
CANADA

Caracterizare geografică



Canada este a doua ţară ca 

mărime din lume după Rusia.





POZIŢIA GEOGRAFICĂ ŞI LIMITE

➢ Este situată în partea de nord a Americii 
de Nord, cuprinzând un spaţiu continental 
şi numeroase insule situate în O.Arctic.

➢ Se învecinează cu un singur stat, cu 
Statele Unite ale Americii, în partea de 
sud.

➢ În nord cu O.Arctic.

➢ În est cu O.Atlantic.

➢ În vest cu O.Pacific. 



RELIEFUL

➢ În V munţi, în centru –

câmpii, în E - podişuri

➢ Relieful a fost 

puternic modelat de 

calota glaciară

cuaternară.



Muntii Coastelor



Munţii Stâncoşi



Câmpia Central Canadiană



Urme ale eroziunii glaciare



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ro/1/15/Canadasatellite.jpg


HARTA BIOCLIMATICĂ



CLIMA

➢ Canada are, pe cea mai mare întindere, o 

climă rece, pe alocuri  extremă.

➢ În nord climă subpolară şi polară.

➢ În sud climă temperată caldă.

➢ În interiorul ţarii continental rece.

➢ În zona munţilor climă montană.
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I. Fluvii

1. Mississippi

2. Missouri

3. Rio Grande

4. Colorado

5. Columbia

6. Nelson

7. McKenzie

8. Yukon

9. Sf. Laurenţiu

II. Lacuri

10. L. Urşilor

11. Lacul Sclavilor

12. Marile Lacuri



HIDROGRAFIA

➢ Canada are o reţea bogată de râuri şi 

lacuri, care cumulează a şasea parte a 

rezervelor de apă dulce de pe Terra.

➢ Cele mai mari fluvii: Mackenzie, Sf. 

Lawrence, Columbia, Yukon.

➢ Lacuri: Superior, Huron, Urşilor, Sclavilor, 

Athabaska, Winnipeg. 



Fluviul Mackenzie



Columbia



YUKON



MARILE LACURI









POPULAŢIA ŞI AŞEZĂRILE 

OMENEŞTI

➢ Populaţia: 30,2 mil .loc.(2003)

➢ Populaţie urbană: 80,4%.

➢ Densitatea populaţiei: 3 loc./kmp.

➢ Religia: catolică(47%), protestantă(41%).

➢ Canada este formată din doua comunităţi:
una de limbă franceză (în provincia 
Quebec) şi una de limbă engleză în restul 
ţarii. 

➢ În N - eschimoşi



➢ Cea mai mare parte a populaţiei este 

concentrată în sud, spre Marile Lacuri şi în 

zona fluviului Sf. Laurenţiu.

➢ Oraşele principale sunt: Toronto, Montreal, 

Vancouver, Winnipeg, Calgary, Quebec, 

Edmonton, Hamilton şi Ottawa.



Ottawa



Montreal



Vancouver



Vancouver



Calgary



Calgary



RESURSELE NATURALE ŞI 

ECONOMIA
➢ Canada are o economie dezvoltată, membră a 

G8;

➢ Resurse naturale: minereu de fier, cărbuni, 
petrol, gaz metan (a treia producătoare), locul I 
pe glob la nichel si la zinc.

➢ In zona padurilor de conifere se practica 
exploatarea şi prelucrarea lemnului.

➢ Industria: energie electrică (locul V pe glob), 
exploatarea lemnului.

➢ Agricultura: locul 2 pe glob la prod. de grâu şi 
cereale.



TRANSPORTURILE

➢ Canada dispune de o reţea de transporturi 

complex dezvoltată,cu magistrale feroviare 

şi rutiere ce asigură legături între cele 

doua litorale (atlantic şi pacific), cu 

aeroporturi şi porturi de mare capacitate.



Traversând Canada cu trenul



TURISMUL

Aprox. 17mil. de turişti anual, 

majoritatea din S.U.A.

Venituri: 9,3 md. dolari.



PRINCIPALELE OBIECTIVE 

TURISTICE
➢ Provincia Quebec

➢ Montreal

➢ Toronto (CN Tower, 533m, cea mai înaltă construcţie din 
lume)

➢ Otawa, cu Muzeul Aviaţiei şi Muzeul Civilizaţiilor.

➢ Cascada Niagara, la graniţa cu SUA.

➢ Munţii Stâncoşi şi Munţii Coastelor, cu numeroase 
staţiuni climaterice şi de sporturi de iarnă.

➢ Parcuri naturale şi naţionale (Wood Buffalo, Banff cel 
mai vechi)

➢ Zona atlantică, ce include oraşul Halifax(cu cea mai 
veche aşezare europeană din America, cetatea vikingă 
de la L’Anse aux Meadows) 



Cascada Niagara



CN Tower



Parcul National Wood Buffalo



Wood Buffalo



Quebec



Halifax


