º 11’
пд.ш
18º 55’
пд.ш
10º 40’
пн.ш
16º 43’
пн.ш
32º 54’
пн.ш
12º 15’
пн.ш
13º 11’
сх.д
1º 29’ зх.д

49º 32’
сх.д
74º 31’
сх.д
11º 36’
зх.д
2º 52’ зх.д

9
19º 20’
сх.д
31º 05’
сх.д
17º 53’
сх.д
37º 20’
сх.д
32º 53’
сх.д
0º 51’ зх.д

323

18

250

760

1400

5

1214

4

975

1487

10
455
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Момбаса

Монгалла

31

19

Луанда

29

Марракеш

Мапуту

38

2

2
Лінді

1
36

5º11’ пн.ш

4º01’ пд.ш

39º 07’
сх.д
31º 47’
сх.д

4
39º 44’
сх.д
25º56’ пд.ш
32º 37’
сх.д
8º49’ пд.ш
13º 13’
сх.д
31º35’ пн.ш 8º 00’ зх.д

3
10º12’ пд.ш

439

20

470

59

63

5
63

13

21

22

9

17

6
52

7

Яунде

Ед-Дуейм

Хартум

Фрітаун

Форт-Ламі

Умтата

8
31º 35’
пд.ш
12º 07’
пн.ш
8º 30’
пн.ш
15º 37’
пн.ш
14º 00’
пн.ш
3º 49’
пн.ш

9
28º 46’
сх.д
15º 02’
сх.д
13º 09’
зх.д
32º 33’
сх.д
32º 20’
сх.д
11º 38’
сх.д

750

383

390

68

270

10
731

Закінчення таблиці 1
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Станція

Мис Джубі
Марракеш
Алжир
Гардая
Тріполі
Александрія
Сен-Луї
Тімбо
Фрітаун
Тамале
Зунгеру
Дебунджа
Яунде
Каес
Тімбукту
Уагадугу
Форт-Ламі
Кафія-Кінгі
Монгалла
Росейрос
Ед-Дуейм

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
15,9
10,9
11,9
8,4
12,3
13,4
19,8
21,8
26,1
27,2
27,5
25,7
23,1
25,1
21,7
23,7
23,7
18,6
27,3
23,6
21,6

2
16,3
12,6
13,0
10,8
13,4
14,0
19,7
24,4
26,7
29,3
27,7
26,2
23,3
27,1
23,1
24,2
25,3
20,6
27,8
25,2
23,0

3
16,9
15,1
14,’
15,3
15,7
15,6
19,5
26,9
26,9
30,8
30,5
26,0
23,1
31,5
28,4
29,6
29,1
23,2
28,4
28,1
26,4

4
17,7
19,3
16,1
19,3
18,2
17,6
20,0
26,3
27,0
29,6
30,4
26,1
22,4
34,5
33,1
31,4
33,1
24,3
27,8
30,2
30,1

5
18,3
20,8
18,8
24,1
20,4
20,3
21,3
24,7
26,7
28,9
28,2
25,6
22,3
35,8
34,7
30,4
31,8
24,0
26,7
29,5
31,7

Місяці
6
7
19,4
19,8
25,1
27,8
21,9
25,0
29,9
33,9
23,5
26,2
23,0
25,0
25,3
27,2
22,8
22,1
25,8
24,8
26,8
25,7
26,1
25,7
24,1
23,5
21,6
21,2
32,5
28,7
32,3
31,8
27,3
25,9
30,0
27,2
22,9
22,0
26,5
24,8
26,5
24,6
30,7
28,1
8
20,2
29,6
25,3
32,4
26,7
25,6
27,6
22,1
14,5
25,2
25,2
23,5
21,5
27,6
30,3
25,4
26,2
21,8
24,8
24,0
27,3

Середня місячна і річна температура повітря
9
20,5
24,4
23,8
27,5
25,7
24,6
28,0
22,0
24,8
25,’
25,8
23,7
21,7
27,9
31,8
26,3
27,7
22,3
25,4
24,3
28,2

10
19,7
21,0
20,3
20,5
23,’
22,8
27,3
22,5
25,4
27,7
26,4
24,4
21,5
29,2
31,6
27,3
23,7
22,4
26,0
25,4
29,7

11
18,6
16,9
16,9
13,8
18,5
19,1
23,7
22,4
25,9
27,3
25,8
25,1
22,4
28,4
27,1
27,0
27,9
20,9
26,6
25,6
26,9

12
16,9
12,8
13,1
9,6
14,1
15,2
21,0
21,5
26,1
27,7
25,8
25,5
22,8
25,1
21,7
24,4
26,’
18,9
26,6
23,7
22,7

18,3
19,5
18,3
20,5
19,8
19,7
23,4
23,3
25,9
27,6
27,1
25,0
22,2
29,4
29,1
26,9
28,1
21,8
26,6
25,9
27,2

За
рік
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

22
23
24
25
26
27
28
29
30

Хартум
Гебейт
Суакін
Аді-Угрі
Аддіс-Абеба
Лібревіль
Болобо
Луанда
Са-даБандейра
Момбаса
Букоба
Табора
Моші
Дар-ес-Салам
Лінді
Мопейа
Мапуту
Солсбері
Булавайо
Свакопмунд
Віндхук
Порт-Ноллот

26,7
20,1
22,0
22,9
27,7
26,7
28,3
25,8
20,0
21,7
17,0
23,6
15,2

21,3
20,3
23,1
18,0
15,2
25,3
25,6
25,1
22,8
26,9
20,4
22,2
23,1
27,6
26,7
27,9
25,1
19,1
19,8
17,3
22,2
15,3

23,0
19,6
23,0
19,0
15,1
25,5
25,9
25,8
21,3
27,7
20,8
21,9
22,2
27,1
26,1
27,4
24,7
18,9
19,8
17,4
21,7
14,8

26,2
22,1
24,3
21,0
16,4
25,6
26,1
25,9
21,5
27,3
20,8
21,6
20,8
25,8
25,5
25,5
22,8
17,8
18,8
15,5
20,0
14,3

30,0
24,3
26,2
21,2
16,4
25,7
25,8
25,9
20,8
25,8
20,5
21,6
19,2
24,8
24,8
22,9
19,8
15,0
15,9
15,9
16,9
14,0

32,6
27,0
28,7
21,5
17,9
25,3
25,6
24,1
20,1
24,8
20,0
21,1
18,4
23,5
23,9
21,1
17,9
12,7
13,3
14,7
13,4
12,7

33,0
29,9
32,1
21,0
15,2
23,6
25,5
21,2
19,0
24,3
19,3
21,’
17,6
23,’
23,8
21,1
18,0
12,8
13,3
13,6
13,8
11,7

31,4
31,8
35,2
18,2
13,7
22,7
25,2
19,7
18,2
24,5
19,5
22,9
18,1
23,1
23,8
22,1
19,0
15,0
16,1
12,7
16,0
11,6

30,3
30,2
25,3
18,0
14,0
23,2
25,6
19,7
20,3
25,3
20,2
24,4
19,7
23,7
24,4
24,8
21,0
18,2
19,5
13,4
18,9
12,2

31,2
29,4
31,9
19,6
14,3
24,1
25,6
21,8
22,9
25,9
20,1
25,4
21,3
24,8
25,5
27,6
22,6
20,1
22,5
14,5
21,4
13,8

30,8
25,4
28,9
19,2
15,7
24,5
25,0
23,2
23,4
26,6
20,1
24,2
21,6
26,3
26,9
29,0
24,5
20,3
22,2
14,8
23,1
14,3

26,8
23,3
27,2
18,1
15,3
24,6
24,9
24,8
21,8
26,7
20,0
22,0
22,0
27,3
26,8
28,3
25,3
19,7
21,3
16,4
23,’
14,9

22,3
21,6
24,5
17,3
14,3
25,0
25,0
14,8
21,4

26,0
20,2
22,5
20,6
25,5
25,4
25,5
22,2
17,5
18,7
15,3
19,5
13,7

28,2
25,4
28,4
19,3
15,3
24,6
25,5
23,5
21,1
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48
49
50
51
52
53
54
55
56

44
45
46
47

Спрінгбок
Кейптаун
Серес
ПортЕлізабет
Куінстаун
Граф-Рейнет
Сатерленд
Кімберлі
Умтата
Дурбан
Йоханнесбург
Таматаве
Антананаріву

20,8
22,1
13,3
23,9
20,3
24,3
18,5
26,3
19,2

22,9
20,7
20,4
20,6
20,8
22,4
17,8
23,3
20,6
24,7
17,7
27,0
19,5

23,1
20,4
20,5
20,8
18,8
20,1
15,0
20,4
19,8
23,6
17,1
25,7
18,9

21,8
18,9
18,7
19,5
15,7
16,6
11,0
16,5
17,1
22,0
14,6
24,7
17,9

16,1
16,9
14,3
17,8
11,7
13,6
7,0
12,2
13,6
20,0
11,3
22,5
15,5

12,5
14,4
11,0
16,1
9,8
11,7
4,7
9,3
11,1
18,2
8,6
20,7
13,1

10,1
13,0
8,7
14,9
9,6
10,6
4,0
9,3
11,0
17,8
8,6
20,2
12,6

10,0
12,’
7,8
13,9
11,4
12,1
5,3
12,2
13,3
18,6
10,9
20,7
13,4

10,4
12,9
9,1
14,4
14,3
15,0
8,6
16,2
15,3
19,7
14,6
21,8
15,3

14,0
14,0
11,6
15,1
16,8
17,7
11,9
19,5
16,7
20,4
17,5
23,2
17,6

17,’
15,7
14,8
16,4
18,9
20,3
14,7
22,1
18,4
22,4
17,8
24,7
18,9

20,3
17,8
17,4
17,9
20,5
21,9
17,1
23,9
20,’
23,7
18,3
25,9
18,9

21,7
19,6
19,5
19,5

15,8
17,0
11,3
17,4
16,4
21,3
14,6
23,6
16,7

16,7
16,4
14,5
17,2
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Станція

Мис Джубі
Марракеш
Алжир
Гардая
Тріполі
Александрія
Сен-Луї
Тімбо
Фрітаун
Тамале
Зунгеру
Дебунджа
Яунде
Каес
Тімбукту
Уагадугу
Форт-Ламі
Кафія-Кінгі
Монгалла
Росейрос

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
12
34
107
24
82
53
5
0
16
0
0
203
40
0
0
0
0
0
2
0

2
13
31
90
6
48
24
5
0
13
8
0
277
69
0
0
0
0
1
31
1

3
12
36
89
18
24
13
0
24
27
61
2
435
151
0
2
2
0
5
39
3

4
4
27
59
7
12
4
0
62
136
79
38
439
230
1
0
46
3
30
98
16

5
1
19
33
6
7
1
4
163
376
117
135
630
207
15
7
63
35
80
96
55

6

Місяці
7
0
0
7
5
15
2
1
0
1
0
0
0
13
65
228
315
542
936
150
135
170
226
1517 1637
115
65
99
210
24
89
115
157
121
130
127
158
117
102
11
186
0
0
7
2
1
0
189
373
1008
203
198
1466
83
211
70
270
184
228
149
205

8
6
7
29
6
10
1
119
260
825
224
244
1656
194
141
27
123
42
170
88
144

9

Середня місячна та річна кількість опадів, мм
10
12
12
80
5
39
7
19
170
386
76
117
1149
223
48
10
32
38
55
135
33

11
17
37
117
7
74
37
3
32
135
20
0
676
149
7
0
1
0
4
41
7

12
23
22
137
21
101
67
1
0
33
2
0
384
52
4
0
0
0
0
4
0

105
237
765
103
399
204
423
1627
4431
1075
1130
10469
1579
736
329
814
553
858
903
761
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21 Ед-Дуейм
0
22 Хартум
0
23 Гебейт
2
24 Суакін
18
25 Аді-Угрі
0
26 Аддіс-Абеба
9
27 Лібревіль
225
28 Болобо
127
29 Луанда
25
30 Са-да-Бандейра 57
31 Момбаса
28
32 Букоба
96
33 Табора
146
34 Моші
27
35 Дар-ес-Салам
94
36 Лінді
154
37 Мопейа
188
38 Мапуту
154
39 Солсбері
191
40 Булавайо
142
41 Свакопмунд
1
42 Віндхук
99
43 Порт-Ноллот
0

0
0
1
10
6
48
216
177
38
146
22
140
132
98
53
105
201
132
213
76
2
69
3

2
0
4
1
12
105
339
117
49
193
59
201
169
117
132
180
124
71
152
60
4
77
5

0
0
7
1
22
85
326
182
108
167
169
457
133
347
312
149
85
38
29
21
1
44
5

8
3
9
‘
38
78
199
143
10
4
229
323
21
301
207
35
22
23
5
4
1
5
10

21
8
11
0
67
146
7
10
0
0
99
38
4
42
28
1
25
7
1
2
1
0
8

85
40
19
5
153
305
3
1
0
0
89
23
0
48
41
8
21
8
0
1
0
2
5

109
56
27
5
179
292
17
68
0
0
62
66
0
22
29
11
21
8
2
2
1
3
10

52
18
17
0
137
161
98
96
1
18
67
61
7
25
32
14
6
27
13
4
1
1
5

13
5
12
28
10
14
357
166
5
50
84
124
12
27
34
11
28
41
19
23
2
9
0

0
0
3
75
10
13
377
243
27
163
149
219
82
101
80
47
76
89
108
104
0
21
5

0
0
‘
50
4
3
246
260
15
180
50
173
146
75
112
115
275
95
135
122
5
45
3

290
130
114
195
638
1259
2110
1590
278
978
1217
1920
852
1225
1154
830
1072
693
868
561
19
375
59

Продовження таблиці 3
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Спрінгбок
Кейптаун
Серес
Порт-Елізабет
Куінстаун
Граф-Рейнет
Сатерленд
Кімберлі
Умтата
Дурбан
Йоханнесбург
Таматаве
Антананаріву

2
10
13
20
132
43
13
71
89
114
159
285
321

10
15
15
23
71
36
20
76
91
114
124
340
267

15
20
25
23
91
69
20
71
79
127
104
472
197

20
46
84
36
51
23
20
51
36
76
55
46
59

30
91
145
66
20
30
30
18
23
48
18
224
12

25
99
173
46
20
10
25
13
43
23
5
247
7

13
104
119
30
13
5
18
‘
8
20
5
253
6

23
86
122
48
23
18
18
8
15
38
6
166
10

8
58
132
71
25
33
13
5
30
102
24
142
14

8
36
81
48
41
23
20
20
51
124
52
124
74

8
25
58
56
81
64
33
53
56
109
104
107
115

5
18
48
41
84
36
7
76
76
112
120
228
289

167
608
1015
508
652
390
235
464
597
1007
776
2934
1371

Закінчення таблиці 3

Додаток Е
Кількість сухих і вологих місяців й типи рослинності
(Л. Лауер)

1 – вологі екваторіальні, мусонні субекваторіальні, тропічні та гірські ліси;
2 – вологі (високотравні) савани і саванові ліси, що скидають листя на сухий
сезон; 3 – сухі савани і рідколісся; 4 – опустелені савани і колючі дерева;
5 – тропічні напівпустелі; 6 – тропічні пустелі; 7 – твердолисті вічнозелені
ліси і чагарники середземноморського типу; 8 – субтропічні мусонні ліси;
9 – чагарники і степи Середнього і Високого Велда; 10 – субтропічні напівпустелі. 11 – ізогігромети (лінії, що показують кількість вологих місяців)
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Додаток Є
Флористичне районування Африки (А. Тахтадж’ян)

Голарктичне царство. Області: 1 – Середземноморська; 2 – СахароАравійська; 3 – Макаронезійська. Палеотропічне царство. Області: 4 –
Судано-Замбезійська; 5 –Гвінейсько-Конголезька; 6 – Калахарі-Намібська;
7 – островів Св. Олени і Вознесіння; 8 – Мадагаскарська. Капське царство.
Області: 9 – Капська.
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Додаток Ж
Фауністичне районування Африки (В. Гептнер)

Царство Арктогея. Області: Голарктична область. Підобласті: 1 – Середземноморська. Ефіопська область. Підобласті: 2 – Східноафриканська;
3 – Західноафриканська; 4 – Південноафриканська; 5 –Мадагаскарська
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Додаток З
Фізико-географічне районування Африки (А. Рябчиков)
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Країна Атлаські гори. Області: 1 – хребет Ер-Рір і Тель-Атлас; 2 –
Марокканська Месета; 3 – Марокканське високогір’я; 4 – Високе плато;
5 – Антиатлас і Сахарський Атлас. Країна Сахара. Області: 6 – Західна Сахара; 7 – Центральна Сахара; 8 – Східна Сахара. Судано-Верхньогвінейська
країна. Області: 9 – Судан; 10 – Північна Гвінея. Країна улоговина Конго та
її крайові підняття. Області: 11 – улоговина Конго; 12 – підняття Азанде;
13 – підняття Лунда-Шаба; 14 – Нижньогвінейське підняття; 15 – горстові
і вулканічні масиви Західної системи розломів. Ефіопсько-Сомалійська
країна. Області: 16 – Абіссінське нагір’я; 17 – западина Афар; 18 – півострів
Сомалі. Країна Східна Африка. Області: 19 – узбережна низовина; 20 – плато Ньяса і Масаї; 21 – плато Уньямвезі; 22 – Західні розломи; 23 – Озерне
плато; 24 – вулканічні плато Кенії і центральні розломи. Країна Південна
Африка. Області: 25 – східний схил Великого Уступу і узбережна низовина;
26 – східні крайові плато і нагір’я; 27 – Капські гори і улоговина Великого
Кару; 28 – Верхнє Кару; 29 – пустеля Наміб; 30 – західні крайові плато; 31 –
рівнини Калахарі; 32 – Мадагаскар.
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ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
Антекліза 15, 18
̶ Еритрейська 18, 97
̶ Східноафриканська 18
Антициклон Азійський 28, 30
̶ Азорський (Північноатлантичний) 27
̶ Південноатлантичний 27, 30, 93
̶ Південноіндійський 27, 29
Антропогенний вплив 120, 122, 123
Аридність 81
Атмосферний фронт 107, 112
̶ полярний 28, 31, 112
̶ тропічний 30, 33
Бедленд 79
Басейн внутрішнього стоку 35, 103
̶ рік Атлантичного океану 35, 103
̶ рік Індійського океану 35, 102
Береги (тип) 8
̶ абразійний 8
̶ абразійно-акумулятивний 8
̶ абразійно-акумулятивно-бухтовий 8
̶ акумулятивно-лагунний 8
̶ акумулятивно-пляжевий 8
̶ дельтовий 8
̶ кораловий 8
̶ скидовий (шермовий) 8
Болота 40
Велди 71, 109
Вертикальна зональність 95, 103,
106
Внутрітропічна зона конвергенції
26, 29

Географічна (природна) зона 59
̶ вологих екваторіальних лісів 59,
89, 91, 105
̶ вологих мішаних субтропічних
лісів 68
̶ саван і рідколісь 61, 103, 104, 115
̶ ̶ північноафриканських 61
̶ ̶ південноафриканських 63
̶ ̶ вологих 62, 64, 91, 105
̶ ̶ опустелених 63, 65, 90, 95, 100
̶ ̶ типових 62, 64, 90, 101
̶ субекваторіальних листопадновічнозелених (напіввологих)
лісів 60, 94, 95, 104
̶ субтропічних напівпустель 69
̶ субтропічних пустель 71
̶ твердолистих лісів і чагарників
67, 68
̶ тропічних пустель 65, 67, 89
̶ ̶ північної півкулі 65
̶ ̶ південної півкулі 67
Географічна зональність 96
Географічний пояс 59
̶ екваторіальний 59
̶ субекваторіальний 60
̶ субтропічний 67
̶ тропічний 65
Гідрологічний режим рік 36, 38
̶ екваторіальний 36
̶ мусонний 36
̶ сахарський 36
̶ середземноморський 36
̶ суданський (субекваторіальний)
36, 89
Гідромережа 36, 65
Гілеї африканські 50, 91
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̶ вологі 91
̶ гірські 50, 95
̶ типові 91
Гондванський регіон Африки 17
Гори 21
̶ брилові (блокові) 21, 95, 106
̶ острівні 113
̶ складчасті 21, 22
̶ складчасто-брилові 21, 22
̶ склепінчасто-брилові 21
̶ столово-ступінчасті 21
̶ цокольні 22
Горст 18, 87, 96, 99, 105
Грабен 16, 18, 87, 98

̶ ерозійні 18, 22, 111
̶ соліфлюкція 22
̶ фізичне вивітрювання 22
Екологічні проблеми 120
Ендеміки 39, 53, 113, 115
Епізодичні водотоки ваді (уеди) 82,
84,87
Ефемери 52, 66, 113

Ґрунти 45, 46
̶ гірсько-лучні 49
̶ коричневі 48, 68, 79
̶ коричнево-червоні 46, 101, 110
̶ сіроземи 48
̶ сіро-коричневі 48, 70, 81
̶ солонці 48
̶ солончаки 48
̶ тропічних пустель 47
̶ червоні 46, 61, 93, 95, 105
̶ червоно-бурі 46, 62, 64, 83, 89, 100,
104
̶ червоно-жовті латеритні (фералітні) 45, 60
̶ червонувато-бурі 47, 63, 100
̶ чорні (темноколірні) тропічні 47

Заповідник 123
Зледеніння 17, 80
̶ верхньопалеозойське 17
̶ четвертинне 80, 105, 106

Дефляція 112
Екваторіальна депресія 18, 27
Екзогенні процеси 22
̶ біохімічне вивітрювання 22
̶ гравітаційні 22
̶ еолові 22, 82

Живлення рік ґрунтове 36
̶ дощове 36
̶ льодовикове 36
̶ підземне 36
̶ снігове 36

Інверсія пасатна 27
Інтрузія 19
̶ гранітна 19, 110
̶ магматична 19
̶ долеритова 112
Клімат 32
̶ екваторіальний 32, 92
̶ субекваторіальний 33, 97, 102, 108
̶ субтропічний 34, 109, 111
̶ ̶ континентальний 34
̶ ̶ середземноморський 34
̶ ̶ морський 34
̶ тропічний 33, 109
̶ ̶ тропічних пустель 33
̶ ̶ пасатних приокеанічних пустель 34
̶ ̶ посушливих напівпустель 34
̶ ̶ морський 34
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Коефіцієнт зволоження 59, 60, 61,
62, 64, 71
Корисні копалини 19, 122
Ксерофіти 52, 65, 79, 81, 83, 102
Куести (тасіли) 22, 86

Опустелення 120, 121
Орогенез
̶ альпійський 17, 79
̶ герцинський 16
̶ каледонський 16

Лавові останці 98
̶ плато 21
̶ покриви 18, 95
̶ конуси 21
Ландшафт антропогенний 120
̶ вторинний 120
Латеритна кора19, 22, 91
Льодовики 40, 102, 105

Пасат 28
̶ Індійський 108
̶ південно-східний 69
̶ північно-східний 28, 82
Пенеплен 95, 104, 109, 114
̶ Африканський 18, 20
̶ Гондванський 17, 18, 20
̶ кристалічний 92
Підземні води 39
Плато 20
̶ базальтове 98
̶ внутрішнє 100
̶ вулканічне 17
̶ гранітне 105
̶ денудаційне 21, 22
̶ лавове 85, 100, 109
̶ структурно-ступінчасте 86
̶ ступінчасте 98
Платформа Африканська 15
Плита Сахаро-Аравійська 15. 16, 20,
87
Плоскогір’я цокольні 21, 22
Повітряні маси 28, 29
̶ атлантичні 68
̶ екваторіальні 28, 29, 30, 32, 59, 60
̶ континентальні 28, 30, 31, 33, 67,
82
̶ морські 28
̶ помірні 28
̶ тропічні 28, 60, 78
Природоохоронна територія 123
Пустелі типи 83
̶ ериги 83, 85

Маквіс 52
Міомбо 50
Мусон 100, 111, 113
̶ азійський 28
̶ аравійський 100
̶ екваторіальний 32, 113
̶ індійський 27
Національний парк 123
Низовина акумулятивна22, 88, 96,
100
Озера 38
̶ безстічні 38, 39
̶ вулканічні 39
̶ залишкові (реліктові) 39
̶ кратерні 39
̶ льодовикові 39
̶ мульдові 38
̶ підгачені (запрудні) 39
̶ прісні 38, 39
̶ рифтові 38
̶ солоні 39
̶ тектонічні 38
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̶ реги 83, 85
̶ серири 52, 83, 87
̶ хамади 52, 83, 85, 87, 113
Резерват 123
Релікт 67
Рифт 38, 101
̶ Ефіопський 39, 99
̶ Західний (Алберта) 38, 101, 105
̶ Кенійський (Центральний, або
Грегорі) 101
̶ Східний 102
Рівнина 21
̶ акумулятивна 22, 85, 94, 95
̶ денудаційна 21, 22
̶ пластова 8
̶ цокольна 8, 21, 88, 92
Рослинність 53
Синекліза крайова 17
̶ ̶ Синегальська 17
̶ внутріплатформенна 17
̶ ̶ Араван-Тауденні 17
̶ ̶ Білого Нілу 17
̶ ̶ Калахарі 106, 113
̶ ̶ Кару 106
̶ ̶ Конго 92
̶ ̶ Лівійсько-Єгипетська 86
̶ ̶ Чад 17, 86
Система континентальних відкладів 17
̶ Калахарі 17, 107
̶ Капська 17
̶ Кару 17, 107, 109, 114
Сіроко 79
Складчастість 16
̶ альпійська 16
̶ байкальська 15
̶ герцинська 15, 16

̶ каледонська 16
Склерофіти 68
Снігова лінія 102
Сукуленти 52, 67, 70, 72, 111, 113
Східноафриканська система розломів 16, 101
Танезруфт 86
Тваринний світ 54
Течії океанічні 7
̶ Бенгельська 27, 29, 67, 72, 112
̶ Гвінейська 7
̶ Канарська 27, 30, 84
̶ Мису Голкового 7
̶ Мозамбіцька 29, 108
̶ Сомалійська 7
Фауна 54
Фауністична область 54
̶ Голарктична 54
̶ Ефіопська 54
Фауністична підобласть 54
̶ Західноафриканська 54
̶ Мадагаскарська 54
̶ Південноафриканська 54
̶ Середземноморська 54
̶ Східноафриканська 54
Фауністичне царство Арктогея 53
Фізико-географічна країна 77, 78,
81, 101, 106
Фізико-географічна область 79, 80,
81, 89, 104
Фінбош 52, 69
Флора 53, 113
Флористична область 53
Флористичне царство 53
̶ Голарктичне 53
̶ Капське 53, 68
̶ Палеотропічне 53
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Циркулювання атмосфери 26, 31
̶ мусонне 27, 28, 31, 60, 88, 97
̶ пасатне 81, 109, 97
̶ циклональне 68, 112
Чагарник 104
̶ ксерофітний 103, 115
̶ сукулентний 112, 114

Широтна зональність 8
Шоти (себхи) 39, 67, 70, 83
Щит Нубійсько-Аравійський 16
̶ Південноафриканський 16, 17
̶ Регібатський 16, 84
̶ Сьєрра-Леонський 88
̶ Туарезький (Ахаґґарський) 16
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