
Pohoria a vrchy Afriky 

    Pohorie     Fotografia Najvyšší vrch 
 Nadm. výška    
    (m n.m.) 

 Štáty                     Opis 

Atlas 

 

    

  Uhuru    

   3482 m   

    Čad 

Najvyšším vrchom pohoria  
aj púšte Sahara je 3415 m 
vysoký neaktívny štítový 
vulkán, ktorý je široký  
60 × 80 km. 

Etiópska 
vysočina 

 

    

Ahaggar      

Adamauská 
vysočina 

 

   

Náhorná plošina 
s priemernou výškou viac 
ako 1000 m n. m. je pokrytá 
savanou. Neďaleko nej leží 
najaktívnejšia africká sopka 
Kamerunská hora.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najvyššie pohorie južnej 

Afriky je známe početnými 

roklinami, stolovými hora-

mi, jaskyňami a prevismi. 

Nachádza sa tu druhý 

najvyšší vodopád na svete 

Tugela Falls (948 m). 

Pohorie je súčasťou 

národného parku, ktorý je 

zapísaný v UNESCO. 

 

Vďaka priaznivej klíme 

a monzúnom z Indického 

oceánu je pohorie husto 

zaľudnené aj vo výškach 

1800 - 2500 m, kde žije 

väčšina obyvateľov Etió-

pie. Pramení tu Modrý Níl. 

 

Tropická suchá klíma a tak-

mer žiadna vegetácia. Vo-

da zo zriedkavých dažďov 

sa udržuje v jazierkach 

roklín. Okolo nich sú oázy. 

Pohorie obýva nomádsky 

národ Tuarégov. 

Z názvu pohoria je odvode-

ný názov oceánu, ktorý sa 

z pohľadu starovekých 

stredomorských civilizácií 

nachádzal za ním. Pohorie 

vzniklo vrásnením pri 

zrážke Afriky s Európou.  

Na ľadovcom pokrytom 

horskom masíve, ktorý je 

tvorený troma stratovul-

kánmi, sa nachádza 

najvyšší vrch Afriky. Vrchol 

zdolá tisíce turistov ročne.  
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