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Iš aprašymų atpažinkite Afrikos salas, ežerus ir šalis. Objektus atitinkančius skaičius įrašykite į  
apskritimėlius reikiamose kontūrinio žemėlapio vietose. Atkreipkite dėmesį, kad apskritimėlių  
yra gerokai daugiau nei pačių objektų.

Salos

1
Šioje saloje, prie didžiojo laivų kelio, auga vieni keisčiausių pasaulio medžių. Didžioji augalijos ir 
gyvūnijos dalis – endeminės. Įspūdingiausias salų augalas – Drakonmedis. Tai keistos išvaizdos, skėtį 
primenantis augalas.

2 Vulkaninis salynas, netoli Afrikos krantų. Salyną sudaro 5 didesnės salos bei keletas mažesnių salelių. 
Dauguma salų sudaro nepriklausomą valstybę, kitos priklauso Prancūzijai.

3
Salyno branduolį sudaro keturios didesnės salos. Jos ne vulkaninės ir ne koralinės kilmės, o sudarytos 
iš granito, todėl neretai vadinamos mikrožemynu. Jose yra tropinių miškų. Likusios salos koralinės 
kilmės. Salynas garsėja turizmu ir įspūdingais paplūdimiais.

4
Tai viena iš dviejų pagrindinių valstybės salų Bonio įlankoje. Šiaurinėje salos dalyje yra valstybės sosti-
nė. Aukščiausias šalies taškas saloje iškyla į 2 024 m. Pagrindinė šios salų valstybės kalba yra portuga-
lų.

5
Salos yra toje pat platumoje kaip Sahara. Visas salynas yra vulkaninės kilmės. Ištisus metus galima 
mėgautis puikiais pliažais, vandens sporto pramogomis, laiką leisti kurortiniuose miesteliuose ar 
kopti į kalnus. 

Ežerai

6 Šis ežeras yra Didžiajame riftiniame slėnyje. Ežerą pasidalinusios 3 valstybės. Ežere vyksta intensyvi 
laivyba. 

7 Į ežerą įteka daug upių (didžiausia – Kagera). Prie Oveno krioklio esančioje užtvankoje yra vandens 
jėgainė. Pirmasis europietis, išvydęs šį ežerą, buvo anglų keliautojas Džonas Spikas.

8 Giliausias Afrikos ežeras. Jis yra 680 km ilgio. 1871 m. ežerą tyrinėjo Deividas Livingstonas ir Henris 
Stenlis. 

9 Reliktinis, nenuotakinis ežeras, esantis Sahelio zonoje. Lietingu sezonu ežeras patvinsta o sausringuo-
ju labai sumažėja. Per paskutinius XX a. dešimtmečius ežero plotas stipriai sumažėjo. 

10
Ežeras yra Didžiajame riftiniame slėnyje, dviejų valstybių teritorijose. Ilgai vadinosi Rudolfo ežeru. 
Ežeras nenuotakinis. Jame ir aplink jį gyvena apie  
12 000 krokodilų. 

Šalys

11 Buvusi Jungtinės Karalystės kolonija, reljefas labai kalnuotas, todėl šalis kartais vadinama „karalyste 
danguje“, kadangi visa šalies teritorija yra aukščiau 1400 metrų virš jūros lygio.

12 Valstybė Didžiųjų ežerų regione. Dažnai vadinama „Tūkstančio kalvų šalimi“. Tai yra tankiausiai gyve-
nama Afrikos valstybė (neskaitant salų valstybių). Šalyje gyvena dvi didesnės tautos – tutsiai ir hutai. 

13 Viena seniausių šalių pasaulyje ir antra šalis pagal gyventojų skaičių Afrikoje. Ji niekada nebuvo euro-
piečių kolonija. Šalis atsivertė į krikščionybę IV m. e. a. 

14
Šalis neturi išėjimo į jūrą, didžioji dalis yra Saharos ir Sahelio regionuose. Garsėja senoviniais miestais 
su savotiškomis mečetėmis. Dalį teritorijos kontroliuoja islamistų iš su Al-Qaeda susijusios „Ansar-ad-
Din“ grupuotės. 
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Salos

1
Šioje saloje, prie didžiojo laivų kelio, auga vieni keisčiausių pasaulio medžių. 
Didžioji augalijos ir gyvūnijos dalis – endeminės. Įspūdingiausias salų augalas 
– Drakonmedis. Tai keistos išvaizdos, skėtį primenantis augalas.

Sokotra

2
Vulkaninis salynas, netoli Afrikos krantų. Salyną sudaro 5 didesnės salos bei 
keletas mažesnių salelių. Dauguma salų sudaro nepriklausomą valstybę, kitos 
priklauso Prancūzijai.

Komorų salos 

3

Salyno branduolį sudaro keturios didesnės salos. Jos ne vulkaninės ir ne korali-
nės kilmės, o sudarytos iš granito, todėl neretai vadinamos mikrožemynu. Jose 
yra tropinių miškų. Likusios salos koralinės kilmės. Salynas garsėja turizmu ir 
įspūdingais paplūdimiais.

Seišeliai 

4
Tai viena iš dviejų pagrindinių valstybės salų Bonio įlankoje. Šiaurinėje salos 
dalyje yra valstybės sostinė. Aukščiausias šalies taškas saloje iškyla į 2 024 m. 
Pagrindinė šios salų valstybės kalba yra portugalų.

San Tomės sala

5
Salos yra toje pat platumoje kaip Sahara. Visas salynas yra vulkaninės kilmės. 
Ištisus metus galima mėgautis puikiais pliažais, vandens sporto pramogomis, 
laiką leisti kurortiniuose miesteliuose ar kopti į kalnus. 

Kanarų salos

Ežerai

6 Šis ežeras yra Didžiajame riftiniame slėnyje. Ežerą pasidalinusios 3 valstybės. 
Ežere vyksta intensyvi laivyba. Malavis/Njasa

7
Į ežerą įteka daug upių (didžiausia – Kagera). Prie Oveno krioklio esančioje už-
tvankoje yra vandens jėgainė. Pirmasis europietis, išvydęs šį ežerą, buvo anglų 
keliautojas Džonas Spikas.

Viktorijos ež. 

8 Giliausias Afrikos ežeras. Jis yra 680 km ilgio. 1871 m. ežerą tyrinėjo Deividas 
Livingstonas ir Henris Stenlis.  Tanganika

9
Reliktinis, nenuotakinis ežeras, esantis Sahelio zonoje. Lietingu sezonu ežeras 
patvinsta, o sausringuoju labai sumažėja. Per paskutinius XX a. dešimtmečius 
ežero plotas stipriai sumažėjo. 

Čadas

10
Ežeras yra Didžiajame riftiniame slėnyje, dviejų valstybių teritorijose. Ilgai vadi-
nosi Rudolfo ežeru. Ežeras nenuotakinis. Jame ir aplink jį gyvena apie  
12 000 krokodilų. 

Turkanos ež. 

Šalys

11
Buvusi Jungtinės Karalystės kolonija, reljefas labai kalnuotas, todėl šalis kartais 
vadinama „karalyste danguje“, kadangi visa šalies teritorija yra aukščiau 1400 
metrų virš jūros lygio.

Lesotas

12
Valstybė Didžiųjų ežerų regione. Dažnai vadinama „Tūkstančio kalvų šalimi“. Tai 
yra tankiausiai gyvenama Afrikos valstybė (neskaitant salų valstybių). Šalyje 
gyvena dvi didesnės tautos – tutsiai ir hutai. 

Ruanda

13 Viena seniausių šalių pasaulyje ir antra šalis pagal gyventojų skaičių Afrikoje. Ji 
niekada nebuvo europiečių kolonija. Šalis atsivertė į krikščionybę IV m. e. a. Etiopija

14
Šalis neturi išėjimo į jūrą, didžioji dalis yra Saharos ir Sahelio regionuose. Garsė-
ja senoviniais miestais su savotiškomis mečetėmis. Dalį teritorijos kontroliuoja 
islamistų iš su Al-Qaeda susijusios „Ansar-ad-Din“ grupuotės. 

Malis

Pastaba: vertinimo instrukcijoje nurodomi objektų pavadinimai
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15 Šalis prie vandenyno. Vakarinėje šalies dalyje plyti dykuma. Pakrantėje orus lemia šaltoji srovė. Dėl jos 
poveikio susidaro tiršti rūkai. 

16 Valstybė prie Atlanto vandenyno. Kolonijiniais laikais kraštas buvo žinomas kaip Pipirų krantas. Kasa-
mas auksas, deimantai. Valdžia gan didelę dalį pajamų gauna registruodama laivus.

17 Valstybė šiaurės Afrikoje. Konstitucinė monarchija ir vienintelė Afrikos šalis, nepriklausanti Afrikos 
Sąjungai. 

18 Valstybė Indijos vandenyne. Buvusi prancūzų kolonija. Dėl dirvožemio ši šalis-sala vadinama „Didžiąja 
raudonąja“. Daugiau nei 90 % gyvūnų ir augalų rūšių yra endemikai.

19
Šalis kartais vadinama „miniatiūrine Afrika“ dėl geologinės ir kultūrinės įvairovės. Gamtinės sąlygos čia 
labai įvairios: yra ir paplūdimių, dykumų, savanų, kalnų ir net drėgnųjų miškų. Aukščiausias taškas – 
4040 m aukščio aktyvus ugnikalnis. 

20 Šalis vakaruose ribojasi su Atlanto vandenynu. Buvusi prancūzų kolonija. Šios šalies sostinėje daug 
metų baigdavosi garsiausias pasaulio ralis. 
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15 Šalis prie vandenyno. Vakarinėje šalies dalyje plyti dykuma. Pakrantėje orus 
lemia šaltoji srovė. Dėl jos poveikio susidaro tiršti rūkai.  Namibija

16
Valstybė prie Atlanto vandenyno. Kolonijiniais laikais kraštas buvo žinomas 
kaip Pipirų krantas. Kasamas auksas, deimantai. Valdžia gan didelę dalį pajamų 
gauna registruodama laivus.

Liberija

17 Valstybė šiaurės Afrikoje. Konstitucinė monarchija ir vienintelė Afrikos šalis, 
nepriklausanti Afrikos Sąjungai. Marokas

18
Valstybė Indijos vandenyne. Buvusi prancūzų kolonija. Dėl dirvožemio ši šalis-
sala vadinama „Didžiąja raudonąja“. Daugiau nei 90 % gyvūnų ir augalų rūšių 
yra endemikai.

Madagaskaras

19
Šalis kartais vadinama „miniatiūrine Afrika“ dėl geologinės ir kultūrinės įvairovės. 
Gamtinės sąlygos čia labai įvairios: yra ir paplūdimių, dykumų, savanų, kalnų ir 
net drėgnųjų miškų. Aukščiausias taškas – 4040 m aukščio aktyvus ugnikalnis. 

Kamerūnas

20 Šalis vakaruose ribojasi su Atlanto vandenynu. Buvusi prancūzų kolonija. Šios 
šalies sostinėje daug metų baigdavosi garsiausias pasaulio ralis. Senegalas


