
ПЪТЕШЕСТВИЕ В 
ЮЖНА АМЕРИКА

• Изговорено от Борис Михайлов



АМАЗОНИЯ

• Амазония, често наричана и Амазонска джунгла 
е  много-голям горски пояс от екваториални гори 
и се простира във водосборния басейн на река 
Амазонка в Южна Америка,



ТЕРИТОРИЯ

• Амазония заема територия около 5,5 милиона 
квадратни километра което я прави най-
обширната екваториална гора на света. Тя 
обхваша 8 държави от които са: Бразилия, 
Колумбия, Перу, Еквадор и др. През Амазония 
минават много от най-дългите и пълноводните 
реки и най- пълноводната- Амазонка.



РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ СВЯТ

• В Амазония броят на известните видове растения 
и животни е по-голям откъдето и да е по света.

• Има над 2,5 милиона различни видове насекоми 
и над 40 000 вида цветни растения и окло 400 
милиарда дървета от 16 000 вида. Според 
проучване на 1 km² има около 91 000 тона 
растения.



ПУСТИНИЯ АТАКАМА

• Атакама е сред най-големите пустини в Южна 
Америка с площ от 181 300 km². Намира се 
между Андите и Тихия океан. Атакама е на над 
15 милиона години. По крайбрежието на най-
топлия месец е окло 20 °C а най-студения 13-14°
C. Надморската височина е 500 метра, но по 
склоновете на Андите достига до 4200 метра,



ВОДОПАДЪТ АНХЕЛ

• Водопадът Анхел е най-високият водопад на 
Земята. Общата му височина е 1054 m, но тъй 
като има два пада, максималното непрекъснато 
падане на водата е 807 m. Открит е през 1933 
година от Джеймс Крофорд Ейнджъл който го 
прави известен из целия свят.



КАНЬО КРИСТАЛЕС

• Позната още като реката, която е избягала от рая, Каньо 
Кристалес, се намира в Национален парк „Ла Макарена
“. Красивите й яркочервени води примамват туристите 
всяка година, а посещенията в периода юни-ноември са 
най-чести заради светло червените водорасли, които 
правят водата още по-кървава и я превръщат в уникална 
природна забележителност, която задължително присъства 
в списъка на посетителите на континента.



Благодаря за вниманието!!!


