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▪ Drakensberg : Είναι το
ανατολικό τμήμα της
Μεγάλης Κοιλάδας, που
βρίσκεται στη Νότια
Αφρική και εκτείνεται στο
Λεσότο.

▪ Πρόκειται για μια μεγάλη
οροσειρά, που σχηματίζει
το σύνορο μεταξύ Λεσότο
και Kwazulu-Natal.

Λεσότο



Γεωγραφική Θέση

▪ Βρίσκεται στο έδαφος των τριών χωρών: Νότια Αφρική, Σουαζιλάνδη και Λεσότο και

περικλείει το νοτιοκεντρικό αφρικανικό οροπέδιο.

▪ Το Λεσότο είναι κρατίδιο της νότιας Αφρικής και κατοικείται από 2 εκατομμύρια περίπου

ανθρώπους.

▪ Το ύψος της Μεγάλης Κοιλάδας ανέρχεται από 2.000 έως 3.482 μέτρα.

▪ Το όνομα με το οποίο είναι πλέον γνωστό είναι το «Drakens Mountain» ή το «Mountain of the

Dragons».



Ετυμολογία
Οι πρώτοι Ολλανδοί άποικοι της περιοχής έδωσαν την ονομασία «Drakensberg», που
σημαίνει «Βουνά των Δράκων». Ειδικότερα, το όνομα αυτό μπορεί να οφείλεται :

α) Στις κορυφές του, που έχουν εμφάνιση παρόμοια με εκείνη της πλάτης του μυθικού 
ευρωπαϊκού δράκου

β) Σε παλιούς τοπικούς μύθους των δράκων που περιπλανιούνται στα βουνά
γ) Σε πιθανά ευρήματα απολιθωμάτων δεινοσαύρων
δ) Στα σύννεφα και στην ομίχλη που κρέμονται πάνω από τις πλαγιές των βουνών και 

θυμίζουν τον καυτό ατμό που εκπνέει ένας δράκος.





Τα Dragon Mountains είναι μια από τις υψηλότερες οροσειρές της νότιας Αφρικής,
με μέσο όρο υψομέτρου τα 2.000 μ. και εκτείνονται σε μήκος πάνω από 1000
χιλιόμετρα. Οι ψηλότερες κορυφές του είναι η Thabana-Ntlenyana (3.482 μ.), η
Mafadi (3.450 μ.), η Makoaneng (3.416 μ.) και το Njesuthi (3.408 μ.).



Μία από τις πιό γνωστές και επισκέψιμες κορυφές είναι «Το Κάστρο του Γίγαντα»
(Giant’s castle), όπου κάθε χρόνο φιλοξενεί τον μαραθώνιο του Giant’s Challenge.



▪ 2 εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται ετησίως αυτό το εκπληκτικό μνημείο της
φύσης.

▪ Οι πεζοπορικές διαδρομές που υπάρχουν στο μέρος αυτό, θεωρούνται από τις πιο
θεαματικές στην Αφρική.

▪ Ωστόσο, δεν είναι σπάνια τα δυστυχήματα, καθώς πολλά μονοπάτια και διαδρομές
είναι επικίνδυνα και μεγάλης δυσκολίας. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους
μέχρι το 1985 στις κορυφές του Drakensberg.



▪ Από γεωλογική άποψη, η αφρικανική ήπειρος είναι μια από τις παλαιότερες και πιο
σταθερές περιοχές της γης.

▪ Η μορφή του βουνού είναι κυρίως οδοντωτή.
▪ Στα υψηλά μέρη του συναντάμε μια δέσμη βασάλτου που μπορεί να φθάσει το

χιλιόμετρο πάχους.
▪ Η ύπαρξη του εκρηξιγενούς αυτού πετρώματος μαρτυρά την ύπαρξη ηφαιστείου, το

οποίο κάλυψε ένα μέρος της Αφρικής περίπου 180 εκατομμύρια χρόνια πριν.
▪ Στα χαμηλότερα στρώματα συναντάμε ιζηματογενή πετρώματα αποτελούμενα από

ψαμμίτη και αργίλιο, πάχους αρκετών εκατοντάδων μέτρων, που ευνόησαν τον
σχηματισμό σπηλαίων, λόγω της παρατεταμένης δράσης του ανέμου και του νερού.



Το Dragensberg είναι πλούσιο σε μεταλλεύματα, όπως

άνθρακας, μαγγάνιο, κασσίτερος, χρυσός και πλατίνα.



Ποτάμια
▪ Από το Drakensberg πηγάζει το μεγαλύτερο

ποτάμι της Νότιας Αφρικής ο Οράγγης ποταμός
(Οrange river).

▪ Το ποτάμι διασχίζει από ανατολή προς δύση το
μεγαλύτερο μέρος της Ν. Αφρικής, με συνολικό
μήκος 2.200 χλμ. και χύνεται στον Ατλαντικό
ωκεανό.

▪ Ενας μικρότερος ποταμός που πηγάζει από το
βουνό είναι ο Τουγκέλα που κατευθύνεται
ανατολικά και χύνεται στον Ινδικό ωκεανό.



Ο καταρράκτης του ΤΟΥΓΚΕΛΑ 
(TUGELA FALLS)

▪ Ο καταρράκτης του Τουγκέλα γενικά
θεωρείται ο δεύτερος ψηλότερος
του κόσμου με πτώση 947 μέτρων.

▪ Ωστόσο, υπάρχει διαφωνία κατά
πόσο ο καταρράκτης Angel στη
Βενεζουέλα είναι ο ψηλότερος
(πτώση 979 μέτρα) καθώς εξαρτάται
από το τι μετράμε ως πτώση.

▪ Λέγεται ότι το εντυπωσιακό
περιβάλλον της περιοχής ενέπνευσε
τον Τόλκιν, που κατάγεται από την
Ν. Αφρική, να γράψει τον άρχοντα
των δαχτυλιδιών.





Το ορεινό σύμπλεγμα του Dragensberg δεν θυμίζει τις υπόλοιπες οροσειρές του κόσμου.
Εδώ μπορεί κανείς να βρει απόκρυμνες κορυφές δίπλα σε υψίπεδα, δάση και λιβάδια
δίπλα σε σαβάνες και πολλά ποτάμια που κυλούν κατά μήκος βαθιών εντυπωσιακών
χαραδρώσεων.



Χλωρίδα του Drakensberg

▪ Στο βουνό υπάρχουν κυρίως λιβάδια με χαμηλή βλάστηση.
Υπάρχουν πολλά είδη φυτών (2.153) αρκετά από τα οποία είναι
απειλούμενα (119) και ενδημικά (98).

▪ Στις ψηλές κορυφές δεν υπάρχουν δέντρα αλλά λιβάδια
αναρριχόμενα και έρποντα φυτά και μικροί θάμνοι .

▪ Σε χαμηλότερα ύψη υπάρχουν εκτός από λιβάδια και δέντρα
κωνοφόρα (σπάνια στην Αφρική) του γένους Podocarpus.

Aloe polyphylla

Podocarpus



Πανίδα των κορυφών

▪ Στις ψηλές κορυφές του βουνού ζουν πουλιά εκ των
οποίων ένα ενδημικό (Anthus hoeschi), έξι που
βρίσκονται κυρίως εκεί και δύο απειλούμενα
αρπακτικά: ο γύπας του ακρωτηρίου και ο γενειοφόρος
γυπαετός.

▪ Ζουν ακόμη είδη αντιλόπης όπως ο Ορεότραγος, η Άλκη
της Αφρικής και το mountain reedbuck.

Ορεότραγος

Αλκη της Αφρικής

Mountain reedbuck

Γύπας του ακρωτηρίου

Γενειοφόρος γυπαετός

Anthus hoeschi



Πανίδα χαμηλότερων υψομέτρων

Τα λιβάδια και τα πλούσια νερά ευνοούν την
ύπαρξη πλούσιας άγριας ζωής, χαρακτηριστική
της Αφρικής.
Έτσι χαμηλότερα στο βουνό ζουν ο σπάνιος
άσπρος ρινόκερος, το γκνου, μπαμπουίνοι,
αφρικανικές αντιλόπες, ενδημικοί χαμαιλέοντες,
βάτραχοι κ.α.
Ωστόσο, η ανθρώπινη αγροτική δραστηριότητα
έχει επηρεάσει τον οικότοπο της άγριας ζωής.

Άσπρος ρινόκερος

Μπαμπουίνος Κοννοχαίτης γκνου Χαμαιλέοντας



Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς
▪ Το πάρκο Maloti-Drakensberg ανακηρύχθηκε απο την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας

Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2000).

▪ Τόπος εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς – ποικιλομορφία οικοτόπων, υψηλό επίπεδο
ενδημικών και παγκοσμίως απειλούμενων ειδών, ιδιαίτερα πτηνών και φυτών.

▪ Πολλές σπηλιές με την μεγαλύτερη συγκέντρωση βραχογραφιών στην Αφρική.



Φυλές Στο Βουνό Των 
Δρακόντων

▪ Khoisan

_ Βουσμάνοι (San)

_ Khoi ή Khoikhoi

▪ Μπαντού

▪ Ευρωπαίοι άποικοι

KHOISAN

ZULU BOERS



▪ Δείγματα ανθρώπινης ύπαρξης ήδη από την 
Μεσολιθική Εποχή.

▪ Διαβίωση σε μικρές ομάδες και συνεχής 
μετακίνηση προς αναζήτηση τροφής.

▪ Χρησιμοποιούσαν υλικά που έβρισκαν στην 
φύση για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε 
υλικά αγαθά

_δέρματα για την κατασκευή ρούχων

_ξύλο, κόκκαλο και πέτρα για την δημιουργία 
εργαλείων

▪ Έντονος διαχωρισμός μεταξύ γυναικών-
ανδρών με συγκεκριμένες υποχρεώσεις.

Βουσμάνοι (San)





Βουσμάνοι (κυνήγι)



San Rock Art- Ζωγραφική Πάνω σε Πέτρα
▪ 665 χώροι και περισσότερες από 35.000 μεμονωμένες εικόνες

▪ μνημείο της σύγχρονης παγκόσμιας κληρονομιάς σύμφωνα με την Unesco

▪ Θέματα : άνθρωποι, ζώα, σκηνές από την θρησκευτική ζωή





Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
κυρίως άντρες με κατάλληλη ενδυμασία  χορεύουν  για ώρες με στόχο την έκσταση, 
μετά από αυτό το στάδιο θεωρούνταν ικανοί να θεραπεύσουν τους ασθενείς.



Μπαντού
Σημαίνει άνθρωπος
▪ Περισσότερες από 400 εθνοτικές ομάδες
▪ Κοινή γλωσσική οικογένεια
▪ Κοινά ήθη και έθιμα
Στην περιοχή του Drakensberg συναντάμε κυρίως την εθνοτική ομάδα των Ζουλού.



Η σπηλιά των κανίβαλων



Η Λευκή Φυλή της Χαμένης Κοιλάδας

▪ Βόρειο Drakensberg
▪ Φυλή λευκών
▪ Πλήρως απομονωμένη
▪ Μικρής κλίμακας κτηνοτρόφοι
▪ Καλλιέργειες κηπευτικών προϊόντων



Ευχαριστούμε!


