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POZIŢIA GEOGRAFICĂ ŞI LIMITELE 
 

          Canada ocupă partea nordică a Americii de Nord, cuprinzând un spaţiu continental şi numeroase 

insule care formează Arhipelagul Arctic. Canada este al doilea stat ca suprafaţă după Federaţia Rusă.  

          Canada este un cuvânt indian care înseamnă "Sat mare".

 

 

 

 

• Denumirea oficială: Canada 

• Capitala: Ottawa  

• Limba oficială: engleza şi franceza 

• Suprafaţa: 9.975.000 km2 

• Populatie: 30,6 mil. loc.  

• Moneda: dolarul canadian 

• Forma de guvernământ: monarhie 

• Ziua naţională: 1 iulie

    

Limite: - nord - Oceanul Arctic;  

             - est - Oceanul Atlantic; 

             - sud -  SUA; 

             - vest - Oceanul Pacific.  

 

Ţărmurile prezintă numeroase articulaţii:  

          - insule:Insula Victoria, Insula Baffin,  

                        Insula Vancouver  

          - peninsule: Peninsula Labrador  

          - golfuri: Golful Hudson, care pătrunde  

                          adânc în partea centrală a Canadei,  

                          Golful Fundy 

           

 



 

         Ştiaţi că… simbolul de pe steagul Canadei este o frunză de arţar cu unsprezece colţuri? 

         Steagul Canadei este roşu, împărţit în trei benzi verticale cu banda din mijloc albă, având în centrul lui 

simbolul Canadei, o frunză de arţar cu 11 colţuri. Numărul de colţuri nu are o semnificaţie aparte, însă 

folosirea frunzei de arţar vrea să pună în evidenţă apropierea oamenilor din Canada de mediul înconjurător. 

          Canada deţine locul trei în lume ca arie de acoperire a pădurilor după Rusia şi Brazilia. 
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CADRUL NATURAL 

 

a. Relieful este variat: 

- în vest - sistemul muntos andin cu Munţii 

Coastelor (altitudinea maximă Mount Logan 

6051m), Munţii Stâncoşi şi Munţii Mackenzie. 

- în centru - Scutul Canadian – alcătuit din cele 

mai vechi structuri geologice, cu un relief puternic 

modelat de gheţarii cuaternari; 

   -Podişul Preeriilor cu altitudini de 1000-1200m.  

- în sud –Munţii Appalachi  

 



 

 

c.Clima: Datorită poziţiei geografice, Canada 

prezintă  mai multe tipuri de climă: 

-climă polară şi subpolară în nord; 

-climă temperat - continentală în interiorul 

teritoriului;   

-climă temperat-oceanică pe ţărmuri.    

 

d.Vegetaţia, fauna şi solurile  

Vegetaţia naturală este zonată latitudinal: 

-tundra - săracă în specii (muşchi, licheni, arbuşti 

pitici); 

        b.Hidrografia:                                                                    

Canada are mari rezerve de apă, aflându-se pe 

locul trei în lume în ceea ce privește volumul de 

gheață, după Antarctica și Groenlanda. 

      Reţeaua hidrografică cuprinde: 

a.fluvii: - Sf.Laurenţiu - cel mai mare fluviu din 

Canada din punct de vedere al volumului de apă la 

gura de vărsare în Oc.Atlantic; 

               - Mackenzie - cel mai lung curs de apă 

curgătoare care se varsă în Oc.Arctic; 

                - Yukon înseamnă „Fluviul cel Mare”, 

care se varsă în Oc.Pacific. 

b.lacuri: lacuri galciare: L.Sclavilor, L.Urşilor, 

L. Winnipeg, L.Athabaska, Marile Lacuri la 

graniţa cu SUA. 

 

       Cascada Niagara este unul din cele mai 

spectaculoase miracole naturale ale continentului 

nord-american. Cascada se află pe râul Niagara, 

care curge între Statele Unite şi Canada de la 

Lacul Erie până în Lacul Ontario. 

 

 

-pădurile de conifere şi de foioase – climat temperat oceanic; 

-preeria – climat temperat continental. 

 Fauna, variată în specii, cuprinde: vulpea polară, ursul alb, ursul grizzly, cerbul canadian, renul, elanul. 

 Solurile sunt slab fertile, din cauza climatului rece.  

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Antarctica
https://ro.wikipedia.org/wiki/Groenlanda
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POPULAŢIA ŞI AŞEZĂRILE OMENEŞTI 

 

       Canada este un stat federal, compus 

din 10 provincii si 2 teritorii, deci este un 

stat continental.   

        Canada este formată din două 

comunităţi: una de limbă fanceză (în 

provincia Quebec) şi una de limbă engleză 

în restul ţarii.  

 

       

            Populaţia: 30,6 milioane locuitori. 

          Structura etnică: Canada este populată în majoritate  

            de   canadieni-europeni, care compun 90,45%  

            din populație. A doua cea mai mare grupare etnică este 

            cea chineză. 

           

            Densitatea populaţiei: 3 loc/km2 

             Cele mai mari densităţi (15- 25 loc/ km2) se înregistrează în Sud-Est: în regiunea Marilor Lacuri şi în  

             valea fluviului Sf Laurenţiu. 

 

       Aşezările omeneşti 

                Peste ¾ din populaţie este concentrată în 

mediul urban.            

               Capitala Canadei este  Ottawa (peste 

800.000 loc.) 

         Alte oraşe: 

               -        Toronto 

                   -    Hamilton 

               -        Montreal 

                   -    Quebec 

               -        Vancouver 

               -        Edmonton 

               -        Calgary 



         Capitala Canadei își datorează numele unui trib de indieni care a adoptat o atitudine pacifistă față de 

albi. Aceste triburi au fost poreclite de restul triburilor indiene "Ottawa", adică "cei care fac negoț cu 

străinii". În semn de respect față de aceștia a fost ridicată statuia indianului care privește de pe postamentul 

său la Ottawa cea acoperită de verdeață. 

 

 


