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Балкански страни 
 

Гърция-стр.75 

 
1.Географско положение и площ. 

 

     Страната е разположена в южната част на Балканския полуостров. Към нея принадлежат 

над 3000 острова в Йонийско и Егейско море. В южната част се намира полуостров 

Пелопонес, където е прокопан Коринтският канал, свързващ Саронския залив на Егейско море 

с Коринтския залив на Йонийско море. 

    На островите се падат около 25 хил. кв. км. Най-голям е остров Крит. 

 

2.Природни условия и ресурси. 

 

    Релефът на Гърция е предимно планински. Най-висок връх е Митикас (2917 м) в планината 

Олимп. Той е втори по височина след връх Мусала (България) на Балканите. На запад се 

простира планината Пинд, а на север се издигат южните части на Родопите.  

   По егейското крайбрежие са разположени няколко низини – Западнотракийска, Солунска, 

Тесалийска.Гърция разполага с находища от лигнитни и кафяви въглища, железни и оловно-

цинкови руди, мрамор, боксит и доброкачествен шмиргел. Климатът е предимно субтропичен 

– средиземноморски.  

    По-големи реки има в Северна Гърция – Вардар, Струма, Места, Марица. Над 40% от 

територията е покрита с гори и храсти. Жи-вотинският свят е разнообразен, представен от 

диви свине, сърни, диви кози, диви котки и др.  

 

3.Население. 

 

     Населението на страната намалява в последните години. Тази тенденция е резултат от 

застаряващото население и нарастващия брой на емигриращи към различни части на света.  

Гърция не е гъстонаселена (81 д.кв.км).  

    Делът на градското население е 78%. Официалният език е гръцки. Етническият състав е 

еднороден – 93% от населението са гърци (фиг. 2). 

    Почти 98% от населението изповядва източно православие. Около 200 от остро- 

вите са населени 

 

4. Стопанство.-стр.75 

5. Административно и държавно устройство. -стр.75 

 

Тези две точки да се препишат върху този лист!!! 
 


