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Problematyka naukowa warsztatów 

1. Strefy morfoklimatyczne południowej Afryki. 

2. Strefowość klimatyczna versus strefowość glebowo-roślinna południowej Afryki. 

3. Struktura i funkcjonowanie systemu stokowo-fluwialnego w obszarach 

pustynnych i półpustynnych – uwarunkowania klimatyczne i morfologiczne. 

4. Roślinność nadmorskich obszarów pustynnych i półpustynnych. 

5. Zasoby i jakość wód powierzchniowych i podziemnych a funkcjonowanie 

środowiska przyrodniczego strefy zwrotnikowej. 

6. Funkcjonowanie największych rzek na Ziemi (na przykładzie Zambezi). 

7. Krótko i długookresowa zmienność warunków klimatycznych a funkcjonowanie 

środowiska przyrodniczego delt śródlądowych (na przykładzie delty Okawango). 

8. Transport eoliczny – uwarunkowania klimatyczne i litologiczne. 

9. Procesy brzegowe i ich skutki w rozwoju akumulacyjnych form eolicznych. 

10. Morfologia i morfodynamika akumulacyjnych form eolicznych.  

11. Charakterystyka i uwarunkowania rozwoju megawydm. 

12. Fauna południowej Afryki – stan, zagrożenia i przyszłość.  

13. Rozwój gospodarczy RPA – uwarunkowania historyczne i społeczno-

ekonomiczne. 

14. Środowiskowe, historyczne i społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju 

gospodarczego Namibii. 

15. Społeczno-polityczne uwarunkowania rozwoju lokalnego w RPA.  

16. Kopaliny RPA – sposoby eksploatacji i możliwości rekultywacji obszarów 

pokopalnianych. 

17. Wielcy odkrywcy południowej Afryki. 

18. Walory przyrodnicze i kulturowe a rozwój turystyki w południowej Afryce. 

 

 

 

 

 



P R O G R A M 

 

1 dzień (2.09) piątek 
Wylot z Warszawy do Johannesburga przez jedno z miast europejskich  

2 dzień (3.09) sobota 
Przylot do Johannesburga, a następnie przelot do Kapsztadu  

Kapsztad – drugie co do wielkości miasto RPA (ponad 3,5 mln mieszkańców), 
legislacyjna stolica kraju. Położone u podnóża Góry Stołowej, która jest symbolem 
miasta. Kapsztad założony został w 1652 r. przez Holenderską Kompanię 
Wschodnioindyjską. Jest najstarszym miastem w Afryce Południowej. Na początku  
XIX w. miasto dostało się pod wpływy brytyjskie. Obecnie jest to najbardziej 
zróżnicowane etnicznie i wyznaniowo miasto RPA. W więzieniu na wyspie Robben przez 
18 lat więziono Nelsona Mandelę, 

Park Narodowy Góry Stołowej – wpisany na listę światowego dziedzictwa 
przyrodniczego UNESCO w ramach zespołu obszaru ochrony przyrody Cape Floral. 
Uznany został oficjalnie za jeden z 7 cudów świata. Jest swego rodzaju ikoną Kapsztadu. 
Góra ma wysokość 1086 m n.p.m. Jej górną część tworzy odporny na erozję ordowicki 
piaskowiec kwarcytyczny. Poniżej zalegają mało odporne łupki łyszczykowe oraz silnie 
sfałdowane łupki formacji Malmasbury. Na szczyt prowadzi kolej linowa. Park 
charakteryzuje się ogromną bioróżnorodnością. Rośnie tam aż 20% gatunków 
występujących na całym kontynencie afrykańskim. Aż 69% spośród 9000 gatunków 
spotykanych w parku to endemity południowoafrykańskie. Rośnie w nim  
aż 1470 gatunków kwiatów (największe bogactwo na świecie). W parku występuje 
również bogata fauna: czarne nosorożce, słonie afrykańskie, gepardy, strusie itd. 
Niedawno (w 2015 r.) obszar chroniony znajdujący się pod patronatem UNESCO został 
powiększony. 

Nocleg w Kapsztadzie 

3 dzień (4.09) niedziela 
Kapsztad – Przylądek Dobrej Nadziei – Hermanus – Bredasdorf  
– Przylądek Igielny – Kapsztad  

Przylądek Dobrej Nadziei (Cape of Good Hope) – stanowi zakończenie Półwyspu 
Przylądkowego, u którego nasady leży Kapsztad. Część półwyspu, włącznie  
z urozmaiconą linią brzegową, stanowi rezerwat przyrody. Występuje tu wiele 
gatunków endemicznych. Nazwa związana jest z nadzieją żeglarzy na dalszy, szczęśliwy 
rejs na zachód. Po ominięciu strefy niegościnnych wiatrów i prądów oceanicznych  
w pobliżu Przylądka Igielnego, można już było mieć nadzieję na dotarcie do celu. Nazwa 
Przylądek Dobrej Nadziei została nadana przez króla Portugalii Jana II. Pierwotnie 
miejsce to nosiło nazwę Przylądka Burz, nadaną przez jego odkrywcę, portugalskiego 
żeglarza Bartolomeo Diaza. Jest to jeden z obszarów o największej aktywności 
wyładowań atmosferycznych na świecie.  

Po wizycie na Przylądku Dobrej Nadziei pojedziemy wzdłuż wybrzeża Oceanu 
Atlantyckiego do Przylądka Igielnego. Jest to część tzw. „Garden Road” z licznymi 
walorami przyrodniczymi, w tym współczesnymi i dawnymi klifami, bogatą fauną  



(m. in. kolonie pingwinów, a przy odrobinie szczęścia również wielorybów) czy licznymi 
gatunkami roślin, w tym endemitów.  

Przylądek Igielny (Cape Agulhas) – najbardziej wysunięty na południe kraniec Afryki 
(34°50’00,00’’S  20°00’09,15’’E), uznawany za umowną granicę oceanów: Atlantyckiego 
i Indyjskiego. W okolicy przylądka występuje jeden z najsilniejszych i najbardziej 
niebezpiecznych prądów morskich na świecie, prąd igielny (agulhas), biegnący  
na południowy zachód u południowo-wschodnich wybrzeży Afryki.  

Nocleg w Kapsztadzie 

4 dzień (5.09) poniedziałek  

Kapsztad – West Cost NP – Velldrif – Clanwilliam – Springbok  
– Vioolsdrif (Namibia) – Noordoewer (Rzeka Oranje)  

Z Kapsztadu udamy się na północ wzdłuż wybrzeża Oceanu Atlantyckiego do Parku 
Narodowego West Cost. Położony w obrębie płytkiej, atlantyckiej laguny jest rajem  
dla ornitologów. Migracje wielu gatunków ptaków odbywają się właśnie na wiosnę 
(sierpień, wrzesień). Spotkać tam można m.in. pelikany i afrykańskie pingwiny będące 
wizytówką parku. Obszar znany jest także z ponad tysiąca różnych kwiatów, które  
w okresie wiosennym pojawiają się na terenach rezerwatów ścisłych, udostępnianych 
tylko w tym sezonie. Dalej udamy się na północ wzdłuż półpustynnych obszarów 
równinnych, gdzieniegdzie poprzecinanych niskimi pasmami górskimi. Są to tradycyjne 
tereny pasterskie.  

Krajobraz kulturowy Richtersveld (Richtersveld Cultural and Botanical 
Landscape) wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.  
Na obszarze jego występowania ochronie podlega krajobraz pustynny wraz  
z tradycyjnym pasterstwem ludu Nama, które funkcjonuje tam od ponad 2000 lat. Mimo 
pustynnego klimatu obszar charakteryzuje się dużą bioróżnorodnością. Rośnie tam 
między innymi prawie 5 tys. gatunków sukulentów, z czego 40% to endemity. Zobaczyć 
tam można również 29 gatunków porostów. Tradycyjne pasterstwo pozwala  
na zachowanie typowych dla tego obszaru zbiorowisk roślinnych, które gdzie indziej 
zostały zniszczone przez rośliny inwazyjne. 

Rzeka Oranje (Orange River) stanowiąca naturalną granicę między Namibią a RPA, 
bierze swój początek w górach Lesoto, na wysokości ponad 3000 m n.p.m. Po 2160 km 
wpada do Oceanu Atlantyckiego. Oranje znana jest z przepięknych krajobrazów (w wielu 
miejscach jej koryto przecinają pasma wydm), bardziej jednak z występowania 
diamentów w jej osadach dennych. Ich złoża są erodowane przez rzekę w rejonie 
Kimberley. Diamenty transportowane przez rzekę deponowane są na plażach oceanu 
tworząc słynne Wybrzeże Diamentowe. Część z nich jest następnie transportowana 
przez wiatr i deponowana w obrębie nadmorskich wydm. W regionie występowania 
diamentów obowiązuje nakaz poruszania się tylko główną drogą, bez możliwości 
zatrzymywania się. 

Nocleg w Vioolsdorf (Namibia) 

 

 

 



5 dzień (6.09) wtorek 

Noordoewer – Ais-Ais (Kanion Rzeki Fish) – Hobas – Seeheim – Goageb  
– Aus – Lüderitz    

Z nad Oranje udamy się do Kanionu Rzeki Fish, a następnie przez pustynne tereny 
Namibii do Lüderitz, jednego z dwóch portów oceanicznych Namibii. 

Kanion Rzeki Fish (Fish River Canyon) jest drugim co do wielkości kanionem  
na świecie. Jego głębokość dochodzi do 550 m, a szerokość do 27 km. Kanion ma długość 
160 km i kończy się w Ai-Ais. Ruchy tektoniczne, które zapoczątkowały jego rozwój 
datowane są na około 500-600 mln lat. W okresie zlodowaceń egzaracja gnejsów,  
a w górnej części dolomitów budujących kanion powodowała jego dalsze pogłębianie. 
Dopiero około 50 mln lat temu erozja fluwialna zaczęła mieć istotne znaczenie w jego 
tworzeniu, zarówno pogłębianiu jak i zwiększaniu jego krętości. Zwiększeniu tempa 
erozji wgłębnej sprzyjało obniżenie bazy erozyjnej (poziomu oceanu światowego). 
Obecnie dno kanionu modeluje okresowa rzeka Fish, mająca 650 km długości, 
uchodząca do Oranje. Kanion uważany jest za najpiękniejszy krajobrazowo obszar  
w południowej Namibii. W Ai-Ais znajdują się gorące źródła oraz centrum SPA. Kanion 
znajduje się w granicach Ai-Ais Richtersveld Transfrontier Park, jedynego 
transgranicznego parku narodowego na terenie Namibii i RPA. Ochronie podlegają  
w nim pustynne gatunki flory (ponad 1600) i fauny.  

Nocleg na Lüderitz 

6 dzień (7.09) środa 
Lüderitz – Aus – Helmeringhausen – Maltahöhe 

Lüderitz – uznawane jest za „założycielskie” miasto Namibii. Opisywane jako 
„nostalgiczne miasteczko” (20 000 mieszkańców), wybudowane zostało na odkrytym, 
granitowym wzgórzu, na skraju pustyni. Miasto podlega często oddziaływaniu silnego 
atlantyckiego wiatru, co sprzyja dość niskiej jak na tę szerokość geograficzną 
temperaturze. Napływ wilgotnego oceanicznego powietrza sprzyja częstemu tworzeniu 
się mgły. Mieszkańcy utrzymują się z pracy przy wydobyciu diamentów, z turystyki,  
ale przede wszystkim z rybołówstwa. Wody oceanu w okolicach Lüderitz są bardzo 
czyste, a ich temperatura nawet latem nie przekracza 18°C. Warunki te są niezbyt 
sprzyjające do kąpieli, za to idealne do połowu homarów i hodowli ostryg (corocznie  
na eksport przeznacza się ponad 60 ton tych smakołyków).   

Po porannym spacerze po mieście udamy się na przylądek Diaz osłaniający port 
Lüderitz od fal oceanu. Można podziwiać z niego zarówno ocean, jak i miasto. Często 
można tam również spotkać kolonie uchatek. Następnie udamy się przez pustynię 
Namib w kierunku Wyżyny Centralnej. Po drodze będziemy mogli podziwiać pustynię 
piaszczystą, kamienistą oraz skalistą, a więc pustynie tworzące typowy krajobraz 
Namibii. 

Nocleg w Maltahöhe 

 

 

 



7 dzień (8.09) czwartek 

Maltahöhe – Sesriem – Sossusvlei – Kanion Rzeki Sesriem – Solitaire 
– Kanion Rzeki Kuiseb (PN Namib-Nakluft) – Walvis Bay – Swakopmund  

Z Maltahöhe udamy się do położonego w obrębie Pustyni Namib Sossusvlei.  

Pustynia Namib (Namib Sand Sea) – wpisana na listę światowego dziedzictwa 
przyrodniczego UNESCO, jest jedyną piaszczystą pustynią przybrzeżną na świecie, która 
obejmuje rozległe obszary wydmowe, wyróżniające się występowaniem mgieł.  
Jej powierzchnia wynosi 30 777 km2. Składa się z dwóch systemów wydmowych: 
starszych, na wpół utrwalonych form i młodszych, aktywnych, nakładających się na 
wydmy starsze. Źródłem materiału wydmowego są głównie plaże Oceanu Atlantyckiego, 
podlegające od tysiącleci deflacji w czasie odpływu. Materiał piaszczysty tworzący plaże 
dostarczany był przez rzeki do oceanu, a następnie, dzięki prądom oceanicznym, 
deponowany ponownie na lądzie. Dzięki dobowej i sezonowej zmienności kierunku 
wiatru, a także zróżnicowaniu jego reżimu wraz z oddalaniem się od oceanu, na Pustyni 
Namib utworzyły się prawie wszystkie podstawowe typy wydm. Możemy tam wyróżnić 
wydmy poprzeczne proste, poprzeczne barchanoidalne, barchany, wydmy gwiaździste 
itd. Jest to zatem niespotykany nigdzie indziej na świecie obszar o takim zróżnicowaniu 
akumulacyjnych form rzeźby eolicznej. Powstało tam wiele prac badawczych 
dotyczących rozwoju tego typu form. Ciekawym zagadnieniem, analizowanym 
wielokrotnie w warunkach naturalnych w obrębie tej pustyni, jest także określenie 
wpływu środowiska przyrodniczego na transport eoliczny. Badano m. in. wpływ składu 
mineralnego materiału, jego wielkości czy kształtu, ale również wpływ wilgoci  
czy oskorupienia powierzchniowej warstwy piasku związanych z regularną depozycją 
wilgoci przemieszczającej się znad oceanu. Przy bardzo niskich opadach mgła jest 
podstawowym źródłem wilgoci dla flory i fauny Pustyni Namib. Sprawiło to, że zarówno 
rośliny, jak i zwierzęta musiały przystosować się do tego typu warunków 
środowiskowych. Można tam spotkać liczne endemiczne bezkręgowce i gady  
oraz występujące tylko na Pustyni Namib kserofity. 

Sossusvlei położony jest w samym sercu pustyni Namib, na obszarze Parku 
Narodowego Namib Nakluft. Okresowe jezioro zasilane jest w okresie zimy przez rzekę 
Tsauchab, której odpływ do oceanu blokują wydmy osiągające wysokość nawet 325 m. 
Zależnie od oświetlenia i wilgotności powierzchniowej warstwy materiału tworzącego 
wydmy przybierają one różny kolor, od jasnożółtego do ciemnoczerwonego. Wraz  
z błękitnym niebem i białym podłożem krystalizującej na powierzchni jezior soli, tworzą 
niesamowity krajobraz, który często wykorzystywany jest jako oficjalna wizytówka 
Namibii. 

Kanion Rzeki Sesriem – to położony w pobliżu Sossusvlei niewielki kanion, który 
został wyerodowany w zlepieńcach. Jego położone około 30-40 m poniżej powierzchni 
płaskowyżu dno charakteryzuje się licznymi formami będącymi skutkiem erozji 
wgłębnej, w tym kotłami eworsyjnymi, progami skalnymi itd. 

Kanion Rzeki Kuiseb – okresowa rzeka Kuiseb ma swój obszar źródłowy w obrębie 
Wyżyny Khomas, na zachód od Windhuk. Występujące na wyżynie w okresie zimy opady 
o wysokości ok. 100-350 mm·rok-1 zapewniają jej przepływ zaledwie przez średnio  
2-3 tygodnie w ciągu roku. Jej odpływ do Oceanu Atlantyckiego w okolicy Zatoki 
Wielorybiej blokowany jest przez ponad 150 metrowej wysokości pasmo wydm 
poprzecznych Pustyni Namib. Powoduje to, że w ciągu ostatniego stulecia tylko kilka 
razy wody rzeki Kuiseb dotarły do oceanu. W czasie większości wezbrań tworzy się 



delta śródlądowa, a materiał transportowany przez rzekę deponowany jest  
na przedpolu wydm. Gdy przepływ ustaje, a materiał zmniejsza swoją wilgotność, ulega 
on deflacji, a następnie jest deponowany w obrębie wydm Pustyni Namib. Proces ten 
zwiększa jeszcze bardziej wielkość bariery wydmowej uniemożliwiającej odpływ wód 
rzeki Kuiseb do oceanu. W środkowym biegu rzeka rozcina skały metamorficzne 
tworząc malowniczy kanion o głębokości ok. 250-350 m. Rzeka jest też głównym 
źródłem wody dla roślinności występującej głównie w jej dolnym biegu, jak również  
dla ludności nomadycznej zamieszkującej Pustynię Namib.  

Park Narodowy Namib Nakluft – powstał w 1979 r. przez połączenie Parku 
Narodowego Pustyni Namib oraz Parku Zebry Górskiej (Nakluft). Jego powierzchnia 
(prawie 50 000 km2) sprawia, że jest to największy park narodowy w Afryce i czwarty 
pod względem wielkości na świecie. Teren parku określany jest jako najstarszy obszar 
pustynny na świecie. Chronione są zarówno krajobrazy pustyń piaszczystych, z różnego 
typu formami akumulacji eolicznej, jak i pustyń skalistych, z licznymi formami 
erozyjnymi wąwozów i kanionów oraz granitowymi i piaskowcowymi ostańcami. 
Ochronie podlega też flora i fauna, w szczególności liczne gatunki endemityczne, które 
przez tysiące lat przystosowywały się do suchego i skrajnie suchego klimatu. Oceaniczne 
laguny położone u stóp wydm są obszarem lęgowym setek tysięcy ptaków wędrownych.  

W drodze przez park przekroczymy Zwrotnik Koziorożca. 

Zatoka Wielorybia (Walvis Bay) – jedno z najbardziej malowniczych miejsc w Namibii. 
Zatoka i miasto o tej samej nazwie (85 000 mieszkańców, drugie co do wielkości  
w Namibii) położone są u stóp wydm, nad rozległą słodkowodną, laguną przyciągającą 
liczne wędrowne ptaki (pelikany, flamingi). Jest to również główny port Namibii, 
zarówno handlowy, jak i rybacki, powstały dzięki istnieniu naturalnie osłoniętej przed 
oceanicznymi falami, głębokiej laguny. Założony przez holendrów w 1793 r., do 1994 r. 
pozostawał pod kontrolą RPA. Zatoka bogata w plankton przyciąga wieloryby. 

Swakopmund – miasto (44 700 mieszkańców) położone nad Oceanem Atlantyckim, 
założone w 1892 r. jako główny port Niemieckiej Afryki Południowo-Zachodniej. Brak 
wystarczających zasobów wody pitnej w Luderitz oraz wpływy brytyjskie w obrębie 
innych zatok sprawiły, że największe wówczas portowe miasto powstało w miejscu, 
gdzie zatoka jest bardzo płytka. Mimo położenia w obrębie pustyni Namib obszar,  
na którym położony jest Swakopmund, cechuje łagodny klimat ze średnią temperaturą 
od 15 do 25 °C. Jest to zasługą zimnego Prądu Benguelskiego, wpływającego też na dużą 
wilgotność powietrza na wybrzeżu. Niskie opady (20 mm·rok-1) wymagają 
wykorzystania głębinowych zasobów wody słodkiej, a tylko okazjonalnie wód 
opadowych, co ogranicza dynamiczny rozwój miasta. Duży projekt budowy odsalarni 
wody oceanicznej oczekuje na realizację. 

Nocleg w Swakopmund 

8 dzień (9.09) piątek 

Swakopmund – Cape Cross – Skeleton Coast – Swakopmund  

Wybrzeże Szkieletowe – rozciągające się od Swakopmund po granicę z Angolą,  
to największe na świecie cmentarzysko statków, które z powodu gęstej mgły, sztormów  
i stałej fali przyboju zostały wyrzucone na plażę. Specyfika klimatyczna wybrzeża, 
wynikająca z oddziaływania Prądu Benguelskiego sprawia, że obszar ten zaliczany jest 
do najbardziej aridowych wybrzeży oceanicznych, z opadem wynoszącym poniżej  



10 mm·rok-1, przy wilgotności powietrza często ponad 90%. Takie warunki klimatyczne 
powodują występowanie bardzo specyficznych cech środowiska przyrodniczego, 
niespotykanego nigdzie indziej na świecie. Do takich warunków musiała dostosować się, 
często endemiczna, fauna i flora.    

Przylądek Krzyża (Cape Cross) – nazwa nadana została przez portugalskiego żeglarza 
Diego Cao, który odkrył to miejsce w drodze do Indii w 1486 r. oznaczając je krzyżem.  
W czasach kolonii niemieckiej krzyż został wywieziony do muzeum w Berlinie.  
W 1986 r. rząd niepodległej Namibii wystawił nowy krzyż w miejscu, gdzie znajdował 
się dawny, portugalski. Miejsce znane jest przede wszystkim z kolonii kotika 
karłowatego z rodziny uchatek (Arctocephalus pusillus pusillus) liczącej ponad  
100 000 osobników. Ministerstwo Środowiska i Turystyki Namibii utworzyło  
tu rezerwat przyrody mający na celu ochronę tego gatunku. Teoretyczna ochrona 
pozostaje jednak dosyć dyskusyjna. W okolicznych sklepach bez problemu kupić można 
skóry i mięso tych zwierząt. Jądra samców, masowo eksportowane są na rynek chiński, 
gdzie uchodzą za afrodyzjak. Uchatki uznawane są za ogromną konkurencję dla 
tutejszego rybołówstwa, stąd też cicha zgoda administracji państwa na działania 
niezgodne z założeniami rezerwatu. Uważa się, że zwierzęta te konsumują więcej ryb niż 
jest odławianych przez rybaków. 

Nocleg w Swakopmund 

9 dzień (10.09) sobota 
Swakopmund – Dolina Księżycowa – Spitzkoppe – Karibib – Omaruru  

– Kalkfeld – Otjiwarongo  

Opuszczamy definitywnie wybrzeże Atlantyku. Przed południem zobaczymy krajobraz 
księżycowy występujący ok. 40 km w głąb kontynentu, a następnie granitowe inselbergi 
(Spitzkoppe) wystające ponad powierzchnię Wyżyny Centralnej. 

Dolina Księżycowa (Moon Valley) w górach Rossin – granitowy obszar wypiętrzony 
około 500 mln lat temu. Powstałe w wyniku wietrzenia i erozji badlandy, ze względu  
na skrajnie suchy klimat pozbawione są zwartej pokrywy roślinnej. Tworzą krajobraz 
przypominający ten występujący na Księżycu. Epizodyczne, krótkotrwałe nawalne 
opady powodują silne rozczłonkowanie rzeźby terenu skutkujące dużą gęstością dolin 
oddzielonych ostrymi grzbietami i ostańcami. Formy te porastają wyłącznie porosty  
i sukulenty funkcjonujące dzięki wilgoci zawartej w powietrzu.    

Spitzkoppe – zespół granitowych inselbergów o wysokości 1784 m n.p.m. nazywany 
Matterhornem Namibii. Powstał w wyniku trwającej ok. 130 mln lat denudacji i erozji 
mniej odpornych skał. Obecnie górują około 700 m nad pustynną powierzchnią 
otaczającą Spitzkoppe. Skały granitowe podlegając wietrzeniu termicznemu tworzą 
formy kuliste. W kilku miejscach odkryto ryty naskalne wykonane przez Buszmenów.  

Karibib – niewielka miejscowość, w której znajduje się jedyna w Namibii kopalnia złota 
oraz liczne zakłady obróbki lokalnego marmuru funkcjonujące od czasów kolonialnych. 
Marmur pozyskiwany w kamieniołomach okolic Karibib zdobi liczne rezydencje  
i kościoły w Europie. 

Omaruru – miejscowość znana z zamiłowania mieszkańców do sztuki, pielęgnowania 
tradycji i ekologii. Można tam zobaczyć liczne rzeźby lokalnych artystów, w tym 
wykonane z odpadów pochodzących z gospodarstw domowych czy użytkowane do dziś 
stare, bardzo dobrze utrzymane samochody.   



Otjiwarongo – miejscowość, której nazwa w lokalnym języku Herero oznacza miejsce, 
gdzie „pasterstwo jest dobre, a bydło jest grube”. W okolicach zamieszkuje w związku  
z tym wiele drapieżników. Otjiwarongo jest uważane za stolicę gepardów. W okolicy żyje 
ok. 20% ich światowej populacji. Znajduje się tu również farma krokodyli. 

Nocleg w Otjiwarongo 

10 dzień (11.09) niedziela 
Otjiwarongo – Outjo – Okukaje – PN Etosha – Namutoni – Tsumeb  
– Grootfontein  

Outjo – miejscowość założona przez niemieckich kolonizatorów w 1897 r., jako baza 
wojskowa, z której odbywały się wyprawy w celu odkrycia, nieznanych wówczas 
północnych obszarów.  

Park Narodowy Etoszy – rezerwat przyrody chroniony prawnie od 1907r., jest jednym 
z najbardziej znanych w południowej Afryce. Znaczną część parku zajmują okresowe, 
bezodpływowe, słone jeziora. Największe z nich – Etosza (Etosha Pan), od którego 
nazwano park, ma 130 km długości i 50 km szerokości. Przez większą część roku jeziora 
są suche, a ich dno pokryte jest skorupą solną. Park zamieszkuje 114 gatunków ssaków, 
340 gatunków ptaków i 110 gatunków gadów. Występują tu licznie m.in. żyrafy, słonie, 
nosorożce, lwy, muflony, zebry, antylopy, leopardy i gepardy, a także gatunki zagrożone, 
np. czarny nosorożec. Latem, kiedy jeziora wypełniają się wodą, przybywają tu licznie 
pelikany i flamingi. Na południu parku rzeźbę terenu urozmaicają dolomitowe wzgórza. 
W obszarach tych występuje rzadko spotykana zebra górska.  

Tsumeb – (16 000 mieszkańców), stolica regionu Oshikoto, znane było niegdyś jako 
centrum kopalnictwa rudy miedzi. Wydobywano tu również m.in. ołów, cynk, kadm 
srebro i złoto. W sumie pozyskiwano tu 226 minerałów, z których 40 pozyskiwanych 
było wyłącznie w kopalniach Tsumeb. W okresie kolonialnym była tu jedna  
z najgłębszych kopalni na świecie (1200 m). Tsumeb położone jest w strefie klimatu 
tropikalnego z średnim opadem 555 mm·rok-1. Umożliwił on rozwój bujnej roślinności, 
dlatego potoczna nazwa Tsumeb to „Miasto ogród”. 

Nocleg w Grootfontein 

11 dzień (12.09) poniedziałek 
Grootfontein – Rumdu – Bagani  

Meteoryt Hoba – położony na farmie Hoba, 40 km na zachód od Grootfontein jest 
największym meteorytem znalezionym dotychczas na Ziemi. Waży 60 ton, ma wymiary 
2,95 x 2,85 x 0,75 do 1,2 m. Meteoryt złożony jest w większości z żelaza (82,4%) i niklu 
(16%). Wiek skał, z których jest zbudowany ocenia się na 200 do 400 mln lat. Spadł 
około 80 000 lat temu. Nigdy nie został przeniesiony z miejsca, w którym upadł. Uważa 
się, że brak krateru po upadku świadczy, iż wszedł on w atmosferę ziemską na bardzo 
małej trajektorii i upadł gdzie indziej, ale odbił się i został przemieszczony w powietrzu 
(nawet 20 km) do miejsca, w którym znajduje się obecnie.  

Po zobaczeniu meteorytu udamy się na zachód do regionu Caprivi.  

Caprivi – region położony w północno-zachodniej części Namibii, stanowiący 450 km 
długości wąskie połączenie pomiędzy Angolą i Botswaną, łączący Namibię z Zambią.  



W 1890 r. na konferencji w Berlinie, w ramach porozumienia z Brytyjczykami 
wynegocjowanego przez niemieckiego generała Leo Von Caprivi, region został włączony 
do terytorium Niemieckiej Afryki Południowo-Zachodniej w zamian za przekazanie 
Brytyjczykom praw do Zanzibaru. Z uwagi na znacznie większe, choć sezonowo 
występujące opady niż w pozostałej części Namibii region ten cechuje się odmiennymi 
cechami środowiska przyrodniczego. Przez jego terytorium przepływa Okawango, 
Kwando, Chobe i Zambezi. W regionie położone są liczne rezerwaty przyrody chroniące 
bogatą faunę i florę. Można tam spotkać wszystkie duże ssaki występujące na obszarze 
południowej Afryki. Tropikalna roślinność występująca nad rzekami daje schronienie 
również dla wielu mniejszych zwierząt. Trans Caprivi Higway jest obecnie jedyną 
otwartą dla ruchu osobowego i towarowego utwardzoną drogą lądową w Afryce, 
położoną na północ od Zwrotnika Koziorożca, łączącą wybrzeża Oceanu Indyjskiego  
i Atlantyckiego.   

Nocleg w Bagani 

12 dzień (13.09) wtorek 
Bagani – Mohembo – Shakawe – Sepupa (Botswana) – Delta Okawango 
(Botswana) – Bagani (Namibia) 

Botswana (powierzchnia 600 370 km2) do 1966 r. była brytyjskim protektoratem  
o nazwie Beczuana, dziś jest członkiem Unii Afrykańskiej. Większą część kraju zajmuje 
półpustynna, bezodpływowa kotlina Kalahari (średnia wysokość 800 m n.p.m.).  
Na północy znajduje się śródlądowy, bagienny obszar delty Okawango. Większość 
terytorium kraju porasta ciernista sawanna, a około 1% lasy świetliste. Najważniejszą 
rzeką Botswany jest Limpopo, położone na granicy południowo-wschodniej. 
Zamieszkuje tu większa część ludności kraju, tutaj też położona jest stolica – Gaborone. 
Botswana jest jednym z bogatszych i bardziej stabilnych politycznie krajów Afryki. 

Delta Okawango – wpisana na listę światowego dziedzictwa przyrodniczego UNESCO, 
obejmuje tereny bagniste i sezonowo zalewane doliny. Jest to jeden  
z nielicznych systemów delt wewnętrznych, w których rzeka nie ma ujścia do morza czy 
oceanu, obejmujących system bagien, który od wieków nie uległ przekształceniom. 
Jedną z unikatowych cech tego obszaru jest to, że wzrost przepływu w Okawango 
następuje w Botswanie w czasie pory suchej. W związku z tym rodzime gatunki zwierząt 
i roślin zsynchronizowały swój cykl biologiczny z porami sezonowych opadów deszczu  
i powodzi. Jest to wyjątkowy przykład interakcji między uwarunkowaniami 
klimatycznymi a procesami hydrologicznymi i biologicznymi. Delta Okawango jest 
siedliskiem niektórych z najbardziej zagrożonych na świecie gatunków wielkich ssaków, 
takich jak biały nosorożec, czarny nosorożec, dziki pies afrykański i lew. 

Nocleg w Bagani 

13 dzień (14.09) środa 
Bagani – Kongola – Katima Mulilo – Sesheke (Zambia) – Katundu  
– Kazungula – Livingstone 

Z Bagani pojedziemy dalej przez region Caprivi do jego stolicy (Katima Mulilo),  
w pobliżu której przekroczymy granicę z Zambią, a następnie udamy się do Livingstone. 



Zambia – (752 615 km2) dawny brytyjski protektorat Północnej Rodezji. Niepodległość 
uzyskała w 1964 r. Obecnie jest jednym z biedniejszych krajów Afryki. Obszar kraju 
obejmuje płaskowyż (1000-1400 m n.p.m.), który stanowi znaczną część lewobrzeżnego 
dorzecza Zambezi. Na południu znajduje się rozległa Dolina Lungawy, z jednej strony 
otoczona przez góry Muczinga. Najwyższy szczyt Mafinga ma wysokość 3229 m n.p.m. 
Główną rzeką Zambii jest Zambezi. Zambia jest ważnym eksporterem rudy miedzi. 
Wpływy z wywozu tego surowca wynoszą 80% wartości dochodów z handlu 
zagranicznego. W rolnictwie pracuje 86% ludności czynnej zawodowo, wytwarzając 
15% produktu krajowego brutto. 

Rzeka Zambezi – największa rzeka w Afryce uchodząca do Oceanu Indyjskiego.  
Jej długość wynosi 3540 km, a powierzchnia dorzecza 1,3 mln km2. Średni przepływ  
w odcinku ujściowym wnosi 3400 m3·s-1. Przepływa przez Zambię, Angolę, Zimbabwe  
i Mozambik. Źródła Zambezi znajdują się na Płaskowyżu Lunda w Zambii. W środkowym 
biegu stanowi naturalną granicę pomiędzy Zambią i Namibią oraz Botswaną  
i Zimbabwe. Zambezi uchodzi do Kanału Mozambickiego stanowiącego część Oceanu 
Indyjskiego. W środkowym biegu Zambezi tworzy Wodospady Wiktorii i liczne mniejsze 
wodospady. Rzeka jest wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej  
dla południowej Afryki. W jej środkowym odcinku znajduje się duży, sztuczny zbiornik 
wodny Kariba. Żeglowna tylko w dolnym odcinku, na długości ok. 700 km.  

Livingstone – (137 000 mieszkańców) dawne brytyjskie miasto kolonialne, nazwane  
na cześć Szkota Davida Livingstona, pierwszego Europejczyka, który odkrył i opisał 
region położony w pobliżu Wodospadów Wiktorii na rzece Zambezi. W mieście i w jego 
okolicy znajduje się kilka interesujących obiektów postkolonialnych, w tym 
wybudowany w 1905r. stalowy most kolejowy łączący Zambię z Zimbabwe, położony 
tuż poniżej Wodospadów Wiktorii.  

Nocleg w Livingstone 

14 dzień (15.09) czwartek 
Livingstone (Zambia) – Wodospady Wiktorii – Hwange (Zimbabwe)  
– Lupane – Bulawayo  

Po zobaczeniu Livingstone udamy się nad wodospady Wiktorii, które zobaczymy 
zarówno od strony Zambii jak i Zimbabwe. Po południu pojedziemy do Bulawayo.  

Wodospady Wiktorii na rzece Zambezi – wpisane na listę światowego dziedzictwa 
przyrodniczego UNESCO, są jednymi z najbardziej widowiskowych wodospadów  
na świecie. Ich maksymalna wysokość wynosi 108 m. Przepływa przez nie średnio  
1088 m3·s-1. Rzeka ma w rejonie wodospadów przeszło 2 km szerokości, spada z hukiem 
z bazaltowych progów. Unosząca się nad wodospadem mgiełka widoczna jest  
z odległości ponad 20 km.  

Zimbabwe (dawna Rodezja) to bardzo biedny i słabo rozwinięty kraj. Od 2014 r. 
oficjalnie nie ma już własnej waluty. W obiegu są najczęściej dolary amerykańskie,  
ale płatności dokonywać można jeszcze w 6 innych walutach. Rezygnacja z dolara 
Zimbabwe spowodowana była hiperinflacją. Denominacja odbyła się w proporcji  
10 miliardów do 1! Brak inwestycji sprawia, że jest to najbardziej tradycyjny  
i „afrykański” ze wszystkich odwiedzanych krajów.  



Bulawayo – drugie co do wielkości miasto Zimbabwe (653 000 mieszkańców), 
największy ośrodek przemysłowy w Zimbabwe, położony na linii kolejowej 
wybudowanej w 1898r., która w czasach kolonii brytyjskiej miała połączyć Kapsztad  
z Kairem. Zachowały się liczne budynki w stylu kolonialnym, m.in. dworzec kolejowy. 

Nocleg w Bulawayo 

15 dzień (16.09) piątek 
Bulawayo (Zimbabwe) – PN Matobo – Mbalabala – Beitbridge – Musina 
(RPA) – Louis Trichardt – Tzaneen – Phalaborwa  

Przed południem zobaczymy Bulawayo i jego okolice (PN Matobo i ruiny miasta Khami) 
a następnie udamy się na południe, aby po przekroczeniu granicy z RPA dotrzeć  
do PN Krugera.  

Góry Matobo – obszar wpisany na listę światowego dziedzictwa przyrodniczego 
UNESCO, pasmo granitowych wzgórz o długości ok. 100 km. Wielkie bloki skalne, 
podlegające intensywnemu wietrzeniu termicznemu, były od wieków naturalnym 
schronieniem dla ludzi i zwierząt. Odkryto tam ślady osadnictwa pochodzące z wczesnej 
epoki kamienia łupanego do czasów historycznych. Znajdują się tam cenne naskalne 
malowidła. W Parku Narodowym Matobo spotkać można antylopy, żyrafy, lwy, zebry, 
nosorożce. 

Khami – ruiny miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego 
UNESCO. Khami rozwinęło się po opuszczeniu stolicy Wielkiego Zimbabwe, w połowie 
XVI w. Ma dużą wartość archeologiczną. Odnalezione tam przedmioty pochodzące  
z Europy i Chin wskazują, że przez długi okres miasto było ważnym ośrodkiem 
handlowym. 

Rzeka Limpopo – druga co do długości rzeka w Afryce kończąca swój bieg w Oceanie 
Indyjskim. Jej odkrywcą był w 1498 r. Vasco da Gama. Jej długość wynosi 1750 km,  
a powierzchnia dorzecza 415 000 km2. Limpopo płynie przez RPA, Botswanę, Zimbabwe 
i Mozambik. Na długości 640 km rzeka stanowi granicę między RPA a Botswaną  
i Zimbabwe. W Limpopo żyje dużo hipopotamów. W 2013 r. z zalanej falą powodziową 
farmy do rzeki dostało się 15 000 krokodyli. W rzece pojawiają się też rekiny 
(Carcharhinus leucas), które tolerują słodką wodę przemieszczając się nawet kilkaset 
kilometrów w górę rzeki.  

Phalaborwa – miejscowość (13 100 mieszkańców) położona na granicy PN Krugera. 
Znana jest również z największej w Afryce odkrywkowej kopalni rud miedzi. Wyrobisko 
ma ponad 2 km średnicy. 

Nocleg w Phalaborwa  

16 dzień (17.09) sobota 

Park Narodowy Krugera 

Park Narodowy Krugera – obszar wpisany na listę światowego dziedzictwa 
przyrodniczego UNESCO, to jeden z największych (ok. 350 x 60 km; 19 485 m2)  
i najbardziej cenionych parków narodowych w Afryce. Założony został w 1898 r. przez 
Paula Krugera, ówczesnego prezydenta Transwalu. Obecnie stanowi część Wielkiego 
Transgranicznego Parku Limpopo (nazywanego Parkiem Pokoju), łączącego Park 
Krugera (RPA) z Parkiem Gonarezhou (Zimbabwe) oraz Parkiem Limpopo (Mozambik). 



W parku występuje aż 517 gatunków ptaków, 147 gatunków ssaków, w tym lwy (2800 
sztuk), słonie (11 500 sztuk), gepardy (120 sztuk), nosorożce (12 000 sztuk) i bawoły 
(27 000 sztuk) (tzw. wielka piątka) oraz zebry (18 000 sztuk), żyrafy (5100 sztuk), 
antylopy (32 000 sztuk) itd. Podczas warsztatów zobaczymy centralną część parku, 
na którą składają się trawiaste równiny porośnięte akacjami. Wzdłuż rzek Olifant  
i Letaba, przyciągających zarówno roślinożerców (hipopotamy, żyrafy, słonie)  
jak i drapieżców (krokodyle, lwy, gepardy) występuje bujna roślinność drzewiasta.  

Nocleg w Phalaborwa  

17 dzień (18.09) niedziela 

Phalaborwa – Mica – Graskop – Sabie – Nelspruit 

Z Phalaborwy udamy się słynną „drogą panoramiczną” na południe wzdłuż Gór 
Smoczych  

Góry Smocze (ang. Drakensberg) – są pasmem górskim równoległym do wybrzeży 
Oceanu Indyjskiego, stanowiące część Wielkiej Krawędzi. Są to góry zrębowe, 
zbudowane głównie z piaskowców, łupków i bazaltów. Najwyższy szczyt Thabana 
Ntlenyana ma 3482 m n.p.m. Dzięki zróżnicowanej budowie geologicznej oraz dużym 
deniwelacjom, charakteryzują się dużym zróżnicowaniem form rzeźby. Góry Smocze 
stanowią barierę dla wilgotnych mas powietrza nie dopuszczając ich w głąb kontynentu. 
Powoduje to coraz większą aridowość klimatu wraz z przemieszczaniem się w kierunku 
centralnej części południowej Afryki. 

Kanion rzeki Blyde – trzeci co do wielkości na świecie i drugi co do głębokości kanion 
w Afryce. Deniwelacje osiągają 800 m. Formy erozji wodnej, występujące w obrębie 
ścian kanionu (Bourke’s Luck Potholes), wykorzystywane są często jako wizytówka RPA. 

Przy „drodze panoramicznej” znajduje się kilka miejsc o dużych walorach 
krajobrazowych, w tym liczne wodospady (lizboński, berliński), formy rzeźby erozyjnej, 
w tym trzy ogromne okrągłe ostańce skalne o wysokości ok 700 m. Widok z Wielkiej 
Krawędzi zapewniają liczne punkty widokowe np. Okno Boga (God's Window).  

Nocleg w Nelspruit  

18 dzień (19.09) poniedziałek 

Nelspruit – Middelburg – Pretoria – Johannesburg – wylot do Warszawy 

Pretoria – (741 000 mieszkańców) założona została w 1855 r. przez Marthinusa 
Pretoriusa, pierwszego prezydenta Republiki Południowoafrykańskiej. W 1860 r. została 
stolicą tej Republiki. Stanowi administracyjną stolicę dzisiejszego RPA.  

Johannesburg – czwarte największe miasto Afryki (4 434 000 mieszkańców), 
największe miasto RPA, założone w czasach gorączki złota. Miasto wraz  
z miejscowościami przyległymi zamieszkuje około 10 mln. ludzi. Finansowa  
i rozrywkowa stolica kraju. Johannesburg zaliczany jest do najszybciej rozwijających się 
i najbardziej nowoczesnych miast w Afryce.  

Wylot do Warszawy przez jedno z miast europejskich 

19 dzień (20.09) wtorek 

Przylot do Warszawy   


