
  KANADSKÝ ŠTÍT    

 

     -  je nejstarší částí Ameriky 

     -  jeho součástí je Arktická nížina   

  

      výrazná  ledovcová činnost  -  morény, jezera 

 

  NÍŽINY VELKÝCH JEZER a  povodí    

     ŘEKY  SV.VAVŘINCE 

 

          mírně zvlněné území, nejvíce zalidněné 



  

 VELKÉ PLANINY 

           vnitrozemí, úrodné půdy – prérie 

 

 

 KORDILLERY  

  

POBŘEŽNÍ PÁSMO  -  fjordy, ostrov  

                                      Vancouver 

SKALNATÉ HORY 

MACKENZIOVO  POHOŘÍ  



V Kanadě se nachází množství jezer ledovcového 

původu. 

Např.  Velká jezera (4x), - při hranicích s USA,  
Winnipežské, Velké medvědí, Velké otročí, Sobí
    
 KANADSKÁ JEZERA  

zaujímají dohromady zhruba 4 % rozlohy země. 

Podle odhadů tvoří spolu s vodou v řekách 

prakticky polovinu zásob povrchové sladké 

vody na Zemi.  



  

Řeky :  řeka Sv.Vavřince – splavná 

           Mackenzie – ústí do Severního   
                                            ledového oceánu 
                    S a J Saskatchewan – ústí do 

                                              Winnipegu 
 

   



Díky obrovské rozloze území rozdílné podnebí 



Otevřenost země (pouze na východě hory) 

způsobuje, že studený arktický vzduch 

proniká hluboko na jih   

  převážně drsné a chladné podnebí 



•  SUBARKTICKÉ PODNEBÍ  

         -  sever, chladná léta, drsné zimy,  

            vliv Labradorského proudu 

 



•  KONTINENTÁLNÍ MÍRNÉ  podnebí   

     -  horká léta, chladné zimy 

 

 

 

 

 

•  OCEÁNSKÉ MÍRNÉ podnebí  

    -  Z větry  silné dešťové  

       i sněhové srážky, 

       mírnější zimy i léta  



Kanadu pokrývá tundra na severu a tajga na jihu země. Na 

východě, v Quebecu jsou nádherné listnaté lesy. Kvůli 

javorům zde rostoucím se Kanadě říká „země javorového 

listu“. Dále tam rostou ořešáky, jilmy a duby. V tajze jsou 

smrky, jedle a borovice. Je domovem medvědů a jiných 

kožešinových zvířat, pižmoňů, lumíků a vodních ptáků. V 

horách žijí pumy, svišti a horské kozy a ovce 



 TUNDRY A LESOTUNDRY  

       -  Arktická souostroví a severní pobřeží 



 TAJGA 

        jehličnaté lesy  



 SMÍŠENÉ A LISTNATÉ LESY 

       okolí Velkých jezer 

        javor → „Země javorového listu“ 

 

  VYSOKOHORSKÁ VEGETACE 



http://www.gdefon.com/download/Canada-nature-landscape-lake-Mountains-

forest/338155/2560x1440 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kanadsk%C3%A9_arktick%C3%A9_souostrov%C3%A

D 

http://kanada.informationplanet.cz/cestovani-v-kanade/objevte-kanadu/ 

http://www.fandor.cz/blame-canada/ 

http://www.blueplanetbiomes.org/tundra.htm 

http://tech.ihned.cz/c1-31212580-arkticka-tundra-uvolnuje-v-zime-stejne-metanu-

jako-v-lete 

http://www.komenskeho66.cz/materialy/zemepis/obrazky/krajina_tajga.jpg 

http://file.mobilmusic.ru/50/1b/1e/573824.jpg 
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