
Европа



Кавказ
Кавказ е планинска верига в 
Евразия, простираща се между 
Черно и Каспийско море и дала 
името си на историко-
географската област Кавказ. 
Разположена е на територията 
на Русия, Грузия, Армения, 
Азербайджан, Турция и Иран.

Кавказката планинска верига се 
състои от две основни части.



Елбрус 

Елбрус е най-високият планински масив и връх (5642 м) в 
Русия и респективно в планинската система Голям Кавказ. 
Съществува неофициален спор за това дали Елбрус е най-
високият връх в Европа или тази чест се пада на Мон Блан 
(4810 м) в Алпите. Това зависи от дефинирането на 
границата между Европа и Азия, като в последните години 
по-популярната теория е, че Елбрус попада в територията 
на Европа.



СРЕДНОЕВРОПЕЙСКАТА 
РАВНИНА 

Средноевропейската равнина е равнина в Европа, 
обхващаща Нидерландия, Дания и северните части на Полша, 
Германия и Белгия.

На север тя граничи със Северно и Балтийско море, на юг е 
ограничена от Средноевропейските херцински планини, на 
изток преминава в Източноевропейската равнина, а на 
югозапад - в Парижкия басейн.



Дунавска равнина
Дунавската равнина (или Дунавска 
хълмиста равнина) е една от петте 
физикогеографски зони на България. Тя е 
част от Долнодунавската равнина и заема 
голяма част от Северна България. Тя е най-
северната физикогеографска област на 
България и се явява най-голямата 
равнинна територия в страната. Голяма 
част от равнината се използва за 

земеделие.



Вулнанът Етна

Етна е активен вулкан в североизточната част 
на остров Сицилия, (Италия).

Височината му е 3323 m, т.е. той е най-
високият в Европа. Изграден е от базалти. По 
склоновете му има над 200 кратера и лавови 
потоци. Възрастта му е около 300 хил. години.



Везувий

Вулканът Везувий се извисява на височина 1 281 m над 
морското ниво, близо до Неаполитанския залив, Италия. 
Той е единственият активен вулкан в континенталната част 
на Европа. Кратерът му е с дълбочина 217 m и обиколка 1 
400 m. Диаметърът на основата му е повече от 3 km



Стромболи

Стромболи е активен вулкан и едноименен остров в
Италия.

След дълга вулканична дейност е образувал малък остров,
разположен в Тиренско море, на север - от остров Сицилия.
Височината му достига 924 m.

Представлява стратовулкан с диаметър 5 km. Изграден е от
трахити, латити и андезити. Започнал е да се формира в
плиоцена като подводен, а по-късно в плейстоцена и
холоцена – като наземен вулкан.



Крит

Крит е една от тринадесетте 
административни области на Република 
Гърция. Той е най-големият гръцки остров с 
площ от 8336 км², и петият по големина в 
Средиземно море, разположен в най-южния 
край на Гърция. Населението му е над 600 
000 души.



Волга

Волга е река в европейската част на Русия, най-
дългата в Европа и сред най-големите реки на 
Земята. Нейният ръкав на долното течение река 
Кигач навлиза в територията на Казахстан.

Дължината на реката е 3530 km (до 
построяването на водохранилищата по 
течението на реката – 3690 км). Площта на 
водосборния басейн е 1360 хил. km².



Делта на р.Волга



р.Дунав

Дунав е втората по дължина 
река в Европа (след Волга). Тя е 
единствената голяма река в 
Европа, която тече в посока от 
запад на изток.

Извира от платото Баар в 
планината Шварцвалд (с 
надморска височина на 
изворите 1078 метра) в 
Германия, където две по-малки 
реки, Бригах и Брег, се сливат на 
1,4 km от селището 
Донауешинген и оттам насам 
реката се нарича Дунав.





Ладожкото езеро
Ладожкото езеро, или езеро Ладога, е най-голямото езеро в 
Европа.Намира се в Република Карелия и Ленинградска 
област, Северозападна Русия, близо до границата с 
Финландия.Максималната му дълбочина е 230 м. В него са 
разположени около 660 острова, като най-значителни са 
Валаамските острови.Както и езерата на Скандинавския 
полуостров, Ладожкото езеро се е образувало след 
отдръпването на континенталния ледник.



Охридско езеро 

Охридското езеро е най-
дълбокото езеро на 
Балканския полуостров, 
разделено между 
Република Македония и 
Албания. През 1980 
година езерото заедно с 
неговото крайбрежие и 
град Охрид са обявени от 
ЮНЕСКО за световно 
културно и природно 
наследство.


