
Észak- és Közép-Amerika

Az amerikai kontinens két részből áll: 
o Észak- és Közép-Amerika, az északi féltekén
o Dél-Amerika, a déli féltekén

Területük  együtt:  42  millió  négyzetkilométer.  A  két  háromszög  alakú
szárazföldrészt egy keskeny szárazföldi híd, a Panamai-földnyelv kapcsolja össze. Az itt
található  mesterséges  Panama-csatorna  pedig,  a  Csendes-óceánt  és  Atlanti-óceánt  köti
össze.

Észak-Amerika  D-i  határának a  Yucatán-félszigetet  tartják,  azt  a  részt  ahol  az
észak-amerikai kontinens először keskenyedik el.

Kanada

A  Föld  második  legnagyobb  országa,  Oroszország  után,  kb.  10  millió
négyzetkilométer,  majdnem  Európa  nagyságú  a  területe.  A  mai  Kanada  területén  az
európai gyarmatosítás előtt eszkimók és indián törzsek éltek.

Összterületének  36%-át  főként  fenyőerdők  alkotják.  Legmagasabb  pontja  a
Mount Logan, amely 6050 m. Legjelentősebb folyója a Szent Lőrinc.

Az  ország  lakossága  főként  a  Nagy-tavak  környékén  és  a  Szent  Lőrinc-folyó
vidékén  él.  Az  ország  többi  része  nagyon  gyéren  lakott.  Ebben  az  észak-amerikai
országban található a Föld leghosszabb szilárd burkolatú közútja, a transzkanadai műút,
amely 7776 km hosszú.

Amerikai Egyesült Államok

Észak-Amerika középső részén található ország 9,4 millió négyzetkilométer.
Északon  Kanada,  délen  Mexikó  határolja.  Az  amerikai  gyarmatok  a  függetlenségi
háborúban  (1775-1783)  megszabadultak  a  brit  uralomtól.  Azóta  Amerikai  Egyesült
Államok néven államszövetség. Ma 50 tagállamból áll. Hozzá tartozik még Alaszka és a
Hawaii-szigetek is.

Népessége: a kb. 270 millió lakosú ország, népessége alapján 3. a világon, Kína
és India mögött.  Népességének zömét, európai bevándorlók utódai alkotják. A hajdani
őslakosok, az indiánok, a lakosságnak alig 1%-át képezik, és többnyire rezervátumokban
élnek. Eszkimók Alaszka területén vannak. 

Domborzata: három  nagy  felszínforma  található.  Nyugaton  a  Kordillerák-
hegylánca  (a Parti-hg.,  Sziklás-hg.,  a  Sierra  Madre-hg.)  Középen a Préri-fennsík és  a
Mississippi-alföld. Keleten az Appalache, régi, lekopott röghegység.

A Föld  4.  leghosszabb  folyója  a  Mississippi  6212 km,(a  Missourival  együtt),
deltatorkolattal ömlik a Mexikói-öbölbe.

Városai: fővárosa  Washington.  Legnagyobb  városa  New York,  kb.  7,5  millió
lakos. Más  városok: Los Angeles, Chicago, Boston, Miami, Dallas, Philadelphia.

Érdemes megjegyezni: a Hawaii-szigeteken fekvő Mauna Kea vulkán, valójában
magasabb, mint a Csomolungma, azonban jelentős része tengerszint alatt található.



           Ipara, ma a világ termelésének csak 1,6%-át adja, de számos ágazatban világelső:
számítástechnika, űrkutatás, repülőgépgyártás, rakétagyártás, mikroelektronika.


