Južná Afrika
Poloha

Južná Afrika sa nachádza v najjužnejšej – zúženej časti Afriky. Rozprestiera sa v okolí obratníka Kozorožca.
Na východe a juhovýchode ju obmýva Indický oceán, na západe a juhozápade ju obmýva Atlantický
oceán.

Južná Afrika

Rozloha

Južná Afrika má v porovnaní so severnou Afrikou a strednou Afrikou najmenšiu rozlohu – 6 596 112 km2.

Štáty južnej Afriky

Medzi štáty južnej Afriky patrí:

Angola,
Botswana,
Juhoafrická republika,
Lesotho,
Madagaskar,
Malawi,
Mauricius,
Mozambik,
Namibia,
Seychely,
Svazijsko,
Zambia,
Zimbabwe.

Príroda

Južná Afrika je veľmi pestrou časťou celého afrického svetadiela. Je pokrytá savanami i púštnymi
krajinami.

Na pobreží oceána sa rozprestierajú pohoria a vyvýšeniny.
V strednej časti južnej Afriky sa rozprestiera zníženina v okolí rieky Okavango – druhá
bezodtoková oblasť Afriky.
Vo vnútrozemí sa nachádza púšť Kalahari.
Na pobreží Atlantického oceána sa rozprestiera púšť Namib.
Najvyšším pohorím južnej Afriky sú Dračie vrchy s najvyšším vrcholom – 3482 metrov nad morom.
Na území južnej Afriky tečú rieky Limpopo a Zambezi – najvodnatejšie rieky južnej Afriky, vlievajú
sa do Indického oceána.
Patria sem Viktóriine vodopády, ktoré sa zaraďujú medzi najväčšie vodopády sveta. Príroda ich
vytvorila na rieke Zambezi a sú zaradené medzi Lokality svetového dedičstva UNESCO.

V severovýchodnej časti oblasti sa rozprestiera jazero Malawi – najväčšie jazero oblasti, ktoré
dosahuje najväčšiu hĺbku 704 metrov.
Južnou Afrikou sa tiahne zo severu smerom k pobrežiu Indického oceána Východoafrická
priekopová prepadlina.

Jazero Malawi – pohľad z družice

Viktóriine vodopády na rieke Zambezi

Podnebie

Pozdĺž pobrežia Atlantického oceána sa nachádza veľmi suchá krajina.
Vo východnej a južnej časti južnej Afriky je subtropické podnebie.
Vo východnej časti tejto oblasti vlhký letný monzún prináša dostatok zrážok.

Obyvateľstvo

Južná Afrika má v porovnaní so strednou a severnou Afrikou najmenší počet obyvateľov. Hustota
zaľudnenia je veľmi nízka.

Najviac obyvateľov žije v južnej a juhovýchodnej časti oblasti, kde je príjemné subtropické podnebie.
V tejto časti sú vybudované najväčšie a moderné mestá – Johannesburg, Kapské Mesto, Pretória,
Harare, Maputo.

Väčšia časť obyvateľov žije na vidieku, kde vládne chudoba.

V južnej Afrike sa obyvatelia dorozumievajú viacerými jazykmi, najčastejšie používajú angličtinu,
portugalčinu, afrikánčinu a rôzne domáce jazyky.

Johannesburg – najľudnatejšie mesto Juhoafrickej republiky

Kapské mesto – tretie najväčšie mesto Juhoafrickej republiky

Hospodárstvo

Základné údaje:

Hospodársky najvyspelejším štátom južnej Afriky a celej Afriky je Juhoafrická republika.
Hospodárstvo Juhoafrickej republiky je založené najmä na priemyselnej výrobe.
V Juhoafrickej republike sa ťaží zlato, diamanty, pestuje sa ovocie, chovajú sa zvieratá,
vyrábajú sa stroje a dopravné prostriedky.
Ostatné štáty južnej Afriky sú menej vyspelé a chudobnejšie.
Turistov lákajú rekreačné strediská v Juhoafrickej republike a safari zájazdy.
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