AMERICA DE NORD ŞI AMERICA DE SUD

AMERICA DE NORD ŞI AMERICA DE SUD:
POZIȚIA GEOGRAFICĂ ŞI ŢĂRMURILE
Pentru europeni, America a
America de Nord şi America de Sud, pe harta lumii
fost multă vreme un teritoriu
necunoscut. Abia la 12 oct.
1492, flota spaniolă condusă de
Cristofor Columb, în drumul
spre „Indii”, a ajuns în Insula
San Salvador, din Insulele
Antile. Câţiva ani mai târziu,
Amerigo Vespucci stabileşte
faptul că teritoriul descoperit de
Cristofor Columb nu este Asia,
ci un nou continent, care va fi
numit America. În anul 1500,
navigatorul
Pedro
Álvarez
Cabral ia în stăpânire pentru
coroana portugheză un întins
teritoriu din America de Sud (parte din actuala Brazilie), iar în 1513, conchistadorul1 Vasco de Balboa
traversează Istmul Panama şi descoperă Oceanul Pacific.
 Observă harta de mai sus („America de Nord şi America de Sud, pe harta lumii”) şi
încercuieşte varianta corectă:
1. America este situată integral în emisfera:
a. estică
b. nordică
c. sudică
2. Ţărmurile Americii sunt scăldate de apele oceanelor:
a. Arctic, Atlantic şi
b. Arctic, Atlantic şi
c. Arctic, Indian şi
Indian
Pacific
Pacific

d. vestică
d. Atlantic, Indian şi
Pacific

America, având orientarea generală nord–sud (cca. 18.300 km), este scăldată de trei oceane: Arctic (în
nord), Atlantic (în est) şi Pacific (în vest). Cel mai apropiat continent este Asia (în nord-vest), de care este
despărţită prin Strâmtoarea Bering.
Punctele extreme ale Americii sunt:
America Centrală
 Promontoriul Murchison (Pen. Boothia), în nord;
 Capul Froward, în sud;
 Capul Branco/Ponta do Seixas, în est;
 Capul Prince of Wales, în vest.
America (aproximativ 28,5% din suprafaţa uscatului) este
alcătuită din două continente – America de Nord (cca. 21,8 mil. km2)
şi America de Sud (17,8 mil. km2) – legate printr-un istm şi un şir
de insule (Antile: Antilele Mari şi Antilele Mici), care formează
America Centrală (2,9 mil. km2).
Între America de Nord şi America Centrală se află Istmul
Tehuantepec, iar între America Centrală şi America de Sud, Istmul
Panama.

1

Conchistador – aventurier spaniol plecat să cucerească teritorii în America, imediat după descoperirea continentului.
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Complexitatea ţărmurilor Americii este dată de numeroasele articulaţii: golfuri (Hudson, Mexic ş.a.),
peninsule (Boothia, Labrador, Florida ş.a.), capuri (Hatteras, Coqueiros ş.a.), strâmtori (Bering, Davis,
Magellan, Drake) etc.
 Activitate în perechi. Analizaţi harta de mai jos („America – ţărmuri, insule,

peninsule”) şi, cu ajutorul manualului şi atlasului geografic, scrieţi:
a. numele oceanelor și mărilor marcate
cu literele A, B, C, D şi E;

America – ţărmuri, insule, peninsule

A. …...……………………………………………….
B. …...………………………………………………..
C. …...……………………………………………….
D. …...……………………………………………….
E. …...………………………………………………..

b. numele golfurilor marcate cu literele
a, b, c, d şi e;
a. …...……………………………………………….
b. …...……………………………………………….
c. …...……………………………………………….
d. …...……………………………………………….
e. …...……………………………………………….

c. numele insulelor şi arhipelagurilor
marcate cu numerele 1, 2, 3 şi 4;
1. …...………………………………………………..
2. …...………………………………………………..
3. …...………………………………………………..
4. …...………………………………………………..

d. numele peninsulelor marcate cu
numerele 5, 6, 7, 8 şi 9.
5. …...………………………………………………..
6. …...………………………………………………..
7. …...………………………………………………..
8. …...………………………………………………..



9. …...………………………………………………..





AMERICA DE NORD ŞI AMERICA DE SUD:
RELIEFUL – CARACTERISTICI GENERALE.
SISTEMUL MUNTOS CORDILIERO-ANDIN
A. Relieful – caracteristici generale
Complexitatea reliefului american este consecinţa interacţiunii agenţilor interni (mişcările tectonice,
vulcanismul etc.) şi externi (particularităţile climatice, dinamica gheţarilor, acţiunea apelor curgătoare
etc.), pe plăcile tectonice Nord-Americană şi Sud-Americană, la contactul cu placa Pacifică şi mezoplăcile
Juan de Fuca, Gorda, Cocos, Caraibelor/Antilelor, Nazca şi Scoţia.
Cele mai vechi uscaturi sunt fragmente din străvechile continente Laurasia (Scutul Levantin/Canadian)
şi Gondwana (Scutul Brazilian şi Guyana). Treptat, acestor scuturi străvechi (astăzi podişuri şi câmpii) s-au
adăugat noi forme de relief continental (munţi, podişuri, câmpii).
Munţii au fost înălţaţi în orogenezele caledoniană, hercinică (Munţii Apalaşi/Appalachi) şi alpină
(Cordiliera Nord-Americană – munţii Brooks, Alaskăi, Coastei, Stâncoşi etc. – şi Munţii Anzi).
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Printre cele mai întinse podişuri din America sunt Podişul Labrador, Podişul Preriilor, Podişul
Guyanelor şi Podişul Braziliei, iar dintre câmpii se evidenţiază Câmpia Hudson/Nord-Canadiană, Câmpia
Mississippi, Câmpia Amazonului, Câmpia La Plata.
 Identifică pe harta din manual sau atlas mezoplăcile: Juan de Fuca, Gorda, Cocos,
Caraibelor/Antilelor, Nazca şi Scoţia
 Activitate în perechi. Cu ajutorul hărţii/hărţilor din manual, completaţi în tanelele de
mai jos.
a. unităţile de relief din America de Nord;
Munţi
Podişuri
Câmpii

b. unităţile de relief din America de Sud.
Munţi
Podişuri

Câmpii

 Stabileşte valoarea de adevăr (A – adevărat sau F – fals).
a. Câmpia Orinoco este situată între Munţii Anzi şi Podişul Guyanelor.
b. Munţii Appalachi sunt înălţaţi în orogeneza alpină.
c. Podişul Patagoniei ocupă partea nordică a Americii de Sud.
d. Podişul Preriilor este situat în vestul Munţilor Stâncoşi.
e. Câmpia Mississippi are deschidere la Golful Mexic.

B. Sistemul muntos Cordiliero-Andin
 Citeşte documentul de mai jos şi scrie:
 orogeneza în care au fost înălţat DOCUMENT
Cuprins între Peninsula Alaska şi Arhipelagul Ţara de
sistemul muntos Cordiliero-Andin;
Foc,
sistemul
muntos Cordiliero-Andin este cel mai lung de
______________________________________
pe glob (aproximativ 20.000 de km). Lăţimea sa ajunge la
 limitele latitudinale ale sistemului 1.600 km în America de Nord şi 900 km în America de Sud.
muntos;
Altitudinile sale ating 6.194 m, în Vârful McKinlei (M-ţii
______________________________________ Alaskăi), 6.962 m, în Vârful Aconcagua (în M-ţii Anzi).
Formată în orogeneza alpină (în urmă cu cca. 60 de
 altitudinea maximă şi vârful în
mil.
ani),
unitatea de relief este formată din numeroase
care se înregistrează;
lanţuri montane dispuse paralel (Munţii Stâncoşi, Munţii
______________________________________
Cascadelor, Sierra Madre Orientală, Sierra Madre
 câte o formă de relief creată de Occidentală), între care se găsesc văi largi, depresiuni şi
gheţari şi de apele curgătoare;
podişuri (Yukon, Columbia, Colorado, Boliviei), unele
______________________________________ semiaride şi chiar aride (Valea Morţii, Podişul Marelui
______________________________________ Bazin, Atacama).
Pitorescul lanţului montan Cordiliero-Andin este dat de
 cauza prezenţei vulcanilor în
marea varietate reliefului. Încântă pe iubitorii de drumeţii şi
cadrul sistemului muntos.
alpinişti, relieful glaciar cu circuri şi creste golaşe ori cu
______________________________________ gheţari, canioanele (Colorado) şi numeroşii vulcani
______________________________________ (Yellowstone, Popocatépetl, Cotopaxi, Chimborazo ş.a.).
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 Localizează pe harta din manual sau din atlas vârfurile McKinlei şi Aconcagua şi
vulcanii Popocatépetl, Cotopaxi şi Chimborazo.
 Foloseşte diferite surse de informare şi caracterizează Canionul Colorado şi Valea
Morţii, urmând indicaţiile de mai jos.
 Canionul Colorado

 Valea Morţii

Lipeşte o imagine sugestivă.

Lipeşte o imagine sugestivă.

 Scrie principalele caracteristici ale Canionului
Colorado.



 Scrie câteva curiozităţi despre Valea Morţii.





AMERICA DE NORD ŞI AMERICA DE SUD:
HIDROGRAFIA – CARACTERISTICI GENERALE.
FLUVII ŞI LACURI
A. Hidrografia – caracteristici generale
Apele continentale ale Americii sunt influenţate de caracteristicile climei şi reliefului.
Pe continent, majoritatea regiunilor sunt exoreice. Cu întinderi mult mai modeste, sunt prezente areale
endoreice (Podişul Marelui Bazin ş.a.) şi areice (Deşertul Atacama).
Pe cursurile lor, apele curgătoare au „săpat” canioane (Colorado – Marele Canion ş.a.) şi cascade
(Angel, Iguaçu), iar la gurile de vărsare au creat delte (Mackenzie, Mississippi, Orinoco) şi estuare (Sfântul
Laurenţiu, Paraná ş.a.)
 Activitate în perechi. Utilizaţi manualul sau atlasul şcolar şi scrieţi numele fluviilor care
se varsă în:
a. Oceanul Arctic: _____________________________________________________________________;
b. Oceanul Atlantic (inclusiv în Golful Mexic şi Marea Caraibilor): ___________________________
_______________________________________________________________________________________;
c. Oceanul Pacific: _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.

Lacurile, mai numeroase în nordul Americii, au origini diferite: glaciare şi tectonico-glaciare (Marile
Lacuri – Superior, Michigan etc. –, Sclavilor ş.a.), tectonice (Marele Lac Sărat, Titicaca), lagune
(Maracaibo, Laguna dos Patos) etc.
Geografie. Continentele extraeuropene. Caietul elevului pentru clasa a VII-a, Ioan Mărculeţ, ISBN 978-973-0-31438-0, Bucureşti, 2020

38

B. Fluvii şi lacuri
În America se găsesc o parte dintre cele mai mari fluvii de pe Terra: Amazon (cca. 6.440 km lungime),
Mississippi (împreună Missouri – 5.970 km), Paraná (cu Rio de la Plata – 4.880 km), Mackenzie (4.240 km) ş.a.
 Amazon este fluviul cu cea mai largă albiei de curgere (25 km după confluenţa cu Madeira), cu cel
mai întins bazin hidrografic (7.050.000 km2), cu cel mai mare număr de afluenţi şi subafluenţi (15.000, Rio
Negro, Madeira, Tapajós, Xingú ş.a.), cu cel mai mare debit mediu (180.000 m3/s sau 219.766 m3/s, după
alte opinii), cu cea mai mare lungime de pătrundere a apelor de la gura de vărsare spre amonte în timpul
fluxului mareic (circa 1.000 km; fenomenul „pororoca”) și cu cel mai lung curs navigabil (transatlanticele
pătrund aproximativ 1.600 km, iar vasele mai mici 3.700 km, de la gura fluviului).
 Mississippi este fluviul cu cele mai multe modificări artificiale ale cursului (în anii 1765, 1821, 1877,
1893, 1932, 1952; diguri – peste 4.000 km lungime –, canale şi baraje). Izvorăşte din Lacul Itasca, străbate
Pod. Missouri şi Câmp. Mississippi şi se varsă în Golful Mexic printr-o deltă. Amenajarea fluviului s-a făcut în
scopul prevenirii inundaţiilor, pentru realizarea unei căi de transport şi pentru producerea energiei electrice.

 Urmăreşte, pe hartă, cursurile fluviilor Amazon şi Mississippi.
 Marile Lacuri reprezintă cel mai întins complex lacustru cu apă dulce din lume (245.000 km2).
Formarea celor cinci mari lacuri din alcătuire datează din timpul ultimei ere glaciare, când toată Canada şi
nordul Statelor Unite ale Americii (SUA) au fost acoperite de un strat gros de gheaţă. După topirea acestuia,
în scoarţa Pământului s-au format spaţii goale care s-au umplut cu apă formând cele cinci Mari Lacuri.
 Utilizează manualul sau atlasul şcolar şi scrie:
a. numele lacurilor care intră în compunerea Marilor Lacuri: _______________________________
______________________________________________________________________________________;
b. numele fluviului care face legătura Marilor Lacuri cu Oceanul Atlantic: ___________________.
 Activitate în perechi. Utilizaţi manualul sau atlasul şcolar şi scrieţi în tabel numele

fluviilor şi lacurilor marcate pe harta de mai jos cu numere şi litere.
America de Nord – fluvii şi lacuri

America de Sud – fluvii şi lacuri

Fluvii

Lacuri

1. …...……………………………………………………..
2. …...……………………………………………………..

a. …...…………………………………………………….
b. …...…………………………………………………….
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