
Име, фамилия на ученика: 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ – с. РУСОКАСТРО, общ. Камено, Бургаска област 

Работен лист по: ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

 
Клас: 6  учебен час по седмично разписание- 3 час 

Дата/ден от седмицата:   04.01.21. - ПОНЕДЕЛНИК 

 

Води на Северна Америка-стр.40 
 

1.Обща характеристика- 

 

    Северна Америка разполага с голямо водно богатство. То е разпределено неравномерно по 

континента поради разнообразието на климата и релефа. Реките и езерата се отнасят към 

водосборните области на три океана – Атлантическия, Тихия и Арктичния. Главният вододел 

между тях  минава в западната част на континента, по-близо до Тихия океан. 

   Най-голямата безотточна област е Големият басейн . Континентът е на първо място по 

запаси от пресни езерни води и на второ място (след Антарктида) по запаси от води в 

ледниците.  

   Най-големите ледници са в Гренландия и Канадския арктичен архипелаг. По малки ледници 

има в Кордилерите и на полуостров Аляска. 

 

2.Реки- 

 

    Най-големи речни системи образуват реките Мисисипии Маккензи. Най-пълноводна е 

р.Мисисипи. С притока  р. Мисури дължината на Мисисипи възлиза на 5971 км. Площта на 

во-досборния  басейн е 30 пъти по-голяма от територията на България.  

    В горното течение реката се подхранва предимно с води от снеготопенето и е пълноводна 

през пролетта.  

    След вливането в Мисисипи на притока  р. Охайо водното количество се увеличава повече 

от два пъти. В долното течение Мисисипи се подхранва от дъждовете. Тук тя често се разлива 

и причинява наводнения. Влива се в Мексиканския залив чрез голяма делта . 

    Маккензи е най-голямата река, вливаща се в Арктичния океан (4240 км). През по-голямата 

част от годината водите са сковани от ледове . Пълноводието  е в края на пролетта и началото 

на лятото, когато се топят снеговете . Тогава нивото се покачва и водите заливат обширни 

територии. Влива се в океана с голяма делта. 

    Река Колорадо извира от Скалистите планини и се влива в Калифорнийския залив.  

 

 

    В средното течение в резултат от действието на вътрешните и външните земни сили се 

образувал прочутия Колорадски каньон!!! 

 

Да се препише върху този лист или в тетрадката текста от 

ГЕОГРАФСКА  БИБЛИОТЕКА – на стр.41 

 

 

  Да се разгледат и снимките на стр. 40 и 41  !!! 

 


