
 
УКОК 36 

 
Тема. Природні умови і 

ресурси регіону. Населення 
Америки. 



 

Природно-ресурсний потенціал 



 



Панамський канал 
Судноплавний канал, що сполучає Панамську затоку 

Тихого океану з Карибським морем і Атлантичним 
океанаом, розташований на Панамському 
перешийку на території держави Панами. 



Населення Америки 



• Америка вже пройшла пік 
«демографічного вибуху». 

Притаманний перехід від ІІ до 
І типу 

відтворення  населення. При 
цьому показники 

природного приросту мають 
тенденцію до зниження, а 

тривалість життя зросла.  

•  І тип відтворення населення 
вже притаманний 16 країнам 

регіону. Більшість з них 
розташовані в Північній 

Америці та Карибському 
басейні. Найнижчий показник 

природного приросту 
населення серед держав 
Америки притаманний 

Канаді –1,8 осіб/тис. 

Населення Америки 



Кордильєри 

Найвища вершина - гора Мак-Кінлі (6194 м) 

Анди Найвища вершина - гора 
Аконкаґуа (6962 м) 



• На заході простягаються Кордильєри, молоді високі гори. Вони розширюються, 
формуючи пасма Скелястих гір і Сьєра-Неваду.  

• Між пасмами гір розташовані Великий Басейн і пустеля Долина Смерті.  

• На сході Північної Америки височіють старі гори Аппалачі.  

Північна Америка 
• Північна Америка – найбільш північний субрегіон Америки. 

• Лежить у субтропічному, помірному і субарктичному кліматичних поясах. 

• На Північну Америку припадає 17 % площ розораних сільськогосподарських земель 
світу, великі площі пасовищ. 

• 30% площі лісів світу 

• Найбільші річки Міссісіпі з притокою Міссурі, Маккензі, 
Юкон, Ріо-Гранде 



Центральна Америка 

• Центральна Америка – це перешийок південної частини Північної  

Америки, що звужується на південь, який омивають води  

Карибського моря, Мексиканської затоки і Тихого океану. 

• Гірські хребти Кордильєрів простягаються з Північної 
Америки в Центральну. 

•За покладами мінеральних ресурсів вирізняється Мексика, 
яка володіє багатими покладами нафти і природного газу, а 
за видобутком мідних, свинцево-цинкових руд, золота, 
срібла, сірки вона входить до першої десятки країн світу. 



Карибський басейн 

•Карибський басейн – це острови (більш як 700) в Атлантичному океані між  

Північною та Південною Америкою, зосереджені в акваторії Карибського моря.  

•Багато островів мають вулканічне походження, а деякі утворено кораловими рифами 
(Багамські). 

• На островах 
поширені тропічні 
ліси, а там, де 
сухіше, – савани.  

• Через Карибське 
море до 
Панамського 
каналу пролягають 
морські 
транспортні  
шляхи 

• Острови бідні на мінеральні ресурси, виняток становлять багаті поклади 
бокситів на Ямайці, нікелю – на Кубі, золота – в Домініканській Республіці.  

• Нафту й природний газ має Куба. 



Південна Америка 
•На заході гори – Анди, що тягнуться від Панамського перешийка, 
розширюючись у центральній частині у вигляді високогірних плато і далі 
знову звужуючись до мису Горн. 

• Тихоокеанське узбережжя і прилеглі хребти Анд – зона сейсмічної активності 
• На схід від Андів лежать величезні рівнини – Амазонська й Ла-Платська низовини та 

Бразильське й Гвіанське плоскогір’я. 

• Найдовша та найбільш багатоводна річка світу – Амазонка 

• Розташований найбільший у світі водоспад Ігуасу і 
найвищий водоспад Анхель (висота 979 м, Венесуела) 

•Ліси – 30 % лісових 
ресурсів світу, в яких 
зростають цінні 
породи дерев 
(червоне дерево 
махаоні, бальса, 
гевея, дерево какао) 

• Мінеральні ресурсу Південної Америки є рудні – золото, 
срібло (1/3 світових запасів), мідні (2/5), залізні й олов’яні 
(по ¼), свинцево-цинкові (1/6 світових запасів) руди. 


