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Природни зони-стр.42 
 

В Северна Америка са формирани разнообразни природни зони – от зоната на влажните 

тропични гори на юг до зоната на ледените пустини на север. Причина за това е 

разнообразният климат 

 

 

1.Зона на влажните тропични гори.  

 

    Зоната обхваща най-южната и най-тясна част на Северна Америка. Климатът в нея е 

субекваториален и влажен тропичен.  

    По източното крайбрежие са разпространени влажни гъсти гори с палми, увивни растения, 

махагоново, каучуково и други видове дървета. 

    Животинският свят е представен от много видове, характерни за Южна Америка – дребни 

диви прасета пекари, броненосец, ягуар, пума, пъстри папагали, колибри, змии, гущери и 

крокодили каймани. 

    В зоната се отглеждат банани, захарна тръстика, какаово дърво, кафе. 

 

2.Зона на вечнозелените твърдолистни гори и храсти. 

 

    Те заемат малка част от западното крайбрежие на континента, където преобладава 

субтропичен климат.. Характерен дървесен вид е гигантстката секвоя 

     Височината на тези гигантски дървета стига 125 м, а диаметърът на стъблото -около 10 м. 

От дивите животни се срещат пумата и най-голямата птица на континента – калифорнийският 

кондор. 

 

3.Зона на пустините и полупустините.  

 

     В тях се срещат ниски бодливи храсти и рядка сухолюбива тревиста растителност. 

 В пустините и полупустините в субтропичния и тропичния пояс лятото е горещо, а зимата е 

топла. Там широко са разпространени юка, агава и различни видове кактуси, някои от които 

достигат 10 м височина.  

     Зоната е най-добре представена на полуостров Калифорния, където поради студеното 

Калифорнийско течение лятото е прохладно и падат много малко валежи. Животинският свят 

е беден – срещат се предимно гризачи, гущери и отровни гърмящи змии кротали 

 
4.Зона на прериите – стр.43 

 

ТАЗИ ТОЧКА ДА СЕ ПРЕПИШЕ ВЪРХУ ТОЗИ ЛИСТ!!! 

 


