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гуманітарного університету ім.. С. Дем’янчука 
 
Короткий термінологічний словник-довідник з фізичної 

географії материків і океанів : Навчальний посібник. Рівне: 
.Міжнародний економіко-гуманітарний університет – 80 с.  

    В навчальному посібнику в короткій, але з достатньою 
детальністю приведена фізико-географічна характеристика 
материків і океанів. Крім цього приведено визначення основних 
географічних понять з фізичної географії. Посібник буде 
корисним студентам, що вивчають географію взагалі і зокрема 
фізичну географію материків і океанів, а також для вчителів 
географії середньої школи. 
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Передмова 

 
На даний час немає україномовного підручника або посібника з 

курсу «Фізична географія материків і океанів». Радянські російсько-
мовні підручники з цього курсу не відповідають сучасним вимогам 
змісту і форми. Автором методичної розробки здійснена спроба в 
короткій формі, але з достатньою детальністю висвітлити фізичну 
географію материків і океанів. Крім фізико-географічної характе-
ристики самих материків і океанів в розробці приведено тлумачення 
основних понять та визначень з фізичної географії. 

В роботі досить широко використовуються скорочення, які ха-
рактерні для довідкової літератури з географії. Основні з них нас-
тупні: пн. ш. – північна широта, пд. ш. – південна широта, з. д.- захід-
на довгота, с. д. – східна довгота, Пн. – північ (північний, північна), 
Пд. – південь (південний, південна), З. – захід (західний, західна), С. – 
схід (східний, східна). В статтях про материки і океани повна назва- 
жирним шрифтом дається тільки на початку в назві статті, дальше в 
тексті приводиться тільки початкова буква - жирним шрифтом. 
Наприклад в статті Азія – А., Європа – Є., Тихий океан – Т. о., 
Північний Льодовитий океан – Пн. Л. о.   

Дана методична розробка буде корисною не тільки для студентів 
географів, але і вчителям середньої школи і  всіх, хто цікавиться 
фізичною географією материків і океанів, зокрема, і географією 
взагалі. 
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Абсолютна висота – висота будь-якої точки над рівнем моря, 

тобто над поверхнею геоїда; відраховується по вертикальній лінії, що 
проходить через точку. В Україні (по спадковості від Радянського 
Союзу) абсолютна висота відчисляється від нуля Кронштадського 
футштока. Слід мати на увазі, що положення рівня води в різних 
океанах і морях різна, тому існують різні системи відліку (в Європі 
від рівня Середземного моря, у Східній Азії від рівня Тихого океану). 
Перевищення однієї точки відносно іншої називається відносною 
висотою.   

Абсолютна вологість повітря – кількість водяної пари, що 
міститься в певний момент часу  в 1 м3 повітря (вимірюється в г/м

3).  
Австралія (від лат. аustralis – південний) – самий малий материк, 

розташований в Південній півкулі. Його площа 7631,5 тис. км
2. Крайні 

точки материку: на півночі мис Йорк (10о41/  пд.ш. ), на півдні – мис 
Південно-Східний (39о 08/ пд.ш.), на заході – мис Стіп-Пойнт (113о09/ 
с.д.), на сході – мис Байрон (153о39/ с.д.). Протяжність Австралії з пів-
ночі на південь – 3200 км, із заходу на схід біля 4100 км. Площа 7 631 
тис. км

2
. Північні і східні береги А. обмиваються Тихим океаном, на 

заході і півдні Індійським океаном. Близько до А. розташовані 
острови Нова Гвінея (829 тис. км

2) і Тасманія (68 тис. км
2). 

Б е р е г и  А. розчленовані слабо: на Пн. в сушу вдається затока 
Карпентарія, на Пд. – слабо врізана Велика Австралійська затока; 
зручних бухт мало. У північно-східного узбережжя тягнеться 
кораловий Великий Бар’єрний риф.  

Р е л ь є ф. Східну частину материка займають Східно-
Австралійські гори, які складаються з низки ізольованих плоско 
вершинних гірських хребтів із крутими східними і пологими захід-
ними схилами. Найвища вершина – г. Косцюшко (2 234 м) в Австра-
лійських Альпах. Середню частину А. займає низовинна рівнина із 
западиною, зайнятою оз. Ейр, яка знаходиться на 12 м нижче рівня 
моря. Західна частина зайнята плато висотою 300-500 м з окремими 
хребтами (гори Масгрейв – до 1515 м) і численними столовими 
горами висотою 700-1000 м і більше.  

Г е о л о г і ч н а  будова. Більша частина А. розташована на захід 
від берегових гірських хребтів і представляє собою платформу, яка 
складається з двох докембрійських кристаллічних щитів і   
складчастої зони гір Мак-Доннелл, а також і хребет Фліндерс, 
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складений нижнім палеозоєм. Протягом верхнього палеозою і 
першої половини мезозою Австралійська платформа з'єднувалася з 
масивами древнього материка Гондвани. Непорушені  
нижньопалеозойські відклади, що залягають на докембрійському 
фундаменті, занурюються у східній частині платформи під потуж-
ний покривтріасових, юрських (континентальних) і крейдяних 
(морських) відкладів так званого Великого артезіанського басей-
ну. На західному  А. поверх докембрійських порід залягають 
майже не порушені девонські, верхньопалеозойські (кон-
тинентальні) і юрські (морські) відклади. На Пд.-С., на рівнині 
Налларбор, докембрійський фундамент прикритий крейдяним і 
палеоген-неогеновими відкладами. Острів Тасманія і східна го-
риста частина А. представляють собою широкий герцинський 
складчастий пояс, в якому потужній комплекс палеозойських 
відкладів (морські відклади силуру, девону і нижнього карбо-
ну, континентальні, в т.ч. льодовикові, відклади верхнього кар-
бону і пермської системи) зім'ятий в складки північно-східного, і 
північно-західного простягання. Трансгресія верхньокрейдяного 
моря перекрила знижені ділянки цієї палеозойської гірської спору-
ди; пізніші підняття неогенового і четвертинногочасу привели до 
формування сучасного рельєфу Східно-Австралійських гір. Най-
важливішими корисними копалини А. є золото, кольорові метали і 
вугілля. До виступів докембрійського фундаменту приурочені родо-
вища золота (у західній і північно-західній частинах А.), а до 
складчастого поясу у східній частині А. –  родовища золота, міді, 
свинцю, цинку і срібла (у Новому Південному Уельсі і Квін-
сленде). Родовища уранових руд є на Пд. і З. А. Значні олов’яно-
вольфрамові і мідні родовища знаходяться на о. Тасманія. Основні 
родовища кам’яного вугілля часто зустрічаються у відкла-
дах пермської (біля м. Сідней і на Пд.-З А.), тріасової, 
юрської і палеогенової (кам’яне і буре вугілля штату 
Вікторія) систем.  

К л і м а т  А.  на півночі екваторіально-мусонний, 
жаркий, з літніми опадами (температура найтеплішого 
місяця(січня) +29, найхолоднішого (червня) – +24, річна 
сума опадів 1580 мм); у внутрішніх частинах континенту 
(19о-30о  пд. ш.) – пустинний тропічний (температура най-
теплішого місяця +30, найхолоднішого - +11, річна сума 
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опадів 270 мм); на півдні – субтропічний, із зимовими 
опадами на південному заході, і  літніми на південному 
сході (температура найтеплішого місяця +22, найхолодні-
шого +11, річна сума опадів 1230 мм). Вздовж більшої час-
тини східного побережжя клімат морський, тропічний, з 
літнім максимумом опадів (температура найтеплішого міся-
ця +28, найхолоднішого +16, річна сума опадів 1910 мм).     

 Г і д р о г р а ф і я .  60% площі А. відноситься до безстічних 
областей. Території, що мають стік, відносяться до басейнів Індій-
ського і Тихого океанів. Найбільшою річковою системою є система 
Муррея –  Дарлінга (площа басейну 1072 тис. км

2
). Постійну течію 

мають лише найповноводніша р. Муррей (довжина 1632 км) та 
короткі річки, що течуть на Пн.-С., Пд.-С. і Пд.-З. Більшість річок 
несе воду  періодично, після дощів (т. з. крики). У пустинних 
районах А. багато солоних озер (Ейр, Торренс, Герднер та ін.).  

Ґ р у н т и  і  р о с л и н н і с т ь .  Величезні простори внутріш-
ньої А. зайняті піщаними і кам'янистими пустелями (Велика 
Піщана пустеля, пустеля Вікторія, пустеля Гибсона)  рідкими по-
сухостійкими дернинними злаками. Пустелі  напівпустелями з 
сіроземними і сіро-коричневими ґрунтами, і хащами колючих 
чагарників (скреб), головним чином  акацій і евкаліптів. На З, С., 
Пд.-С. і Пд.-З., у міру збільшення кількості опадів, 
напівпустелі переходять у савани з червоно-бурими і червоними 
ґрунтами, злаковим покривом та окремими екземплярами або 
групами евкаліптів, акацій, «трав'яного дерева». Савани 
змінюються світлими евкаліптовими лісами, а вздовж східного  - 
густими вологими евкаліптовими лісами. На З. і Пн.-С. А. 
виділяються невеликі ділянки вологотропічних лісів із пальмами, 
панданусами, бананами на опідзолених латерітних ґрунтах; на Пд.-
С. і на Пд.-З. – субтропічні вологі евкаліптові ліси. 

Т в а р и н н и й  світ. Територія А. входить в Австралійську 
зоогеографічну область. Тваринний світ дуже древній і відрізня-
ється великою своєрідністю. У А. збереглися «живі викопні» мезо-
зойської ери: сумчасті ссавці (кенгуру, сумчатий кріт), одно-
прохідні (качконіс), двоякодишача риба цератод. До небагатьох 
вищих ссавців відноситься собака дінго. З птахів характерні 
страус ему, казуари, папуги какаду, чорні лебеді. Європей-
цями в А. були завезені велика рогата і дрібна худоба, кролі, 
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які сильно розмножилися і приносять шкоду сільському 
господарству. На континенті одна держава Австралійський 
Союз. 

Азія (імовірно від семітського “асу” – схід) – найбільша частина 
світу (біля 30 % всієї суші), утворює разом з Європою материк 
Євразію. Вона розташована в усіх географічних поясах Північної 
півкулі; Малайський архіпелаг частково заходить в Південну  пів-
кулю. Крайні материкові точки А.: на півночі – мис Челюскін, 77о 43' 
пн.ш., на півдні – мис Піай, 1о16' пн.ш., на заході – мис Баба, 26о 10' 
с.д. на сході – мис Дежньова, 169о 40' с. д. А. обмивається на Півночі – 
Північно Льодовитим, на Сході – Тихим, на півдні – Індійським 
океанами та їх окраїнними морями, на Пд.-З морями Атлантичного 
океану (Середземноморським, Егейським, Мармуровим, Чорним і 
Азовським), а також Каспійським морем – найбільшим озером світу. 
Значні внутрішньоматерикові території А. (численні ділянки Перед-
ньої, Середньої і Центральної А.) не мають зв’язку з Світовим 
океаном і відносяться до безстічних областей Землі, інші – до районів 
внутрішнього стоку (басейни Каспійського і Аральського морів та 
озера Балхаш. Границя між А. і Європою умовно проходить по 
східному підніжжю Уралу, рікам Емба, Кума, Манич; Каспійському, 
Азовському, Чорному і Мармуровому морям, протокам Босфор і 
Дарданелли. З Африкою А. з’єднана Суецьким перешийком, від 
Північної Америки відділена Беринговою протокою. Площа А. (разом 
з Кавказом) 43 448 000 км

2, в тому числі більше 2 млн. км
2 острови 

(Північна Земля, Новосибірські, Врангеля, Курильські, Сахалін, 
Японські, Рюкю, Тайвань, Хайнань, Малайський архіпелаг, 
Андаманські, Цейлон, Кіпр) і 8 млн. км

2 півострови (Ямал, Таймир, 
Чукотський, Камчатка, Корейський, Індокитай з півостровом 
Малакка, Індостан, Аравійський і Мала Азія).  

Р е л ь є ф. А. найбільш контрастна абсолютними відмітками 
частина світу. На її території знаходиться найвища вершина світу 
Джомолунгма в Гімалаях (8 848 м), глибокі западини, які зайняті 
озерами (оз. Байкал з глибиною 1620 м і оз. Мертве море, рівень води 
якого знаходиться на 392 м нижче рівня моря. Для А. найбільш 
характерно: переважання височин (біля 3/4 усієї площі), велика 
кількість, великі розміри замкнутих западин (17,7 млн. км

2
, тобто 

більше 40% всієї площі). Найвищі і обширні підняття тягнуться двома 
поясами – широтним і діагональним (з Пд.-З. на Пн.-С.). 
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Широтний пояс складається з двох смуг гірських ланцюгів- 
північної і південної. Головні ланцюги північної смуги складають 
гори: Понтійські, Ельбурс, Туркмено-Хорасанські, Гіндукуш, 
Куень-Лунь (Куньлунь), Наньшань. Головні ланцюги південної 
смуги складають гори: Тавр, Загрос, Мекран, Сулейманові, Карало-
рум, Гімалаї, Трансгималаї, Араканські гори. Продовження пів-
денного ланцюгу  на Андаманських, Никобарських і Зондських о-
вах. Північні і південні ланцюги зближуються у вузлах 
скупчення, утворюючи високі, різко розчленовані нагір'я: 
Вірменське, Памір і східну околицю Тібету. У проміжках вони 
розходяться, оточуючи нагір'я Малоазіатське, Іранське і Тібет-
ське. Висоти околичних гір в значній їх частині перевищують 3 
тис. м, на Тібетському нагір’ї, -  6-7 тис. м. У середній частині 
широтного поясу знаходяться найбільш високі вершини А. і всієї 
землі: Джомолунгма (8848 м, в Гімалаях) і Чогора (8 611 м, в 

Каракорумі). Діагональний пояс височин утворюють численні 
хребти і гірські підняття. Найбільші ланки цього поясу: Тянь-
Шань, Алтай, Саяни, хребти Прибайкалля і Забайкалля, Стано-
вий хребет; Охотско-Колимське, Анадирське і Чукотське нагір'я, 
а також хребти Верхоянський і Черського. Найбільші висоти 
вершин в цьому поясі падають з Пд.-З. на Пн.-С. –  від піку 
Перемоги з 7 439 м (у Тянь-Шані) до 2 тис. м і нижче. Із заходу до 
діагонального поясу примикає обширне Середньо-Сибірське плоско-
гір'я. Уздовж східної околиці материкової А. тягнуться: Коряцький 
хребет, гори Камчатки, Сихоте-Алінь, Маньчжуро-Корейські, Пів-
денно-Китайські і Аннамські гори. Ще далі на схід тягнуться гори 
східноазійських острівних ланцюгів: Курильської, Сахалінсько-
Японської, Рюкю і Калімантан-Лусон-Тайваньської. На південь від 
широтного поясу височин лежать плоскогір'я Сирійсько-Аравійське 
і Декан. В межах основних гірських поясів і між ними знаходяться 
численні підняті рівнини, що в більшості мають характер замк-
нутих улоговин. Найбільші – Кашгарська і Джунгарська. Низовинні 
рівнини А. розташовані в її периферійних частинах. Найбільші з них 
–  Західно-Сибірська, Туранська (замкнута), Північно-Китайська, 
Індо-Гангська і Месопотамська. Рельєф А. створений головним 
чином древніми процесами вирівнювання, недавніми вертикаль-
ними рухами, різким ерозійним омолоджуванням периферії 
піднятих нагір’їв і накопиченням наносів у западинах. Древні 
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вирівняні поверхні Паміру, Тянь-Шаня і Тібету були підняті на 
висоти більше 4 тис. м, а окружаючи їх гори – до 6-8 тис. м. Східна 

околиця А. піддавалася в четвертинний час опусканням, розмах 
яких досягав 700 м. Ерозійне розчленовування і новітні розломи 
перетворили багато древніх плоскогір'їв у гірські країни. Матери-
кове  охоплювало північний захід А. до 60°-64° пн. ш. Високогір'я А. 
піддавалися гірському . У багатьох горах сучасні льодовики, 
найбільші – в Каракорумі (Сіачен, Хіспар та ін.). В результаті 
вулканічної діяльності виникли лавові плоскогір'я і ланцюги 
молодих вулканічних конусів.  

Г е о л о г і ч н а будова. А. складається з кількох величезних 
платформ, що не піддавалися складчастості з кінця протерозой-
ської ери і  складчастих областей, що  між ними і частково 
продовжуються в морі на острівних дугах. Найважливішими 
структурними одиницями першого типа є: Сибірська платформа на 
півночі, Китайсько-Корейська і Південно-Китайська на сході, 
Індійська і Аравійська – на півдні і південному заході материку. 
Докембрійській складчастий фундамент (граніти, гнейси, 
кристалічні сланці) цих платформ перекритий майже непо-
рушеними відкладаннями палеозойського, мезозойського і місцями 
(напр., на південь від Гімалаїв) кайнозойського віків. Складчасті 
пояси, що розвинулися з геосинкліналей, які існували між плат-
формами або між роздробленими частинами платформ, які скріп-
ляли ці древні ядра материка в одне ціле. Так сформувалися  палео-
зойський (каледонський і герцинський), мезозойський (тихоокеан-
ський) і неоген-четвертинний (альпійсько-гімалайський) складчаст 
пояси А. Області нижньопалеозойської складчастості (каледо-
ніди, байкаліди) обмежують з півдня Сибірську платформу і 
займають значну частину Монгольського Алтаю, Хангаю і Танну-
Ола. У девонському періоді в поясі каледонськой складчастості 
утворилася величезних улоговин опускання, заповнених головним 
чином кам'яновугільними і пермськими континентальними відкла-
дами (Кузнецький і Мінусинський басейни). Герцинські складчасті 
споруди, сформовані тектонічних рухів середньопалеозойського 
(девон) і верхнепалеозойського (карбон, перм) часу, утворюють в 
цілому широку дугу, що має північно-східне і меридіональне 
простягання між Східно-Європейською і Сибірською платформами 
(Таймир, Урал), північно-західне в Казахстані, Салаїрі  і Південному 
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Алтаї, широтне – в Тянь-Шані, Монголії, частинах Китаю (Куень-
Лунь і Наньшань) і північно-східне в Маньчжурі.  Складчастість 
мезозойського (тихоокеанського) циклу охопила могутні комплекси 
відкладень пермського, тріасового, юрського і нижньокрейдово-
го віків Північно-Східного Сибіру, Забайкалля, хребтів Сіхоте-
Алінь і Індокитаю. Області неоген-четвертинної (альпійської) склад-
частості належать до двох зон: гімалайсько-альпійської і тихооке-
анської. У гімалайсько-альпійській зоні виділяється 2 (а місцями і 
3) ряди складчастих гірських хребтів, що представляють собою 
антиклінорії, складені палеозойськими і мезозойськими відкладами. 
Північний ряд таких антикліноріїв утворюють Великий Кавказ, 
Копет-Даг, Туркмено-Хорасанські гори, Паропаміз, Гіндукуш і 
Паміро-Алайськая гірську систему. Південний ряд складають 
хребти Південної Анатолії, Ірану і Белуджістана, що знаходять своє 
продовження в Гімалаях, і в складчастих хребтах Бірми, і островів 
Суматра і Ява. Крила антикліноріїв складені палеогеновими і 
неогеновими відкладами,які нерідко розірвані надвигами. У 
проміжках між поясами антикліпоріїв розташовуються так звані 
серединні масиви (у центральних частинах Туреччини і Ірану) і 
западини. Тихоокеанська зона альпійської складчастості прохо-
дить через Камчатку, Курильські острови, Сахалін, Японію, Філіп-
пінські острови і архіпелаг Індонезії і відрізняються розвитком 
новітнього вулканізму і сейсмічністю. Сучасний рельєф не тільки 
кайнозойських, але і древніх складчастих споруд А. сформувався в 
основному в результаті; вертикальних рухів земної кори, що 
відбувалися в неогені і на початку четвертинного періоду. 

К о р и с н і копалини А. надзвичайно різноманітні. Найбільші 
родовища кам'яного вугілля зосереджені в палеозойських відкладах 
Карагандинського, Кузнецького, Мінусінського і Тунгуського 
басейнів, Східного Китаю і півострову Індостан. Родовища вугілля 
мезозойського віку є в Середній Азії, Китаю, В'єтнаму, Японії; па-
леогенового на о. Сахалін і в Японії. Головними нафтоносними 
районами А. є Закавказзя, о. Суматра і райони Близького Сходу. 
Розробляються родовища руд заліза (Південна Маньчжурія, Індос-
тан), марганцю (Індостан, Закавказзя), хрому (Туреччина, 
Японія), міді (Казахстан, Японія), поліметалів (Середня Азія, 
Алтай, Японія, Східний Китай, Бірма), сурми і ртуті (Пд. 
Китай), олова і вольфраму (Пд. Китай, Малакка, Сихоте-Алінь і Пн.-
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С Сибір), родовища золота (Сибір, Пн. Казахстан, Корея, Японія, 
п-ів Індостан та ін.), алмазів (Сибір, Індія) та ін.  

К л і м а т.У А. представлені всі широтні кліматичні зони – від 
тундрової до екваторіальної і південнотропічної. Переважає конти-
нентальний клімат. Вологе антлантичне повітря, досягаючи А., 
встигає перетворитися в континентальне. Вплив тихоокеанського 
повітря, внаслідок переважання західного переносу повітряних 
мас і відособлення внутрішніх районів околичними хребтами, 
впливає лише на вузьку східну околицю А. З півночі в глиб А. 
вільно вторгається арктичне повітря, а вплив тропічного і екваторі-
ального повітря обмежені стіною Гималаїв. Зимове вистигання 
суші створює над Центр. А. і Сибіром антициклон з ясною 
морозною погодою. На Пн.-С (Верхоянськ, Оймякон) формує-
ться один з «полюсів холоду» Землі (морози до –70°). На периферії 
антициклону дмуть стійкі сухі вітри (континентальний зимовий 
мусон), що охолоджують схід А. З циклонами полярного фронту 
пов'язані зимові і весняні дощі середземноморського клімату в 
Передній А. і літні дощі в горах півдня Сибіру. У Передній, 
Середній і Центр. А. влітку формується спекотне і сухе континен-
тальне тропічне повітря. Південноазіатський (іранський) мінімум 
тиску  сухі північно-західні вітри з Пд.-С. Європи і літні 
мусони, що рясно зрошують Індію. Циклони полярного фронту у 
Східній А. створюють вологий літній мусон. Восени уподовж 
східноазіатских фронтів проходять руйнівні тропічні циклони –  
тайфуни. У тропічній частині А. взимку панує континентальне 
тропічне, влітку – морське екваторіальне повітря, а над екватором – 
круглий рік морське екваторіальне повітря з рясними дощами в усі 
сезони і рівним ходом температур. Середня температура січня в 
Сибіру нижче -20°С. Січнева ізотерма 0° проходить через Самарканд і 
на північ від Токіо. У тропіках взимку +20°, +25°. У липні 
максимальні температури (більш +30°) спостерігаються в Передній 
Азії і в пустелі Такла-Макан. Ізотерма +20° доходить до 55° - 60° з. 
ш. В північного А. середня температуpa липня нижче +10°. В Пн. А. 
широко поширена вічна мерзлота. На приморських навітряних 
схилах Пд. і С. А. випадає 2 – 3 тис. мм і більше опадів в рік, 
місцями –  до 6-12 тис. мм, на підвітряних схилах – менше 1000 .им. У 
С. Сибіру опадів менше 350 мм, В пустелях Середньої і Передньої А. 
100 – 200 мм і менше. 
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  Г і д р о г р а ф і я. В А. відносно велика кількість річок, які 
належать до числа найбільших на земній кулі; в Пн. Льодовитий 
океан течуть Об, Єнісей, Лена та ін., в Тихий ок. – Амур, Хуанхе, 
Янцзы, Меконг, в Індійський ок. – Салуїн, Іраваді, Брахмапутра, Ганг, 
Інд і Шатт-ель-Араб. До басейнів внутрішнього стоку відносяться  
Аму-дар’я, Сир-Дар’я, Тарим, Гільменд. Основні типи  А.: 1) 
ріки помірного і відносно вологого клімату (сибірські) –  багатоводні, 
з грандіозними весняними розливами і тривалим зимовим 
льодоставом; 2) ріки сухих областей внутрішнього стоку  багатоводні 
– у випадку сніжно-льодовикового живлення і маловодні у випадку 
сніжно-дощового; 3) ріки з муссонним режимом, що 
характеризуються різким літнім максимумом і зимовим мінімумом 
витрат (С. і Пд. А.); 4) ріки з середземноморським режимом, що 
мають максимум витрат взимку і сильно міліючі або  пересихаючі 
влітку (З. А.); 5) ріки з екваторіальним режимом – рівномірно 
багатоводні круглий рік (гол. чином у Індонезії).Найбільші озера 
А. –  Каспійське і Аральське моря – реліктові. У зв'язку з перева-
жанням гірського рельєфу широко поширені озера тектонічного або 
частково тектонічного походження. У числі їх багато дуже великих: 
Байкал, Хубсугул, Убсу-Нур, Зайсан, Іссик-Куль і ін. У плоских 
безстічних западинах надзвичайно численні водноаккумулятивні 
озера, частково прісні, але переважно солоні. Найбільш солоні  
озер цього типу – Балхаш і Лобнор.  

Ґ р у н т и. У Пн. А. переважають ґрунти підзолистого типу, що 
змінюються на крайній Пн. арктичними і тундровими, в горах – 
переважно гірсько-тундровими і гірсько-лісовими. У З. і Центр. А. 
найбільш поширені сіроземні і бурі лісові ґрунти, які відрізняються 
скелетністю і засоленістю; широко розповсюджені також ділянки,  
позбавлені ґрунтового покриву. У горах субтропіків і південній 
частині помірного поясу на С. і 3. основними є гірсько-лісові бурі 
ґрунти, на Тібетському нагір’ї – ґрунти високогірних пустель і 
гірсько-лугові. На крайньому Пд.-С. Китаю і Японії, в Індії, 
Індокитаю і Індонезії переважають ґрунти червоноземного типу. 
Для долин і дельт характерні лугові і алювіально-лугові ґрунти, 
що займають місцями (головним чином на С. Китаю) великі 
площі також і поза долинами. 

Р о с л и н н і с т ь А. належить двом фітогеографічим областям: 
Палеотропічної і Голарктичної Рослинність першої розвивалася в 
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постійно теплих умовах і зберегла виключне багатство видів; 
рослинність другої обіднялася зледеніннями і новітніми підняттями 
внаслідок чого виявилася одноманітнішою. Рослинність А. 
змінюється по широтним зонам: тундра, тайга, широколистяні 
ліси, лісостеп, степ, напівпустелі, пустелі помірного поясу, 
субтропіки, тропіки (середземноморські, субтропічні пустелі, 
мусонні вічнозелені ліси), тропічні пустелі, савани, сухотропічні 
літньозелені і вологотропічні вічнозелені ліси, екваторіальні гилеї. У 
горах широко проявляється висотна поясність з гірськими варіантами 
перерахованих широтних типів рослинності. Із Пн. на Пд. межі 
висотних поясів підіймаються, а число їх збільшується.  

Т в а р и н н и й  с в і т .  В порівнянні з фауною інших частин 
світу фауна А. є найбільш різноманітною і найбільшою мірою 
носить на собі риси континентальності. Багато  видів з Пн. Америкою 
і Африкою. Велику кількість видів з неогену зберегла  Пд. А., яка 
відноситься до Індо-Малайської, частково до Ефіопської (південь 
Аравії) і Австралійськой (о. Суллвеси, Малі Зондські острови) 
зоогеографічним областям. Решта А. з фауною, збідненою, як і 
флора, відноситься до Палеоарктичного відділу Голарктичної 
області. Фауністичні комплекси також підлеглі широтній і висотній 
зональності.  

П р и р о д н і  з о н и  А. в основному співпадають із зонами 
рослинності. Тисячоліття землеробської культури в корені перство-
рили ландшафт рівнин Китаю, Індії, оазисів Передньої і Ср. А. А. 
підрозділяється в ландшафтному відношенні на 5  частин кожна з 
яких характеризується своїми поєднаннями широтних і висотних 
поясів: 1) Північна А. (головним чином тундра і лісова зона); 2) 
Центральна А. (зони напівпустель і пустель, обширні високогірні 
країни); 3) Передня А. (Передньо-Азіатські нагір'я і тропічні пустелі 
Аравії); 4) Східна А. (мусонно-помірна і муссонно-субтропічна 
материкова і Східно-Азіатські острови); 5) Південна А. (тропічна і 
екваторіальна). На території А. розташована 51 країна. 

Антарктида (від грецького άvτi-проти і άρχτiχόζ – північний) – 
материк в Пд. півкулі. Займає центральну частину південної полярної 
області, майже не розповсюджуючись за межі Пд. полярного кругу, 
Площа (без шельфових льодів біля 13975 тис. км

2, в тому числі 1582 
тис. км

2 – шельфові льодовики і острови причленовані до материка 
льодовиками. Середня висота 2040 м, найбільша 5140 м (масив 
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Вінсон в горах Елсуорт). Постійного населення немає. В приморській 
частині розташовані окремі наукові станції і промислові бази з 
нечисленним персоналом (кілька сот чоловік). 

Б е р е г и.  А. оточена південними частинами Атлантичного, 
Індійського і Тихого океанів. Берегова лінія майже скрізь порізана 
слабо. Загальна її протяжність 24 тис. км. В материк значно вдаються 
тільки моря Уедделла і Роса. Береги на більшій частині їх протяж-
ності – прямовисні обриви льоду висотою в кілька десятків метрів; 
місцями зустрічаються береги складені корінними породами, також 
переважно прямовисні.  

Льодовиковий покрив і  р е л ь є ф .  Майже вся  А., 99 %, 
покрита потужним шаром льоду середньою товщиною біля 1720 м 

(найбільша відома товщина – більше 4500 м); Вільна від льоду 
поверхня складає біля 4,5% площі материка. Цю частину території 
утворюють  найбільш високі гори і відносно невеликі (до 1000 км

2) 
ділянки суші (т. з. «оазиси») в приморській смузі. Об'єм льодів, що 
покривають А., оцінюється в 24 – 30 км 

3
. Льодовиковий покрив А. 

складає 85,3% за площею і 87% за об'ємом всього сучасного 
зледеніння Землі. Основні ландшафт А. – високо підняті над 
рівнем моря одноманітні крижані простори, поверхня яких 
звичайно взборождена застругами і у ряді місць розбита глибо-
кими тріщинами. Льоди  течуть від центральної частин материка до 
його периферії, де спускаються в море і нерідко , утворюючи 
айсберги. Місцями кінці льодовикових потоків висуваються в морі 
на десятки кілометрів (до 140 км). Найінтенсивніше стік льоду 
відбувається по улоговинах підльодовикового рельєфу. Між 
близько розташованими один від одного льодовиковими язиками 
формуються характерні для А. нерухомі льодові утворення – 
шельфові льодовики. Великих льодовиків цього типа в А. біля 15; 
загальна їх площа біля 0,9 млн. км

2
. За особливостям г е о л о г і ч н о 

ї будови і рельєфу А. ділиться по лінії, що  південні частини морів 
Уедделла і Роса, на Західну (біля 1/4 площі всього материка) і Східну 
(3/4 площі). З. А. – складчаста гірська країна, складена головним 
чином осадовими гірськими породами мезозойського віку; є як би 
продовженням Анд Пд. Америки висотою до 6100 м. Тут широко 
розвинений вулканізм, є діючі вулкани. С. А. зайнята високим, 
сильно розчленованим плато, складеним докембрійськими  
кристалічними і метаморфічними породами (граніти, гнейси, 
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кристаллічні сланці). У надрах А. знаходяться кам’яне вугілля, 
руди заліза, кольорових і рідкісних металів. 

К л і м а т  визначається переважанням антициклонального режи-
му повітряних мас в умовах високо піднятої холодної підсти-
лаючої крижаної поверхні. У літньо-осінній час по околицях 
материка спостерігається також иклонічна діяльність, що іноді  і 
на внутрішні райони. У центральних частинах материка середня 
темпеpaтура найхолодніших місяців, між -60° і -70°, мінімальна – 
88,3оС (полюс холоду Землі на станції «Восток»), середньорічна біля 
–40°. Середня температура літніх місяців від –30о до – 50оС, на 
побережжі зимою від – 8о до – 35оС, влітку 1 – 2оС.  Контраст між 
дуже холодною поверхнею А. і теплішими оточуючими її водами  
часті і сильні (іноді до 90 м/сек) вітри, направлені з центральних 
районів материка до побережжя. Річна кількість опадів в 
приморській смузі біля 500 – 600 мм, у внутрішніх всього 100—150 
мм.  

О р г а н і ч н и й  світ. Рослини і тварини поширені тільки в 
приморській смузі. У «оазисах» зустрічаються мохи і лишайники, 
на Землі Грейама відомо біля 10 видів квіткових рослин. З 
тваринного світу найбільш характерні деякі морські ссавці (тюлені 
Уедделла і Роса, морські леопарди і ін.) і птахи (пінгвіни, чайки, 
поморники, альбатроси, буревісники, баклани). 

Антициклон – замкнута барична область високого атмосферного 
тиску з максимумом в центрі. Поперечник А. кілька тис. км. А. харак-
теризується системою вітрів, дуючих від центру за годинниковою 
стрічною в Північній півкулі в проти – в Південній. Для А. характерна 
безхмарна, суха влітку і морозна зимою погода зі слабими вітрами. 

Атлантичний океан –  другий за величиною океан на Землі. 
Обмежений зі С. Европою і Африкою, з 3. – Пд. і Пд.  Америками, 
з Пд. Антарктидою. Морська межа з Пн. Льодовитим океаном 
проходить по східному входу Гудронової протоки через протоки 
Дейвіса і Данську і далі від мису Герпір (Ісландія) через острови 
Фугле (Фарерські острови) і Макл-Флагга (Шетлендські острови) до 
півострову Статланн (Норвегія); з Тихим океаном від острова Осте 
(Вогненна земля) до мису Чарлза (Земля Грейама); з Індійським 
океаном – по меридіану мису Доброї Надії до Антарктиди. З 
морями площа А. о. 93, 36. млн.км

2, середня глибина біля 3332 м, 

середній об’єм води 337 541 тис. км
3
 (без морів відповідно 82 441,5 
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тис. км
2, 3 926 м і 323 613 тис. км

3). Довжина з Пн. на Пд. біля 15 тис. 
км; найменша ширина біля 2 830 км. 

Б е р е г и .  В  Пн. півкулі берегова лінія сильно порізана. Тут 
знаходяться майже всі моря А. о. (Балтійське, Північне, Серед-
земне, Карібське та ін.) і  затоки (Біськайська, Гвінейська і ін.). У 
Пд. півкулі берега порізані слабо (море Уедделла Антарктиди). 
Переважаючі типи берегів: на С., а також в Канаді і Гренландії – 
корінні, на 3. (окрім Канади і Гренландії) –  наносні, на Пд. 
(Антарктида) –  крижані. 

О с т р о в и .  Загальна площа островів, в порівнянні з площею 
островів інших океанів – найменша. Основні групи островів мате-
рикового походження (Великобританія, Ірландія, Ньюфаундленд, 
Великі і Малі Антільські, Канарські, острови Зеленого Мису, 
Фолклендські та ін.). Дуже невелика площа вулканічних островів 
(Азорські, Трістан-да-Кунья, Св. Олени та ін.) і коралових 
(Багамські і ін.). 

Р е л ь є ф  д н а .  А. о. перетинається із Пн. на Пд. довгим підводним 
, що складається з двох хребтів – Північно-Атлантичного і Південно-
Атлантичного. Переважаючі глибини над хребтами 2 – 3 тис. м, над 
окремими вулканічними конусами і плато (Азорське) глибини 
убувають до 1 000 м і менше. Хребти розділені западиною Романш, 
глибиною 7370 м. Північно-Атлантичний хребет примикає на Пн. до 
підводної основи острова Ісландія, що становить частину 
Телеграфного плато, Південно-Атлантичний хребет під 50° пд. ш. 
відхиляється на С. і переходить в Африкано-Антарктичне підняття. 
На С. і 3. від серединного підняття дна А. о. лежать по декілька 
обширних улоговин завглибшки більше 5 тис. м: на С. – Північно-
Африканська, Гвінейська, Ангольська і Капська, на 3. – Північно-
Американська, Бразильська і Аргентинська. На крайньому Пн.-
З. океану, між Вогненною Землею і Землею Грейама, дугоподібно 
тягнеться Південно-Антільський хребет (глибиною в основному 1—
2 тис. м). Найбільші глибини А. о. знаходяться в западині Пуерто-
Ріко, 8 742 м, і Південно-Сандвічеській западині, 8 252 м.  

Д о н н і   в і д к л а д и. На материковій мілині переважає 
пісок, на підводних хребтах і плато – мулистий пісок, в улоговинах 
– глинистий мул, названий червоною глиною. На Телеграфному 
плато відмічаються валуни.  
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К л і м а т .  Над А. о. розвинені чотири основні центри дії 
атмосфери: Ісландський (997 мб) і Антарктичний (988 мб) мінімуми, 
Азорський (1023 мб) і Південно-Атлантичний (1023 мб) максимуми, 
як розділені  екватора зоною зниженого тиску (1 014 мб). Ці центри, 
при взаємодії з прилеглими материками, обумовлюють панування 
сильних західних вітрів в помірних широтах, північно-східних і 
південно-східних вітрів (пасатів) в субтропічних і тропічних 
широтах відповідно Пн. і Пд. півкуль. Шторми найбільш часті в 
помірних широтах. У північній частині тропічного поясу часті 
тропічні урагани. Темп-pa повітря в лютому (серпні в Пд. півкулі) 
змінюється від +25° на екваторі до 0° на 60° пн. ш. і -10° на 60° пд. ш. 
На крайньому Пн.-З. вона знижується до -25°. У серпні (лютому в Пд. 
півкулі) температура складає +26°, +27° на екваторі +10° на 60° пн. ш. 
і 0° на 60°пд. ш. При цьому між 30° пн. ш. і 30° пд. ш. температура на 
3. на 5° вище, ніж на С., на північ від 30° пн. ш. на 3. значно 
холодніше, ніж на С. (різниця досягає 10°). Середня річна хмарність в 
областях низького тиску 6 – 8 балів, в субтропічних максимумах 4 
бали. Ср. річна кількість опадів на екваторі більше 2 000 мм, в 
помірних широтах 1000-1500 мм. У східних субтропічних частинах А. 
о. і в Антарктиді вона зменшується до 100 мм і менше. В районі 
островів Зеленого Мису характерні пилові тумани, що приносяться 
пасатом з Сахари.  

Г і д р о л о г і ч н и й   р е ж и м. Поверхневі течії А. о. 
утворюють на Пн. і на  Пд. від екватора, в основному – в тропіках, 
по одному великому антициклональному круговороту. Складовими 
частинами цих круговоротів є: на ПН. – Північна Пасатна течія, 
Антільська, Гольфстрім і Канарська, на Пд. – Південна Пасатна, 
Бразильська, Течія Західних Вітрів і Бенгельська. У помірному 
поясі Пн. півкулі і у високих широтах Пд. розвито по одному 
циклональному круговороту, північний з яких складається з 
течій Північно-Атлантичного, Ірмінгера і Лабрадорського. Влітку 
Пн. півкулі на Пн. від екватора розвивається Міжпасатна 
(Екваторіальна) течія. Однією найбільш характерних особливостей 
А. о. є могутня система теплих течій – система Гольфстріму, яка 
значно зігріває північну частину А. о. і Пн. Льодовитий океан. В 
середньому північна частина А. о. тепліше південної внаслідок 
приходу великої кількості теплих вод з Пд. Темпеpaтура води на 
поверхні лютому (серпні в Пд. півкулі) на екваторі +27°, +28°, на 60о 
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пн. ш. +6°, на 60° пд. ш. -1°. У серпні (лютому в Пд. півкулі) 
температура на екваторі +26°, на 60° пн. ш. + 10°, на 60° пд. ш. -1°. 
Під впливом теплих і холодних течій створюються великі різниці 
температур в межах широтних зон. На північ від 30° пн. ш. на 3. 
температуpa води приблизно на 10° нижче, ніж на С. Між 30° пн. ш. і 
30° пд. ш., навпаки, на 3. вона на 5° вище, ніж на С. Найбільша 
солоність, 37,25 ‰ у субтропіках; на екваторі солоність зменшується 
до 35,00 ‰, в помірних широтах Пд. півкулі – до 34,0 ‰ і менше, в 
помірних широтах Пн. півкулі до – З2,0 ‰ на 3. і до 35,5 ‰ на С. 
Найбільша густина води, більше 1,027 г/см

3 на  Пн.-С. і Пд. До 
екватора зменшується до 1,0225 г/см

3. Колір води в субтропічних і 
тропічних широтах темно-синій і синій, в помірних і високих 
широтах – із зеленими відтінками. Найбільша прозорість води 66 м (у 
Саргассовому м.). Приливи переважають півдобові. Найбільша їх 
величина (і для всього Світового океану) 18 м (у затоці Фанді). У 
окремих р-нах приливи змішані і добові.  

  Л ь о д и .  Морські льоди і айсберги утворюються головним 
чином на Пд., біля берегів Антарктиди. Середня межа плаваючих 
льодів в період найбільшого їх розповсюдження (серпень –  
вересень) проходить приблизно по 55° пд. ш.; айсберги розповсюджу-
ються до 35° пд. ш. На Пн. льоди, що принесені з Пн. Льодовитого 
океану, зустрічаються біля берегів Гренландії, Лабрадору і Нью-
фаундленду.  

Г л и б и н н а  ц и р к у л я ц і я  складається таким чином: 
підповерхневі і проміжні води, що занурилися відповідно в субтро-
пічних і субполярних зонах сходження, рухаються до екватора; 
глибинні води, що формуються в північній частині А. о., 
рухаються на Пд; придонні води антарктичного походження 
слідують на Пн. Частина глибинних вод підіймається до поверхні 
в циклональних круговоротах і в зонах розходження; інша 
частина йде в Індійський і Тихий океани. Цим розподілом вод 
обумовлюється пониження температури з глибиною до +1° +2,5°  дна, 
наявність підповерхневого максимума і проміжного мінімуму 
солоності –  34,65 і 34,94 ‰ відповідно – і  збільшення густини води 
до дна до 1,0278 г/см

3 і більше. Вміст кисню в товщі води 3—8 
см

3
/дм

3
 . Найменша кількість, 0,5—1,0 см

3
/дм

3, на глибинах 200—400 
м і у екватора. 
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Ф л о р а  і  ф а у н а .  У тропічному поясі донна рослинність 
складається, головним чином, із зелених і червоних водоростей. У 
північній позатропічній частині переважають бурі водорості, на 
м'яких ґрунтах широко поширена квіткова рослина зостера. В 
південній позатропічній частині на літоралі переважають червоні 
водорості, на субліторалі – бурі. У фітопланктоні 234 види, в т.ч. 
перидиреї, діатомеї і ін. Найбільш характерні представники фауни: у 
тропічному поясі – радіолярії, єїфонофори, медузи, краби, летючі 
риби, акули, морські черепахи, кашалоти; у помірних і холодних 
поясах – ракоподібні і крилоногі молюски, оселедці, тріскові і 
камбалові риби, кити, ластоногі і ін. Морських  мало. У Антарктиді 
–  фрегати, альбатроси, пінгвіни та ін. 

Африка –другий за величиною (після Євразії) материк, площа 
якого 29,2 млн. км

2 (зостровами 30,3 млн.км
2). А. омивають: на Пн. –  

Середземне м., на 3. –  Атлантичний океан, на С. – Індійський океан і 
Червоне м. Вузький (до 120 км) Суецький перешийок, прорізаний 
одноїменним каналом, сполучає А. з Азією. Від Європи А. 
відокремлена вузьким (до 14 км) Гибралтарсьою протокою.Крайні 
точки материка на півночі – мис Кап-Блан (37о20 / пн.ш.), на 
півдні – мис Голчатий (34о33 / пд.ш.). Таким чином, з півночі 
на південь А. простягається майже на 8 тис. км. Найширша 
частина материка знаходиться  на північ від екватора, між 10 і 
16о пн.ш. Там А. простягається від 17о33 /   з.д. (мис Зелений) до 
51о24 / с.д. (мис Рас-Хафун) досягаючи ширини 7500 км. 

 Б е р е г и А. скидового походження, прямолінійні, високі і 
круті,  і слабо розчленовані,  вузькими прибережними низовинами. 
Затоки слабо врізані і широко відкриті; найбільші – Гвінейська на 
3., Сидру (Великий Сирт) на Пн, Суецька і Аденська на С. Зручних 
бухт мало. Поблизу А. лежать нечисленні острови: на С. –  
Мадагаскар, Занзібар, Сокотра, на 3. – Канарські, Зеленого Мису та 
ін., найбільший півострів Сомалі  

Р е л ь є ф  А. одноманітний. Переважають  плато, столові  і 
нагір'я – виступи докембрійського кристалічного фундаменту 
(Драконови гори, плато С. А., гори Пд. і Пн. Гвінеї). Виступи 
розділені обширними улоговинами – прогинами фундаменту, що 
займають внутрішні райони А. (Калахарі, Конго та ін.). До древнього 
остова материка примикають на Пн.-З. молоді Атлаські гори, на Пн. 
– Капські гори. На формування рельєфу великий вплив мали 
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тектонічні рухи в неогеновому періоді. Східна околиця А., від 
Суецької затоки  до р. Замбезі була роздроблена найбільшими в світі 
скидовими западинами, в яких лежать Червоне м., пустеля Данакіль, 
озера С. А. (окрім озера Вікторія). Уздовж ліній розломів 
підіймається більша частина вулканів А.: Кіліманджаро (5895 м) 
найвища точка А., Кенія (5199 м), Камерун (4070 м). Діючі вулкани 
(у горах Вірунга) і землетруси вказують на сучасну активність 
тектонічних процесів в цих р-нах. На нагір’ях Абіссінському, 
Ахаггар, Тібесті розколи призвели до виливання лав, що утворили 
на них обширні базальтові плато.  

Г е о л о г і н а  б у д о в а  і к о р и с н і  к о п а л и н и .  А. є 
древньою платформою, за винятком Капських гір на крайньому півдні 
А., що виникли на початку мезозою, і гір Атласу, що, на Пн.-З., 
мають альпійський вік. На більшій частині території Африканської 
платформи, особливо на півдні і на Пн.-С., виступають найбільш 
древні докембрійські метаморфічні породи (гнейси, метаморфічні 
сланці, конгломерати та ін.) і граніти; абсолютний геологічний вік 
найбільш древніх  них місцями досягає до 3,3 млрд. років. У 
північній частині А. древні породи утворюють окремі виступи серед 
чохла більш молодих осадових відкладів. З останніх найбільшим  
користуються морські відклади ордовіку –  нижнього карбону, а 
також верхньої крейди – еоцену; між цими морськими серіями 
розташовуються континентальні нубійські пісковики і їх аналоги. 
Залягання шарів змінюється майже від горизонтального на Пд. цієї 
зони до помірно складчастого біля кордонів Атласу. У південній 
половині А., навпаки, серед широкого поля розвитку докембрію 
відособлюються окремі великі западини – Конго, Калахарі і Карру, 
заповнені континентальними, в основному льодовиковими, а вище 
вугленосними і червонокольорними товщами верхнього карбону, 
пермі і тріасу (комплекс карру). В Пд. і С. А. значні площі покриті 
основними лавами верхньотріасового віку. Особливою рисою будови 
А. є Велика Східно-Африканська зона розломів, що протягується від 
Червоного м. до р. Замбезі, яка розділяється в середній частині 
на дві гілки. У грабенах цієї зони розташовані найбільші озера А., а 
до розломів приурочені центри сучасної і неогенової вулканічної 
діяльності (Кіліманджаро, Кенія, Міру, Кирупга і ін.). Прояви 
новітнього вулканізму властиві також виступам докембрія 
північної (Туарег, Тібесті) і західної (Камерун) частини А. 
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Капські гори складені переважно палеозойськими морськими і 
континентальними породами (кварцити, пісковики і сланці), 
зім'ятими в складки і припідняті між верхньою перм'ю і верхнім 
тріасом. Атлаські гори представляють собою геосинкліні 
утворення, які пережили два цикли горотворення, - герцинський і 
альпійський, і складені вони потужними товщами морських відкладів 
палеозою, мезозою і кайнозою. Надзвичайно широко поширені в А. 
четвертинні еолові піски (Сахара та ін.), що утворилися  
перевівання алювіальних відкладів і продуктів вивітрювання 
різних порід. А., особливо Південна, виключно багата корисними 
копалинами. Світове значення мають родовища урану, алмазів, 
золота, міді, платини і хрому (в Конго і Пд.-Афр. 
республіці). У З. А. –  великі поклади марганцевих руд, бокситів, 
золота і олова; Північно-західна А. багата фосфоритами і нафтою 
(Пн. Сахара). 

 К л і м а т .  А. лежить в однакових кліматичних зонах Пн. 
і Пд. від екватора: за зоною екваторіального клімату слідують 
зони клімату екваторіальних мусонів, тропічних і субтропічних 
кліматів. Пори року на Пн. і на Пд. від екватора протилежні. А. 
–  найжаркіший з материків. В період літа Пн. півкулі в північній 
половині А. середні місячні температури досягають +25°, +30° і 
більш (у Сахарі), в південній +25°, +12°. В період літа Пд. півкулі в 
північній частині середні місячні температури знижуються 
до + 10° +25°, у південній перевищують +30° (на Пд.-З. Калахарі). 
Опади розподілені вкрай нерівномірно. Круглий рік рясні дощі 
випадають в западині Конго, і на північному  Гвінейської затоки (до 
1500-2000 мм в рік); у Судані, С. А. і в більшій частині Пд. А. дощі 
йдуть влітку. Кількість їх убуває в Судані з Пд. на Пн, в решті 
районів –  з віддаленням від екватора і Індійського океану (від 1500 до 
200 мм в рік). У Сахарі, на Пд.-З. Калахарі і в пустелі Наміб, 
уздовж західного  Пд.. А., охолоджуваного Бенгальською течією, 
опади мізерні, епізодичні (100—200 мм в рік), на північній і 
південній околицях А. дощі йдуть в зимову пору року (600 – 700 мм в 

рік).  
Г і д р о г р а ф і я .  Розподіл стоку і густина річкової мережі 

А. вкрай нерівномірні. Найбільший стік (36,05%) направлений в 
Атлантичний океан, куди впадають Конго (сама повноводна і друга 
за довжиною ріка А.), Нігер і Оранжева. Стік в Індійський океан 
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удвічі менше (18,48%), найбільша з впадаючих в нього річок -  
Замбезі. Стік в Середземне море (14,88%) здійснюється головним 
чином р. Ніл, що є найдовшою рікою А.  Більше 1/3 площі А. 
(30,59%) займають області внутрішнього стоку, що мають лише 
тимчасові водотоки (Сахара, Калахарі, частина С. А.). Великі  
протікають по різних кліматічних областях і відрізняються 
складним режимом. Профіль  не вироблений, в руслах багато 
порогів і  (пороги Нила,  Вікторія на Замбезі, Стенлі і Лівінгстона 

на Конго). Більша частина найбільших озер А. –  тектонічного 
походження і зосереджена головним чином в С. А.: Альберта, 
Едуарда, Киву, Танганьіка, Ньяса, озеро Рудольфа. В складає лише 
найбільше в А. озеро Вікторія, що займає обширне прогинання 
древнього фундаменту. На Абіссінському нагір'ї лежить підпряжене 
лавою озеро Тана. У напівсухих областях багато безстічних озер 
(Чад, Нгамі, так звані «шотти» в Атлаських горах). Льодовики і вічні 
сніги є лише на найвищих вершинах А.: Кіліманджаро, Кенія і 
Рувензорі, розташованих майже під самим екватором.  

Ґ р у н т и  і р о с л и н н і с т ь . В А. чітко виражена зональність 
ґрунтово-рослинного покриву. Уподовж північного побережжя 
Гвінейської затоки і в западині Конго, в умовах постійного 
зволоження, на латеритних опідзолених ґрунтах ростуть вологі 
вічнозелені екваторіальні густі, багатоярусні ліси, що відрізняються 
великою кількістю видів, багатством ліан і епіфітів. У районах випадання 
літніх опадів розвинені рідкостійні саванні ліси, савани (тропічні 
лісостепи), зарослі колючих чагарників. Злаковий покрив в саванах 
вигоряє в сухий період року, дерева скидають листя. З дерев в 
саванах ростуть пальми, баобаб, акації, молочайні. Під саванами 
розвиваються червоні і червоно-бурі ґрунти, під саванними лісами – 
червоно-коричневі. Значна частина площі саван розорана або викорис-
товується під пасовища. Рослинність пустель (Сахара Наміб) відрізня-
ється крайньою розрідженістю, бідністю видів, ксерофітністью. У 
Сахарі переважають ксерофіти - верблюжа колючка, безлистий 
чагарник ретам, лишайник леканора, уздовж сухих русел (ваді) 
ростуть дерева (тамариски, акація), i місцях виходів ґрунтових вод 
(оазисах) культивують фінікову пальму. Для пустелі на Пд.-3. 
Калахари характерні головним чином суккуленти, для Наміб – 
вельвічия. У субтропічних північних і південних околицях А. типова 
рослинність - зарослі вічнозелених чагарників на коричневих 
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ґрунтах; ліси (листяні і хвойні) збереглися лише на схилах гір, де 
розвинені гірсько-лісові бурі ґрунти.  

Т в а р и н н и й  с в і т  А.  багатий видами і різноманіт-
ний. Північ А. і Сахара відноситься до Голарктичної зоогео-
графічної області і характеризуються наявністю як південно-
європейських видів тварин, так і видів Ефиопської зоогеогра-
фічної області, що охоплює решту А.  До перших відносяться 
гієна, виверра, безхвості мавпи,  заєць,  антилопи мендаса і  
бубала, лисиця фенек та інші.; до других – кобра, даман, страус. В 
Сахарі розводять одногорбого верблюда. В Ефиопській області, в 
густих лісах мешкають вузьконосі (в т.ч. людиноподібні) мавпи, 
слони, буйволи, волосаті окапі, карликові бегемоти;  - переважно 
ті, що лазять (дятли, одуди, сірі папуги), страуси. Дуже 
багато жуків і метеликів. У саванах напівпустелях і  пустелях 
численні травоїдні тварини: антилопи (близько 40 родів), зебри, 
жирафи, носороги, бегемоти, буйволи, слони і  хижаки: 
леви,  леопарди,  гепарди,  рисі ,  г і єни.  1з  комах характерні 
терміти і муха цеце. Тваринний світ А. сильно винищений, на 
даний час зберігається в кількох заповідниках («національних 
парках»).  

П р и р о д н і  райони.  За  комплексом природних умов 
А.  розділяється на наступні  райони:  Північна А. – область 
Атлаських гір, що обрамлюють внутрішні плато; Сахара – найбільша 
в світі тропічна пустеля, що займає до 1/3, площі А.; Судан –  
область саван, що простягається до Північної Гвінеї, басейн Конго 
і Абіссінське нагір’я; Екваторіальна – Західна і Центральна А., 
що простягається уздовж південних навітряних схилів височин 
Північної Гвінеї і  через велику частину басейну Конго, що 
загалом співпадає із зоною постійно вологого і рівномірно 
жаркого клімату, і вічнозелених вологих екваторіальних 
лісів; Східна А. - на південь від Абіссінського нагір’я до р. 
Замбезі – область нагір’їв висотою до 1000 м і більше, розбитих 
скидами, з проявленням вулканізму; Південна А. – на південь від 
вододільного плато Конго-Замбезі; зайнята обширною западиною 
Калахарі, обрамленою горами 

Банка (нім. bank, голанд. bank) – мілина – частина морського 
дна, над якою глибина значно менше навколишніх глибин; в більш 
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вузькому змісті слова – припіднята частина морського дна, яке 
представляє небезпеку для судноплавства. 

Болото – надмірно зволожена ділянка суші, що має шар торфу 
потужністю не менше 0,3 м в не осушеному стані і 0,2 м в осушеному 
стані. При меншій потужності торфу надмірно зволожені площі 
називаються заболоченими землями. Болота виникають внаслідок 
заболочування лісів, вирубок, місць лісових пожеж, луків, а також 
шляхом заростання неглибоких водойм. Найбільша кількість боліт 
знаходиться в Північній півкулі, переважно в лісовій зоні, що 
зумовлено загальним характером кліматичних умов. 

За характером рослинності і торф’яним покладам болота 
поділяються на три типи: низинні, перехідні і верхові. Низинні болота 
(євтрофні) розташовані головним чином в заплавах річок, рідше на 
вододілах в понижених місцях, де є живлення ґрунтовими водами, 
багатими поживними елементами. Зольність торфу 6 – 12 % і більше. 
Вони представлені лісними болотами (вільшаниками, березняками), 
трав’яними (осоковими, очеретяними) або моховими (покриті 
килимом гіпнових мохів). Верхові болота (оліготрофні) розташо-
вуються на вододілах або на високих терасах рік. Живляться атмо-
сферними опадами або ґрунтовими водами, бідними мінеральними 
речовинами. Зольність торфу як правило 2-4 %. Верхові болота 
представлені або лісовими болотами (сосна, в Сибіру – кедр, і 
модрина) або безлісими. Ці болота завжди суцільно покриті 
сфагновими мохами з вересовим чагарником. Перехідні болота 
(мезотроні) мають помірне мінеральне живлення і представляють 
перехідну стадію від низинних боліт до верхових. При наявності 
постійного помірного мінерального живлення перехідні болота 
можуть тривалий час знаходитись на цій стадії розвитку. 

Болота після осушування представляють велику цінність для 
народного господарства. Слабо розкладений торф верхових боліт 
використовується для одержання торф’яної підстілки, середньо і 
добре розкладений торф – як паливо. Низинні болота можуть 
освоюватися під сільськогосподарські культури, головним чином під 
овочеві, технічні та посіви трав.  

Больсон – безстічні западини в сухих областях на півдні 
Північної Америки, головним чином в гірських пустелях. Більшу 
частину року вони безводні, після дощів на їх дні утворюються 
тимчасові озера.  
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Бухта – частина океану, моря чи озера, що відносно слабо 
вдається в сушу і захищена від хвиль і вітрів виступаючими в море 
(озеро) мисами або островами. Бухти можуть бути внутрішніми, якщо 
одна розташована в межах другої. Якщо дозволяє глибина бухта може 
слугувати стоянкою для кораблів. 

Відносна вологість повітря – процентне відношення кількості 
водяної пари, що міститься в повітрі, до граничної кількості водяної 
пари, яка потрібна для насичення даного об’єму повітряної маси при 
даній температурі. 

Височина – ділянка земної поверхні піднята відносно прилягаючої 
рівнинної території, що її оточує. На суходолі має абсолютні висоти 
від 200 до 600 м. Височинами можуть бути також ділянки, що лежать 
вище навколишніх територій. Більшість з них характеризуються 
значною розчленованістю річковою і яружно-балковою мережею і їм 
властиві інтенсивні денудаційні процеси. Матеріали денудації 
виносяться на прилеглі низовини. За морфологічними ознаками 
розрізняють височини горбисті, хвилясті, плескаті тощо. Утворення 
височин пов’язане з геологічною будовою і тектонічними рухами. 
Так, в Україні відроги Середньоросійської височини фіксують 
виступи кристалічного фундаменту; Донецька височина є залишком 
домезозойського фундаменту Донецької складчастої споруди. 
Висхідні неотектонічні рухи на південно-західному схилі Східно-
Європейської платформи призвели до формування Волинської і 
Подільської височин. Підняття окремих блоків фундаменту сформу-
вали Придніпровську і Приазовську височини. За генезисом 
виділяють: денудаційні височини (Волинська); пластово-денудаційні 
(Середньоросійська); структурно-денудаційні (Приазовська); цокольні 
(Донецька), (Використана стаття П.В Ковальова із ГЕУ). 

   Вододіл – лінія, що розділяє стік атмосферних опадів по двом 
схилам, направленим в різні сторони. На рівнинах вододіл нерідко в 
вододільний простір, на якому напрям стоку може мати перемінний 
характер. 

   Водозбірна площа (водозбірний басейн) – площа, з якої 
поверхнева або підземна вода стікає в будь-який водоприймач – море, 
річку, озеро і т д. Обмежена вододілом. 

Вулкани (від лат. Vulcanus – бог вогню і ковальського діла у 
древніх римлян) – геологічне утворення з земній корі і на поверхні 
землі, де проходять або проходили раніше виверження лави, попелу, 
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гарячих газів, парів води та інших продуктів, які піднімаються з надр 
землі по тріщинам і каналам. Частіше всього вулкани представляють 
собою конусоподібні (або куполоподібні) підвищення, складені 
продуктами вулканічних вивержень. На вершині вулкану як правило є 
кратер або западина у вигляді лійки, на дні якої знаходиться жерло – 
трубоподібний канал, що входить в надра на глибину до вулканічного 
вогнища і заповнений в одних випадках розплавленою або вже 
застиглою лавою, в інших – уламковим вулканічним матеріалом.  

Форма і будова вулканів зв’язані з характером та історією їх 
діяльності. Одні вулкани виливають менш більш спокійно маси рідкої 
легкоплавкої лави, порівняно бідною газами. Це переважно лави 
основного (лужного) складу. Такі вулкани складаються з нашарова-
них лавових покривів і потоків, і мають плоску щитоподібну форму і 
великий плоский кратер, що періодично заповнюється розплавленою 
лавою (вулкани Гавайських островів – Кілауеа, Мауна-Лоа та ін.). 
Виверження інших вулканів проходить бурно і грізно, викидаючи 
крім рідкої лави, велику кількість газів, попелу, лапиллів і 
вулканічних бомб. Такі вулкани мають форму більш крутих конусів і 
складаються з шарів застиглої лави, що чергуються з вулканічними 
туфо-брекчіями (вулкани: Ключевська Собка, Авача на Камчатці, 
Везувій, Етна, Стромболі, Вулькано та інші в Італії). В деяких місцях з 
тріщин в земній корі виливається рідка лава, яка утворює громадні 
потоки і покрови (в Ісландії). Існують також вулкани у вигляді 
лійкоподібного гирла широкого каналу, пробитого газовим вибухом; 
до них відносяться маари в Німеччині та інших країнах, западини 
яких заповнені водою і представляють собою озера. 

Виверження вулканів як правило короткотермінові і бувають 
розділені тривалими періодами слабого проявлення вулканічної діяль-
ності і навіть повного спокою. Вулкани, про виверження яких є 
відомості, відносяться до діючих, а вулкани про виверження яких 
немає історичних даних і переказів,  називаються погаслими. 

Продукти вулканічних вивержень діляться на газоподібні, рідкі і 
тверді. З газоподібних найбільш важливі: водяні пари, сполуки сірки 
(сірководень, сірчаний ангідрит), хлору (хлористий водень, хлористий 
амоній та ін.), вуглекислоти, оксид вуглецю і деколи вуглеводи, і 
сполуки фосфору і бору. Гази виділяються до початку і під час 
виверження, а також в період завмирання вулканічної діяльності. 
Розрізняють наступні типи газів: гарячі хлоридні – фумароли, більш 
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холодні сірчисті – сольфатари, і холодні вуглекислі – мофети. 
Рідкими продуктами є лави. Застиглі і закристалізовані лави представ-
ляють собою вулканічні гірські породи (базальти, андезити та ін.). 

Всього відомо 624 діючих вулканів, з яких 546 наземних, і 78 
підводних, розташованих на дні морів і океанів. По поверхні планети 
вулкани розподілені дуже нерівномірно і в їх розташуванні прослід-
жується закономірний зв’язок з геологічною будовою земної кори. Го-
ловна маса вулканів притаманна до молодих складчастих гірських 
хребтів (альпійська складчастість) і до великих розломів (грабенів і 
горстів). Найбільша кількість діючих вулканів – 418 (67 %) в межах 
Тихого океану та обрамляючих берегами його материків. В межах Ат-
лантичного океану знаходяться 61 вулкан, або 9,8 %, в Індійському 
океані (разом з Яванською дугою), в Азії (увесь материк без 
Камчатки), Середземному морі і Африці (разом взятих) є 145 вулканів 
або 23,2 %. 

Причини вулканічної діяльності достеменно невідомі. Припус-
кають, що в середині земної кори існують окремі магматичні 
осередки, або басейни, які живлять вулкани через вулканічні канали 
або тріщини, зв’язані із земною поверхнею. Головні причини, що 
викликають підняття магми і виверження вулканів вважають: тиск, 
обумовлений рухами земної кори, на магматичний басейн; дія 
вулканічного тепла (розігрівання); тиск газів, що виділяються з магми.   

Гейзери (від ісландського geysir,  geysa – хлинути) – періодично 
фонтануючі гарячі джерела, розповсюджені в областях сучасного, або 
такої, що недавно припинилася, вулканічної діяльності. Гейзери 
представляють собою систему повністю або частково заповнену 
водою підземних резервуарів (пустот), тріщин і каналів, що виходять 
на поверхню землі. На поверхні гейзери, як правило, мають конусо-
подібні нагромадження кременистого туфу – гейзеріту; всередині 
конусу утворюється чашоподібний басейн з отвором каналу на дні. 
Вода, що знаходиться під тиском водяного стовпа в нижніх частинах 
каналу підземних пустот, поступово нагрівається вище точки кипіння. 
В критичний момент перегріта вода скипає і, моментально перство-
рившись в пару, з шумом викидається з горловини гейзера у вигляді 
фонтану води, що кипить (деколи на висоту 40 – 42 м) і пари (до 150 
м). Фонтан діє деякий час, охолоджена в повітрі вода частково падає 
назад в жерло гейзера і, понижуючи в ньому температуру води, 
припиняє виверження. Кожний гейзер має свій ритм дії (від кількох 
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хвилин до кількох днів). Гейзери розповсюджені в Ісландії, США 
(Йєллоустонський національний парк), Нової Зеландії; відомі гейзери 
Камчатки. Виходи водяної пари і гарячої води гейзерів викорис-
товуються в Ісландії, Італії, США і Росії для обігріву будинків і для 
роботи енергетичних установок. 

Географічна оболонка - комплексна оболонка Землі, що 
утворилася внаслідок взаємопроникнення і взаємодії речовин окремих 
геосфер - літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери. Верхня межа 
географічної оболонки знаходиться на висоті 25-30 км, нижня - в 
межах літосфери на глибині кілька сот м, іноді - 4-5 км чи по 
океанічному дну. Отже, до її складу повністю входять гідросфера і 
біосфера та більша частина атмосфери. Г.о. являє собою складну ди-
намічну природну систему, що характеризується наявністю речовини 
в трьох агрегатних станах - твердому, рідкому й газоподібному; 
окисним середовищем, наявністю і фазовими переходами води, а 
також живої речовини і складною міграцією речовини з участю води, 
кисню та живих організмів.  

Географічне середовище - частина географічної оболонки Землі, 
яка безпосередньо пов’язана з життям і діяльністю людини є постійно 
діючою матеріальною основою розвитку суспільства. 

Гори (гірські країни, гірські системи) – обширі ділянки земної 
поверхні дуже підняті над прилеглими територіями, що характери-
зуються різким коливанням відносних висот і контрастним рельєфом. 
Гори  утворюються в результаті складних деформацій земної кори, 
зумовлених тектонічними рухами і наступним розчленуванням 
екзогенними процесами. Поверхня гір обмежена замкнутою кривою – 
підошвою або перехідною смугою горбистих передгір’їв. Основними 
елементами гірського рельєфу є: гірські хребти, масиви, відроги 
(хребти другого порядку) повздовжні і поперечні до хребтів долини, 
міжгірні западини і підняті древні поверхні вирівнювання (пенеп-
лени). Схили гірських хребтів можуть бути крутими, більше 45о, або 
пологими; за формою профілю прямими, увігнутими, випуклими, 
випукло-увігнутими, ступеневими. Вони можуть перетинатися, 
утворюючи гострі гребні, або переходити один в один округлим 
згином та обмежувати розташовані між ними поверхні древнього 
вирівнювання (пенеплени). Гребенева лінія може бути більш-менш 
рівною або хвилястою – при округлому (тупому) гребені, а також 
різко зубчаста – при  гострому гребені. В останньому випадку на 
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гребні чергуються гострі вершини (піки) і глибокі перевальні 
сідловини. Майже всі гори, за виключенням вулканічних, є в своїй 
основі складчастими структурами, що формуються в геосинкліналях. 
Гори, як правило, витягнуті рядами в загальному напрямку простя-
гання складок. Форма і будова гір дуже залежить від етапу їх 
розвитку. Розрізняють гори, що утворилися в палеоген-неогеновий 
орогенез і гори більш ранніх епох. В молодих горах, слабо зруй-
нованих дією зовнішніх агентів (вивітрювання, ерозія, денудація), 
елементи гірського рельєфу співпадають за своїм місцезнаходженням 
в просторі з елементами складок; кожний гірський хребет є антиклі-
нальною складкою, кожна повздовжня долина – синкліналью. В більш 
давніх горах це співвідношення вже порушено і антикліналі виявля-
ються розчленованими на кілька паралельних гряд, відповідаючи 
шарам більш стійких порід. Часто складчасті структури гір, 
переважно древніх бувають ускладнені розломами з значними зміщен-
нями окремих блоків. Гори з такою структурою називають скидовими 
або брилевими. Деколи брилеві гори утворюються на місці зруйнова-
них (пенепленованих) складчастих гір. Якщо брилеві гори ще несуть 
на піднятих брилах залишки вирівняної поверхні, вони називаються 
залишково-брилевими. Крім осадових, в будові гір приймають участь 
магматичні породи у вигляді різних інтрузій (лаколітів, дайок, жил), 
рідше ефузій, а також метаморфічних порід. Виходи магматичних 
порід сильно ускладнюють рельєф гір. Поверхня гір обмежена 
замкнутою кривою – підошвою або перехідною смугою горбистого 
передгір’я. За морфологічними ознаками гори поділяють на високі, з 
висотами понад 2000 м; середньовисокі, від 1000 до 2000 м і низькі, 
від 600 до 1000м. 

Губа – розповсюджена на півночі Росії назва заток і бухт, що 
глибоко вдаються в сушу, в які впадають великі річки. В таких зато-
ках чітко виражений вплив рік: на дні розповсюджені річкові наноси, 
вода сильно опріснена. 

Дельта – область відкладення річкових наносів в гирлах рік. 
Назва походить від букви грецького алфавіту “∆” (дельта), за подіб-
ністю якої воно було дано в давнині трикутній дельті р. Ніл. Утворен-
ня дельти проходить в результаті складної взаємодії річкового стоку, 
морських хвиль, приливів, згінно-нагінних явищ. Формування дельти 
в умовах мілководного узмор’я починається з виникнення коротких 
пригирлових кіс і підводних відмілин (осередків) в самому руслі або 
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відмілин в пригирлових ділянках перед гирлом ріки. Під час паводків 
осередки і пригирлові бари нарощуються, поступово стають надвод-
ними і перетворюються в низинні острови, розділені між собою 
системами розгалужених рукавів. В умовах глибокого узмор’я хвилі 
будують з матеріалу, що виноситься рікою, берегові вали, що 
знаходяться по морському краю дельти. При цьому русло ріки не 
роздроблюється на рукави: ріка меандрує у пониженнях між валами. 
Сприятливими умовами для швидкого росту дельти є: значні об’єми 
твердого стоку, величина наносів, відносне пониження рівнів води 
водойми, положення гирла у вершині затоки або в лагуні (блоковані 
дельти), а також мілководність останніх. Перешкоджають утворенню 
дельт сильні приливні і відливні течії, і відносне підвищення рівня 
води у водоймі. Швидкість нарощування дельти міняється в широких 
межах і досягає в окремі роки 1-2 км (р. Амудар’я). Дельти, що 
ростуть в вершинах заток носять назви дельт виповнення, дельти 
відкритого морського узбережжя – дельтами висування. За методом 
утворення і за стадіями розвитку виділяють наступні типи дельт: 
дзьобовидні (р.Тібр), лопастні (р.Сулак), блоковані (р.Камчатка), 
висунуті з округлим морським краєм, багато рукавні з округлим (р. 
Лена) або лопастним морським краєм (р. Волга). Дельти багатьох рік 
досягають великих розмірів: площа дельти р. Амазонка – 100 тис. км

2, 
Лени 45 тис. км

2. Деколи дельти кількох річок об’єднуються, утворю-
ючи обширні алювіальні рівнини (західний берег Камчатки). 

Долини – понижені або негативні, лінійно витягнуті форми 
рельєфу земної поверхні, створені ерозійною (розвиваючої) діяль-
ністю текучої води. Розвиті переважно у вигляді складних систем. За 
формою долини розрізняють на: 1) Тіснини, або щілини, вузькі 
долини з дуже крутими, нерідко з вертикальними і навіть нависа-
ючими схилами; характерні переважно для гірських країн. 2) 
Каньйони – глибокі долини з дуже крутими схилами і відносно 
вузьким дном; зустрічаються на плато з горизонтально залягаючими 
осадовими породами або лавовими потоками. 3) Долини з V-подібним 
поперечним профілем, який характеризується стиканням обох схилів 
під кутом на дні. Такі долини зустрічаються головним чином в горах. 
4) Долини з плоским дном, найбільше розповсюджені на рівнинах. 5) 
Коритоподібні долини – троги; гірські долини, що були піддані оброб-
ці. Дно таких долин увігнуте і поступово переходить в схили, на яких 
є уступи – тераси. Часто такі долини мають несиметричний попереч-
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ний профіль. Такий профіль може бути зв’язаний з геологічною 
будовою (моноклінальні долини) з первинним нахилом поверхні, в 
яку врізані долини, з дією відхиляючих сил обертання Землі, з 
впливом ґрунтових вод, тощо. В розвитку долин основними проце-
сами є поглиблення і розширення долини розмивом і формуванням 
схилів. По відношенню до простягання структур і хребтів розрізняють 
долини повздовжні, що витягнуті вздовж простягання пластів, попе-
речні, перпендикулярні до осів складок і діагональні. Повздовжні 
долини можуть бути синклінальними, антиклінальними і моноклі-
нальними в залежності від того, чи заклались вони вздовж вісі 
синкліналі, антикліналі, або в односторонньої полого падаючої товщі 
гірських порід. Долини, що прорізають будь-яку височину на всю їх 
ширину називаються крізними або долинами прориву. Вони можуть 
утворюватися: 1) шляхом закладення в інших, раніше існувавши 
геоморфологічних умов, на поверхні, що розташовувалась вище су-
часних хребтів, які вони тепер пересікають, в породах іншого складу і 
тектонічної структури (епігенетичні долини), 2) в результаті пропилю-
вання молодого хребта, що починає підніматися поперек течії ріки, 
яка вже існувала (антецедентні долини), 3) в процесі перепилювання 
височини або регресивної ерозії. 

Долинами називають також деякі западини, що виникли в 
результаті тектонічних опускань. Такі, наприклад, Алтайська долина в 
Середній Азії, Каліфорнійська долина в Північній Америці. Долини 
великих річок представляють собою своєрідні ландшафти, що 
відрізняються від прилягаючих межиріч. В заболочених районах 
долини виділяються як найбільш дреновані ділянки з менш 
вологолюбною рослинністю, ніж на навколишній території; в 
пустинних районах, навпаки, долини служать місцем проростання 
більш вологолюбних рослин. За умовами рельєфу і зрошення численні 
долини сприяють скупченню значних мас населення. 

Долини підводні – улоговини в межах материкової мілини. Від 
надводних річкових долин відрізняються більш згладженим попереч-
ним профілем. В повздовжньому профілю деколи є поглиблення і 
пороги. Деколи на продовженні великих річкових долин суші розта-
шовані підводні каньйони (Див. каньйони підводні). Дані про рельєф і 
опади долин свідчать про їх наземне походження. Затоплення вказа-
них долин морем було викликане або підвищення рівня Світового 
океану або занурення окремих ділянок суші. Найширшим розпов-
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сюдьженням долини підводні користуються на атлантичному узбе-
режжі США, Англії і Франції.  

Дрейф (від голанд. Drijven – гнати, плавати) – знос на порі судна, 
що рухається (або рух льодового покриву), а також в повітрі 
літального апарату під дією вітру. Шлях судна відхиляється від 
заданого по компасу напрямку на кут дрейфу, величина якого зале-
жить від сили і напрямку вітру, висоти і площі надводної частини 
(парусності) судна. 

Дрейф льоду в морі – горизонтальний рух льоду, викликаний 
вітрами і течіями. Швидкість дрейфу льоду і кут між напрямком вітру 
і напрямком дрейфу (кут відхилення)  залежать від швидкості вітру. 
При слабих вітрах швидкість дрейфу близька до нуля. Лід приведений 
в рух вітром завдяки тертю захоплює прилягаючі шари води. 

Дрейфові течії  (вітрові течії) – потоки в поверхневому шарі 
води моря чи океану, що виникають в результаті тертя вітру на 
поверхню води і його тиску на тилову частину хвилі. За допомогою 
тертя рух води передається від поверхні на більш глибокі шари. 
Теорія дрейфових течій з якісної сторони розроблена норвезьким 
океанологом Ф. Нансеном, математично обґрунтована шведським 
геофізиком В. Екманом в 1906 р. Під впливом обертання Землі 
дрейфові течії відхиляються на поверхні моря під кутом 45о і 
Північній півкулі вправо, в Південній – вліво. Кут відхилення 
збільшується з глибиною, і на деякій глибині напрям руху потоку стає 
протилежним його напрямку на поверхні. Ця глибина, що досягає до 
200 м і яка залежить від сили і стійкості вітру, є вертикальною межею 
розповсюдження дрейфової течії. 

Друмліни (анг. drumlin)  - горби витягнутої форми, складені в 
ядрі корінними породами або флювіогляціальними пісками, на 
поверхні – моренними відкладами. Висота досягає 20 м, довжина 
кілька сом метрів. Зустрічаються групами в областях розвитку древніх 
льодовиків, переважно на рівнинах і в передгірських районах.   

Європа – частина світу і частина материка Євразія (назва від 
ассирійського – ереб – захід). Майже вся Є. лежить в помірних широ-
тах північної півкулі, тільки крайня південна окраїна заходить в 
субтропічний пояс, а північні острови розташовані в межах Арктики. 
Координати крайніх точок: на Пн. – мис Нордкін на Скандинавському 
півострові 71о08/ пн. ш., на півдні – мис Маррокі на Піренейському 
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півострові, 36о 34׀ пн. ш., на заході – мис Рока, 9о34׀ з. д., сході – 
східне підніжжя Полярного Уралу біля Байдарацької губи, 67о20׀ с. д.  

О с т р о в и. До Є. відносяться острови і архіпелаги. Найбільш 
великі з них є: Нова Земля, Земля Франца-Йосифа, мис якої Флігері на 
острові Рудольфа є самою північною точкою Є., 81о49׀ пн. ш., 
Шпіцберген, Ісландія, Британські, Зеландія, Балеарські, Корсика, 
Сардинія, Сицилія, Кріт. В цих границях, тобто з островами загальна 
площа Є. складає біля 10 млн. км

2, загальна площа самих островів біля 
730 тис. км

2. Є. обмивається водами Атлантичного і Північного 
Льодовитого океанів.  

Б е р е г и. Серед інших частин світу Є. відрізняється 
найбільшою розчленованістю берегової лінії: на 1 км її довжини 
приходиться біля 246 км

2 території. Загальна довжина берегової лінії 
біля 38 тис км. Максимальна відстань  внутрішніх районів Європи від 
моря 1600 км. Біля 25 % площі Є. приходиться на півострови: Канін, 
Кольський, Скандинавський, Ютландія, Бретань, Піренейський, 
Апеннінський, Балканський, Кримський. Переважають вирівняні 
акумулятивні і абразійні береги, які формуються переважно 
хвильовими процесами моря.  

Р е л ь є ф. За середньою (біля 300 м) і максимальною (4807 м, 

г. Монблан в Альпах) Є. поступається решті частин світу, за 
виключенням Австралії. Біля 60 % поверхні Є. знаходиться на висоті 
менше 200 м, частково навіть нижче рівня моря (північне побережжя 
Каспійського моря, - 28 м, а також деякі райони побереж Північного і 
Балтійського морів), 24 % - від 200 до 500 м, 10 % - від 500 до 1000 м, 
6 % - більше 1000 м ( в тому числі 1,5 % - вище 2000 м).  Такий 
розподіл висот поверхні відображає переважання в Є. рівнинного 
рельєфу. Основні рівнини: Східноєвропейська, рівнини Феноскандії, 
Середньоєвропейська, Верхньо- Середньо- і Нижньодунайська. Гори 
займають біля 17% території, основні – Альпи, Карпати, Піренеї, 
Апенніни, Урал, гори Скандинавського і Піренейського півостровів. 
Діючі вулкани в Ісландії і в Середземномор’ї.  

Г е о л о г і ч н а   б у д о в а  і  к о р и с н і   к о п а л и н и. 
Східну частину Є. займає Східно-Європейська платформа, на якій 
складчастий фундамент докембрійського віку з гранітів гнейсів і 
кристалічних сланців перекритий потужним чохлом з осадових серій 
кінця протерозою (іотнія, рифея), піщано-глинистих товщ кембрію, 
ордовику, вапняків силуру, червоноколірних, соленосних і вапнякових 
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порід девону, потужними континентальними вугленосними товщами 
кам’яновугільного, пермського і тріасового віку. На північ від 
Східноєвропейської платформи, займаючи північний шельф материку 
(від Землі Франца-Йосифа до Печорської низовини), простягається 
докембрійська платформа Баренцового моря. Аналогічна її древня 
платформа (Еріа) утворює шельф на північ від Британських островів. 
Ісландія і острів Ян-Майєр представляють собою неоднорідні 
вулканічні підняття, що виникло в кайнозої над північною частиною 
Серединно-Атлантичного хребта. Північна частина Європи, до якої 
відноситься Тиманський кряж, Печорська низовина та обрамлення 
Кольського півострова, складені рифейськими сланцевими серіями, 
відноситься до байкальської складчастості. Через північний захід 
материка, від Шпіцбергена  на північ через острів Медвежий, 
Скандинавські гори, північ і захід острова Великобританія і острів 
Ірландія простягається каледонська складчаста система, яка виникла 
із глибоких геосинклінальних прогинів древнепалеозойського і 
допалеозойського часу. В ній розвинуті потужні вулканогенні і 
осадові товщі кембрія, ордовику і силуру, розріз яких завершується 
потужними девонськими червоноколірними моласами. Південніше 
каледонід, виступаючи на денну поверхню на Піренейському 
півострові, в Центральному і Арморіканському масивах Франції, в 
Південному Уельсі, Арденнах, Вогезах, Шварцівльде, Гарце, Рудних 
горах, Богемському масиві, Судетах, Сілезії і Свентокшинських горах, 
простягаються герцинські складчасті споруди, перекриті чохлом 
слабо порушених осадових порід мезозоя і кайнозоя. Гірські споруди 
півдня Європи, до яких відносяться Андалузькі гори, Апенніни, 
Альпи, Карпати, гори Балканського півострова та Криму, належать до 
Альпійської геосинклінальної (складчастої) області. Північна частина 
альпійських геосинклінальних прогинів наклалась на палеозойські 
складчасті споруди Західної і Південної Європи. В цих зонах 
формувались головним чином сланцеві, флішеві і потужні карбонатні 
серії, які і складають Альпи і Карпати. В цих гірських системах слабо 
проявився магматизм; протягом усієї альпійської тектонічної епохи 
виникли потужні покрови і глибокі краєві прогини. Діючі вулкани в 
Ісландії і в Середземномор’ї. Корисні копалини: в палеозойських і 
мезозойських відкладах платформ знаходяться родовища нафти і газу. 
Це Волго-Уральська нафтогазоносна область, північний Прикаспій, 
Дніпрово-Донецька западина, Північне море і шельф Норвезького 
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моря. Є родовища кам’яного і бурого вугілля (Польща, Німеччина, 
Україна)  залізних руд (Україна, Росія, Німеччина, Швеція.) та 
кольорових металів (Балканський півострів). 

К л і м а т.  На більшій частині території Є. клімат помірний: 
на заході океанічний, на сході континентальний; на північних остро-
вах субарктичний і арктичний, в Південній Є.– середземноморський. 
На островах Арктики, в Ісландії, Скандинавських горах, Альпах – 
зледеніння (загальна площа 116 тис. км

2). Найбільш високі середні 
місячні температури січня – в Середземномор’ї, від 10 до 12оС, а 
також в приокеанічних районах, де ізотерма 0оС доходить до 70о пн. 
ш. Самі низькі середні місячні температури – в північно-східних 
районах до -20о С в басейні р. Печора (тут зафіксований абсолютний 
мінімум температури Є. -52оС). В цілому в Західній Є. зима м’яка, в 
Східній – морозна, із стійким сніговим покривом, тривалістю від 1 
місяця на півдні до 7-9 місяців на півночі. Середня температура липня 
досягає найвищих значень в Середземномор’ї від 28 до 30оС, в 
Прикаспії, від 24 до 26оС, найнижчих – на островах Арктики, від 2 до 
4оС. Абсолютний максимум температури 48оС (південь Піренеїського 
півострова). Річна сума атмосферних опадів в цілому зменшується з 
заходу на схід. В приатлантичних районах і на навітряних схилах гір 
вона складає 1000-2000 мм (на окремих станціях приморських районів 
Словенії вона перевищує 4000 мм). В східній Є., особливо на 
південному сході і півдні, річна сума опадів понижується до 500-300 
мм, а в Прикаспії до 200 мм і менше. 

Г і д р о г р а ф і я.  За величиною шару стоку води, біля 295 
мм Є. займає друге місце серед частин світу після Південної Америки, 
але в наслідок менших розмірів суші за об’ємом стоку, біля 2850 км

3 
вона переважає тільки Австралію і Антарктиду. Розподіл стоку по Є. 
нерівномірний. У відповідності із ступенем зволоженості стік 
зменшується з заходу на схід і з півночі на південь. Основні ріки: 
Волга, Дунай, Дніпро, Дон, Печора, Північна Двіна, Вісла, Одра, 
Рейн, Луара, Рона. Великі озера: Ладожське, Онежське, Чудське, 
Верн, Женевське. 

Ґ р у н т и  і   р о с л и н н і с т ь. Розподіл різних типів ґрунтів і 
рослинності в Є. має зональний характер. На рівнинах Східної Є. 
добре виражена широтна зональність ґрунтів і рослинності, в Західній 
Є. вона ускладнена впливом океану і розчленуванням рельєфу; в горах 
чітко проявляється висотна зональність. На крайній Північно-Західній 
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Є. протягуються вузькі смуги тундри і лісотундри. Південніше (до 60о 
пн.ш. на заході і до 56о пн.ш. на сході) розташована підзона хвойних 
лісів на підзолистих ґрунтах з європейської ялини і сосни на заході, 
сибірської ялини, ялиці і модрини на сході, з домішкою дрібно-
листяних порід.  Підзони змішаних лісів на дерново-підзолистих 
ґрунтах (хвойних з домішкою дуба, липи, клена, горішника) і 
широколистяних (дубових) на сірих лісових ґрунтах займають 
головним чином західну частину Східно-Європейської рівнини і 
Німецько-Польську низовину на схід від Ельби. Дубово-букові ліси на 
бурих лісових ґрунтах властиві вологим рівнинам Західної Є. Зона 
лісостепу, переважно на вилужених або потужних чорноземах 
представлена на Східно-Європейській рівнині, Середньо-Дунайській і 
Нижньо-Дунайській низинах. На більшій частині поверхні рівнин 
природна рослинність замінена культурною (головним чином поля і 
луки). Південь Східно-Європейської рівнини і Нижньо-Дунайської 
низини займали різнотрав’яно-ковильні степи на звичайних 
чорноземах, за виключенням півдня України і Поволжя, де 
розповсюджені сухі степи на каштанових ґрунтах. На південному 
сході Нижнього Поволжя невелику територію займають зони 
напівпустель і пустель на бурих і сіро-бурих ґрунтах з масивами 
солонців і пісків. В Південній Є. переважають вічнозелені серед-
земноморські ліси і чагарники з дуже різноманітним видовим складом 
(головним чином дуби) на коричневих ґрунтах, які в горах заміня-
ються широколистяними і змішаними лісами.  

Т в а р и н н и й    с в і т. В зоогеографічному відношенні 
територія Є. відноситься до Палеоарктичної обл..; більша частина Є. – 
до Європейсько-Сибірської підобласті; Крайня Північ Є. входить в 
Арктичну під область; країни прилягаючі до Середземного моря – в 
Середземноморську підобласть. На півночі зустрічається північний 
олень, песець, лемінг, заяць-біляк; з птиць – біла куропатва, чайки, 
чистики, гааги, гуси, качки. В лісах Є. ще зустрічається бурий 
ведмідь, косуля, благородний олень, росомаха, лісова куниця, рись, 
дикий кіт. З птиць зустрічаються сови, філіни, глухарі, рябчики, 
ворони, горобці. В степових районах багато гризунів: мишей, хом’яків 
В Середземномор’ї багато плазунів: зміїв, ящірок, хамеліонів Часто 
зустрічається дикий кабан, білка, горностай, черепахи.   Дика фауна 
збереглась в не багатьох районах. В Є. – 43 держави. 
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Западина – депресія – від’ємна форма структури і поверхні 
Землі. У тектоніці під западиною розуміють різні за розміром, 
прогнуті ділянки земної кори синклінальної будови, які ускладнюють 
будову континентальної і океанічної земної кори, виповнені 
осадовими і вулканогенними товщами. На Україні більшість западин 
сформувались над грабенами у складчастому фундаменті або вздовж 
зони розломів. Тут виділяють Дніпрово-Донецьку западину у складі 
Східно-Європейської та Скіфської платформ, Закарпатську западину, 
або Закарпатський прогин, у межах Карпатської складчастої системи 
тощо. Окрему групу становлять западини внутрішнього моря (наприк-
лад Чорного моря). З регіональними тектонічними западинами трива-
лого розвитку пов’язані нафтогазоносні, соленосні та артезіанські 
басейни. В рельєфі  западини здебільшого виражені низовинами.   

Заплава – частина дна річкової долини, що лежить вище 
меженного рівня води в річці і періодично затоплюється під час 
повені. Заплава утворюється майже на всіх рівнинних та гірських 
ріках, за винятком ділянок з порогами і водоспадами та вузьких 
ущелин. Формується заплава внаслідок бокової ерозії річища. У 
будові заплави беруть участь руслові, заплавні та старичні типи 
алювію, потужність яких залежить від глибини річки і висоти рівня 
води під час повені. В основі заплави залягає русловий алювій, 
складений з максимальних фракцій алювію. На рівнинних ріках це 
пісок, часто з гравієм та галькою, косошаруватий;  на гірських ріках 
це галька з валунами. Над русловим алювієм залягає заплавний 
алювій представлений супісками і суглинками з нечітко вираженою 
горизонтальною або хвилястою шаруватістю. У заплавних озерах 
утворюється старичний алювій, що складається з мулів і глин з 
лінзами піску і тонкою горизонтальною шаруватістю. За морфоло-
гічними особливостями розрізняють заплави прируслові, що склада-
ються з різнозернистих пісків, центральну – з дрібнозернистих пісків 
та супісків, та притерасну, що складається з мулистих відкладів і 
суглинків; часто заболочену, з озерами. За положенням відносно 
річища заплави бувають двобокі та однобокі. Рельєф заплави 
ускладнений прирусловими валами, гривами, старицями, дюнами, 
останцями першої надзаплавної тераси. За характером рельєфу 
розрізняють сегментні, паралельно-гривисті і обваловані типи. 
Сегментні заплави властиві меандруючим рікам, коли дугоподібні 
гриви і міжпасмові зниження (сухі або зайняті озерами) є результатом 
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зміщення меандр і блукання річища по дну долини. Такий тип 
характерний для рівнинних річок України, наприклад нижньої течії 
Прип’яті, Десни, Псла, Ворскли, Орелі та ін. Паралельно-гривисті 
заплави характерні, зокрема, для окремих ділянок Дніпра. Їх 
утворення зумовлено зміщенням річища до західного схилу долини.  
Особливістю рельєфу цього типу заплави є видовжені паралельно до 
річища пасма і міжпасмові зниження, де часто утворюються озера, 
наприклад заплави Дніпра в межах Канівського заповідника. 
Паралельно-гривисті заплави однобокі. Обваловані заплави властиві 
звуженим ділянкам річкових долин з малорухливим річищем і 
прирусловими валами (Дністер і його притоки Стривігор і Бистриця-
Тисменицька; Західний Буг, Іква, Стир у їхніх верхів’ях) 

Ширина і висота заплав над меженним рівнем залежить від 
довжини ріки, її гідрологічного режиму та віку, тектонічних рухів та 
положення базису ерозії. У долинах річок виділяють два рівні заплав 
– високу і низьку. Наприклад у Дніпра та його приток Прип’яті і 
Десни, а також у Сіверського Дінця, Дністра і Прута та інших 
виділяють високу заплаву, що затопляється у повідь раз на кілька 
років або десятків років, та низьку заплаву, яка заливається щороку. 
Низька заплава Дніпра (нижче Києва) має висоту 2-3 м, висока від – 
від 4-5 до 7 м. Ширина заплави змінюється від кількох сотень метрів 
(у верхів’ях) до кількох десятків кілометрів (у пониззях рівнинних 
річок). У малих річок ширина заплави від 300-500 м до 1-2 км. 
Ділянки заплав окремих річок України затоплені водосховищами. В 
межах заплав є родовища піску, торфу, болотних залізних руд. 
Рослинність переважно лучна, поширені чагарники; центральні і 
притерасні заплави великих річок часто вкриті ділянками заплавних 
лісів. Різноманітний тваринний світ заплав, особливо багато птахів. 
Використовують заплави як сіножаті, випаси, для вирощування овочів 
тощо. Значна частина заплав річок України меліорована (Стаття 

О.П. Андріяша з ГЕУ) 
Затока – частина океану, моря чи озера, що вдається в сушу, але 

має вільний водообмін з основною частиною водойми. В результаті 
вільного водообміну затоки за гідрологічним режимом майже не 
відрізняються від основної водойми.  

Індійський океан – один з чотирьох океанів Землі, розта-
шований між Африкою, Азією, Малайським архіпелагом, Австралією 
і Антарктидою. Границю з Атлантичним океаном проводять по 
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меридіану мису Доброї Надії, з Тихим океаном – по північному входу 
в Малаккську протоку, західному берегу острова Суматра, південним 
берегам островів Ява, Тимор, через Тересову протоку і по меридіану 
мису Південного (на Тасманії). Площа І. о. 74917 км

2, середня 
глибина біля 4 тис. м. Біля берегів Азії І. о. утворює Червоне море, 
Аравійське море з Персидською, Оманською і Аденською затоками, 
Бенгальську затоку і Андаманське море, біля берегів Австралії - 
Тіморське і Арафурське моря і затоки Карпентарія і Велика 
Австралійська. 

 Р е л ь є ф дна І. о. Дно океану перетинається підводною 
височиною: від західних берегів Індостану тягнеться до Пд. Це 
Центральний Індійський хребет, який біля 40° пд. ш. переходить в 
Австрало-Антарктичне підняття. Переважаючі глибини у області 
цієї підвищеної смуги 3000-4000 м; на С. від неї переважають гли-
бини більше 5000 м. Велику частину площі дна тут займають 
Індійсько-Австралійська улоговина, Південно-Австралійська уло-
говина і Яванська западина. В останній І.о. досягає своєї найбіль-
шої глибини – 7729 м.  На 3. і Пд. від Центрального Індійського 
хребта і Австрало-Антарктичного підняття рельєф дна значно 
більше розчленований: обширні пониження  глибинами 4000 – 5000 
м розділені підводними височинами, у області яких глибини 
складають переважно 2000 – 3000 м, місцями менше 100 м. Тут 
розташовуються котловини: Аравійська, Сомалійська, Мадагас-
карська, Австрало-Антарктична і : Центрально-Індійський 
хребет,Аравійсько-Індійський хребет, підняття Маскаренських, 
Коморських і Сейшельських островів, плато Крозе, хребет 
Кергелен.  

О с т р о в и .  Значна частина островів, в т.ч. усі - 
материкового походження: Мадагаскар, Занзібар, Маврикій, Сей-
шельські, Сокотра, Цейлон, Андаманські, Никобарські, Ментавай 
та ін. Багато вулканічних островів: Реюньон, Коморські, Амстер-
дам, Сен-Поль, Кергелен, Крозе. Широко поширені коралові 
острови: Лаккадівські, Мальдівські, Чагос, Амірантські, Кокосові, 
Крістмас (Різдво). 

 Д о н н і  в і д к л а д и . Материкова мілина покрита головним 
чином піском. Глибше, до 2000 м, переважає мулистий пісок, на 
глибинах 2000 – 4000 м – піщаний мул. В межах глибин 4000 – 5000 
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м океанічне ложе покрите коричнево-жовтим мулом, глибше 5000 
м  - коричневим глинистим мулом. 

 К л і м а т. Для клімату північної частини І. о. характерна 
мусонна циркуляція (див. Мусони), що формується тут під впли-
вом сезонного чергування високого і низького атмосферного 
тиску над Азією. З листопада до березня тут панує північно-
східний мусон, що досягає найбільшого розвитку в грудні – січні, 
коли його переважаюча сила складає 3- 4 бали. З червня по 
жовтень панує південно-західний мусон, переважаюча сила якого в 
липні - серпні – 5-6 балів в Аравійському морі, і 4-5 балів в 
Бенгальській затоці. В екваторіальному поясі вітри слабкі, змінні, 
нерідкі штилі. У південній частині І. о. пануючі вітри пов'язані з 
наявністю в 30-х широтах постійної області високого тиску. 
Характерні дві вітрові системи: південно-східний пасат між 10° 
пд. ш, і 30° пд. ш., що досягає в травні – вересні сили 5 - 6 балів, і 
західні вітри між 40° пд. ш. і 60° пд. ш. силою більше 6 балів. 
Шторми найбільш часті в зоні західних вітрів і в західній частині 
Аравійського моря. У тропічних широтах І. о. найбільш сильні 
шторми пов'язані з тропічними ураганами. У більшості районів 
північної частини І. о. найбільша хмарність і найбільш рясні 
опади спостерігаються при південно-західному мусоні. У еква-
торіальних широтах значна хмарність і рясні опади спосте-
рігаються круглий рік. Річна сума опадів в цих районах 2000 –  
3000 мм. Найменша кількість опадів (100 мм) випадає біля берегів 
Аравії. Середня темпеpaтура повітря в екваторіальному поясі 
для всіх місяців біля +28°. У північній частині І. о. середня 
темпеpaтура травня +29°, серпня +25°, +27°, лютого +22°, +23°. У Пд. 
широтах східна частина океану холодніша західної. Середня 
температурa ютого (літо у Пд. півкулі) на 50° пд. ш. +5°, +6°, на 
60° пд. ш. –  нижче за 0°, серпня на 50° пд. ш. 0° +5о.  

Г і д р о л о г і ч н и й  режим. У північній частині І. о. 
поверхневі течії пов'язані з мусонами. Взимку у Пн. півкулі 
панує західна течія, що змінюється в екваторіальних широтах 
Екваторіальною противотечією, влітку – східна течія, що  і на 
екваторіальні широти. У Пд. широтах океану течії постійні 
круглий рік. У тропічних широтах з С. на 3. прямує Південна 
Пасатна течія, в зоні західних  вітрів океан перетинає з 3. на С. Течія 
Західних Вітрів. Між цими двома системами круговорот замикають 
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на 3. Голкова течія, на С. – Західно-Австралійська. Середня місячна 
температура поверхневих вод в північній частини І. о. в 
травні до +29° і вище, в серпні +27°, +28°, у лютому +23°, +25°. У 
екваторіальні зоні у всі місяці року середня температура близька до 
+28°. У Пд. півкулі: середня температура лютого (літо) на 30° пд. ш. 
+21°, +25°, на 50° пд. ш. +5°, +9°, на південь від 60° пд. ш. нижче за 
0°. Найбільша солоність більше. 36,5 ‰ –  відмічається в 
Аравійському морі і біля 30° пд. ш. Найменша солоність (30 ‰) – в 
Бенгальській затоці. Найбільша густина води – на південь від 50° пд. 
ш. (1,027 г/см

3), найменша – в Бенгальській затоці (1,019 г/см
3 і 

менше). На глибинах 1000 – 2500 м в І. о. поступає вода Червоного 
моря, що має температуру +3°, +5°, солоність 34,8 – 35,5 ‰. 
Поступово охолоджуючись і , ця вода досягає 60° пд. ш. З Пд. 
частини І. о. в північну проникає субантарктична проміжна вода, 
що має солоність 34,4 – 34,6 ‰, і антарктична придонна, така, що має 
в північній частині І. о. температуру +1,6° +1,8° і солоність біля 34,8 
‰. П у побережжя і островів І. о. переважно півдобові; найбільшої 
величини вони досягають у вершині Камбейської затоки – 10,8 м. 
Прозорість найбільша – біля 50 м – в тропічному поясі. Колір води 
переважно синій. Межа морської плавучої : у серпні – вересні біля 
55° пд. ш., у лютому –  березні між 65° пд. ш. і 68° пд. ш. Айсберги 
розповсюджуються до 35° - 40° пд. ш.  

Р о с л и н н і с т ь  і  т в а р и н н и й світ. Тропічні води І. 
о. у верхньому шарі багаті планктоном. Спостерігається «цвітін-
ня» моря. Вночі - інтенсивне свічення, що  дрібними 
одноклітинними організмами - перидинеями, медузами і ін. 
Удосталь зустрічаються летючі риби, тунці, акули, морські 
черепахи, морські змії. З донної флори тропічного поясу в межах 
літоралі розвинені бурі, червоні і зелені водорості. У прибе-
режній зоні поширені кремнерогові губки, різні корали, краби, 
раки, молюски, іглошкірі. Вздовж значної частини побережжя 
поширені мангрові зарослі. У помірному і холодному поясах 
планктон складається з веслоногих рачків, діатомей та ін. 
Водяться різні риби, кити, тюлені, пінгвіни. Донна флора літоралі – 
червоні водорості, субліторалі – бурі водорості. Для прибережної 
фауни характерні великі морські ссавці, ластоногі (морський 
слон, вухаті тюлені) і деякі китоподібні.  
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М о р с ь к и й  п р о м и с е л .  Улов риби в І. о. складає всього 
біля 5% світового улову (біля 9 млн. ц). Виловлюються скумбрія, 
сардини, акули, камбала, оселедці та ін. Головні райони лову 
знаходяться біля берегів Індостану і Пд. Африки. На всіх 
тропічних побережжях І. о., особливо на Бахрейнських 
островах, Цейлоні і біля північно-західних берегів Австралії, 
добувають перли і перламутр. У антарктичних водах розвинений 
китобійний промисел.  

П о р т и .  Головні порти І. о.: Бомбей, Калькутта, Мадрас, 
Висакхапатнам – в Індії; Карачі, Читтагонг - в Пакистані; Коломбо – 
на Цейлоні; Рангун – в Бірмі; Фрімантл –  в Австралії; Дурбан – в 
Південно-Африканській республіці; Аден і Джибутті – біля входу в 
Червоне море; Бендер-Шахпур, Абадан – в Ірані, Басра – в Іраку; 
Мена-ель-Ахмаді – Кувейті. 

Клімат [від грецького χλιµατος – нахил ( так стародавні греки 
зв’язували кліматичні відмінності безпосередньо  з нахилом сонячних 
променів до земної поверхні)] - багаторічний режим погоди, 
характерний для даної місцевості. Під режимом погоди розуміється 
сукупність і послідовність стану погоди. Клімат визначається низкою 
кліматоутворюючих процесів: надходженням і витратою сонячного 
тепла; циркуляцією атмосфери, тобто системою атмосферних течій, 
що переносять тепло і вологу; характером підстеляючої поверхні; 
обміном тепла і вологи в атмосфері по вертикалі. З цих процесів 
основним є надходження і витрата сонячної енергії. Так як в розподілі 
надходження і витрат сонячної енергії на земній поверхні зонально, то 
і в розподілі кліматів на Землі спостерігається така ж зональність. 
Характер перерахованих процесів в будь-якому місці залежить від 
географічних особливостей цього місця – географічної широти, 
висоти над рівнем моря, різних форм рельєфу, а також властивостей 
підстеляючої поверхні, під якою розуміється поверхня суші і моря у 
всіх її різновидах(ґрунт, рослинний покрив, водна поверхня, сніговий 
покрив, льодовий покрив). Неоднорідність будови підстеляючої 
поверхні веде до різноманіття клімату, які можуть бути значними 
навіть між пунктами розташованими недалеко один від одного. Такі 
місцеві особливості клімату обумовлені неоднорідною будовою 
підстеляючої поверхні називаються мікрокліматом. На відміну від 
макроклімату – особливостей клімату, спільних для значних просторів 
земної поверхні. Внаслідок великого різноманіття географічних умов, 
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що впливають на клімат в різних місцях земної кулі, кількість 
конкретних кліматів безкінечно велика. Находячись в залежності від 
географічних особливостей місцевості клімат в свою чергу діє на усі 
елементи місцевої природи, будучи одним з елементів географічної 
оболонки. Наукові відомості про клімат даної місцевості одержують 
на основі аналізу результатів спостережень на метеорологічних 
станціях. Вся різноманітність кліматів, що спостерігається на земній 
поверхні, може бути зведено до порівняно невеликої кількості 
основних типів. Поняття про типи клімату першим ввів німецький 
кліматолог В.Кеппен, який дав класифікацію кліматів за 
температурою, опадами і їх річному ходу. В закордонних країнах ця 
класифікація є найбільш розповсюджена. В Україні (за спадковістю 
від СРСР) використовується класифікація, розроблена Л.С. Бергом 
(1927), який за ландшафтними ознаками на низинах суші виділив 12 
типів: вічного морозу, тундри, тайги, широколистяних лісів помірного 
поясу, мусонів помірних широт, степів, поза тропічних пустель, 
середземноморський, субтропічних лісів, тропічних пустель, тропіч-
ного лісостепу (савани), вологих тропічних лісів. З 50-х років 
минулого століття в Україні найбільш розповсюджена генетична 
класифікація Б.П. Алісова. Враховуючи дію сонячної радіації і 
атмосферної циркуляції на різних широтах виділяються в кожній 
півкулі 4 основних широтних пояси: екваторіальний, тропічний, 
помірний і арктичний (антарктичний в Південній півкулі). Границі 
цих поясів міняються від зими до літа, у зв’язку з чим виділяються ще 
3 перехідних пояси: субекваторіальний, субтропічний, субарктичний 
(субантарктичний). Існує ще низка інших класифікацій. Численні 
палеогеографічні дані свідчать про те, що протягом життя на Землі її 
клімат піддавався істотним змінам. Головними причинами цих змін 
вважається коливання сонячної активності в минулі геологічні епохи, 
а також зміна прозорості атмосфери зв’язана зі зміною її складу. Для 
історичного часу встановлені періоди коливань в 11 років, 33 роки і 
45 років. Щодо поступових змін в останні роки появилась думка про 
глобальне потепління. Частина кліматологів придержується думки, 
що поступових змін клімату немає.  

Льодовики – рухливі природні нагромадження льоду на земній 
поверхні. Утворюються з твердих атмосферних опадів. Для виник-
нення і існування льодовиків найбільш сприятливими морський 
клімат високих широт з рясними опадами в твердому вигляді і корот-
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ким прохолодним літом. В основному кожний льодовик складається з 
області живлення, де твердих атмосферних опадів більше, ніж 
витрачається на танення і випаровування, із розташованої нижче зони 
абляції, де переважає витрата льоду. При механічному видаленню 
льоду у вигляді айсбергів або обвалів область абляції може бути 
відсутністю. В області живлення тверді атмосферні опади погру-
жаються всередину льодовика, перетворюючись при цьому в лід під 
тиском шарів, що нагромаджуються зверху або внаслідок танення і 
повторного замерзання. Одночасно вони рухаються вниз, а область 
абляції, де лід видаляється в результаті танення, випаровування або 
механічним шляхом. Рух льодовика складається з пластично-в’язкої 
ламінарної течії і брилевого ковзання по ложу або внутрішнім 
плоскостям надвигів. Швидкість ламінарної течії пропорційна в 
середньому третьому ступеню нахилу поверхні і четвертому степеню 
товщини льодовика в даному місці. Швидкість брилового ковзання 
рівна алгебраїчній сумі повздовжніх розтягнень і стиснень від початку 
льодовика до його даної точки, обумовленими змінами швидкості 
ламінарної течії. Швидкість руху льодовика вимірюється десятками і 
першими сотнями метрів за рік. Окремі великі льодовики Гімалаїв 
рухаються із швидкістю 700 – 1300 м за рік. Найбільша швидкість 10-
40 м за добу зафіксована на деяких льодовиках Гренландії. Ковзання 
льодовика  по ложу викликає обробку та руйнування ложа з допомо-
гою уламків порід, що переносяться льодовиком. За морфологічними і 
динамічними ознаками розрізняють льодовики стоку,  у яких напрям 
руху і форма визначаються рельєфом земної поверхні, і льодовики 

розтікання (льодовикові щити і купола), у яких рух і форма 
обумовлені розподілом живлення і витрат а також властивостями 
льоду. Льодовики стоку характерні для гірських районів і мають 
відносно невеликі розміри. Найбільші з них знаходяться на Алясці, в 
Каракорумі і на Памірі: Сьюард-Маласпіна, 100 км; Сіачен, 75 км; 
Мульдров, 72 км; Федченко, 71,2 км;  Набесна, 70 км ; Хіспар, 62,2 км. 
Льодовики розтікання розвиваються там, де снігова лінія на великих 
просторах опускається до рівнинних, плоскогірних або платоподібних 
ділянок земної поверхні. Вони можуть покривати цілі материки 
(Антарктида). Площа усіх сучасних льодовиків на Землі складає біля 
16,3 млн. км

2. тобто 11 % площі суші, розприділяючись (округлено) 
наступним чином: Північні полярні країни – 2 100 000 км

2, Помірні 
країни Північної півкулі – 100 000 км

2, Тропічні країни – 100 км
2, 
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Помірні країни Південної півкулі – 21 км
2, Південні полярні країни 

(Антарктида) – 14 100 000 км
2. Більше 90 % загальної площі 

льодовиків належать льодовикам полярних країн, в тому числі 87 % 
антарктичним. Приведемо площі зледеніння деяких частин північної 
півкулі: о. Нова Земля – 22 600 км

2, Північна Земля – 15 600 км
2, 

Земля Франца-Йосипа – 15 320 км
2, Острів Ушакова – 360 км

2, 
Острови Де-Лонга – 67 км

2, Північний Урал – 5 км
2, Кавказ – 1965 

км
2, Алтай – 600 км

2, Саяни – 8 км
2, гори Середньої Азії – 14 000 км

2. 
Глобальне потепління викликає скорочення площі льодовиків. 
Вивченням льодовиків займається наука гляціологія.  

Конденсація – процес перетворення водяної пари в краплини 
води, тобто перехід води від газоподібної фази до рідкої фази.  

Маари (іспанське maar) – лійкоподібні або циліндричні поглиб-
лення вулканічного походження, що утворилися в результаті газових 
вибухів без появи лави. Деколи маари оточені кільцевим валом з брил, 
прорваних газами гірських порід. Маари досягають 3200 м в 
поперечнику і 300-400 м глибини. Часто заповнені водою і утворюють 
озера (маар в Узоні і Ксудачі на Камчатці, Лахерське озеро в Ейфеле 
та ін.). Маари називають також ембріональним вулканом. 

Материки (від матерой, матьорий – великий, сильний, 
основний), континенти (від лат. continens, род. відм. Continentis) – 
величезні масиви суші, оточені з усіх сторін, або майже з усіх сторін, 
морями і океанами. В сучасну геологічну епоху існує 6 материків: 
Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і 
Антарктида. Границі між Євразією і Африкою і між Північною і 
Південною Америкою частіше всього умовно проводять по Суець-
кому і Панамським каналом.  

Спочатку материки утворились в результаті диференціації 
глибинної речовини і підняття більш легкої гранітної, андезитної і 
базальтової магми з недр підкоркового субстрату до поверхні Землі. 
Розмив вивержених порід дав початок породам осадовим, а зім’яття в 
складки та інші тектонічні дислокації в породах обох цих типів 
привели до флотування сучасної структури материків. 

Палеогеографічні дані про розповсюдження морських і 
континентальних відкладів і розташування областей розмивів і зносу 
уламкового матеріалу показують, що контури материків змінились 
протягом геологічного часу. Так, в девонському періоді існував 
суцільний материк, який об’єднував сучасну північно-східну частину 
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Північної Америки, Гренландію, Щпіцберген і північно-західну 
частину Європи і відділений від материка, що охоплював Сибірську 
платформу і Алтай-Саянську гірську область, так і від великого 
континенту Гондвани, який існував протягом усієї палеозойської ери і 
в склад якого входили більша частина сучасної Південної Америки, 
Африки, Індостану, Аравії і Австралії. В кінці пермського періоду і в 
мезозої Гондвана розпалась на кілька окремих масивів; в неогені у 
зв’язку з гороутворенням і осушуванням альпійсько-гімалайської 
геосинкліналі Теніс, Аравія і Індостан вперше з’єднались в суцільний 
масив суші з північною половиною Азії. В результаті цього з’єднання 
Євразія, відділена від Північної Америки опусканням північної 
частини Атлантичного океану, придбала окреслення, близькі до 
сучасних. Зміна контурів материків продовжується під впливом 
коливних рухів земної кори і екстатичного коливання рівнів моря. 

За своєю будовою материки істотно відрізняються від глибоких 
частин океанів, для яких характерна мала товщина земної кори (5-15 
км). Структурною границею материкових масивів є материковий схил, 
що відділяє материкову мілину (шельф) від ложа океану. На матери-
кових масивах товщина земної кори складає: в областях невисокого 
розташування рівнин і на материковій мілині 25-40 км, в гірських 
областях 50-70 км. В її будові розрізняють верхній гранітно-осадовий 
шар, складений осадовими породами, гранітами і гнейсами, і нижній 
шар (тобто проміжний або базальтовий), що складається з більш 
щільних метаморфічних і вивержених порід лужного складу. 
Гранітний шар, не прикритий чохлом осадових порід, виступає на 
поверхню кристалічних щитів і складає докембрійський складчастий 
фундамент платформ – ядер материкових масивів. В склад материка 
Євразія входять 6 платформ: (Східно-Європейська, Сибірська, 
Китайсько-Корейська, Південно-Китайська, Індійська і Аравійська). 
Ядром материка Північна Америка є Північно-Американська плат-
форма з Канадським щитом, Південної Америки – Бразильська плат-
форма, Австралії – Австралійська платформа. Платформи опоясані 
або спаяні воєдино складчастими зонами палеозойського (Кале-
донська складчастість, Герцинська складчастість), мезозойського і 
кайнозойського (Альпійська складчастість) віку. 

Материкова мілина, шельф (англ. Shelf) – прибережна частина 
дна Світового океану в середньому до глибини 200 м, що знаходиться 
між берегом і материковим схилом. Опоясує усі материки і острови 
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материкового походження. Загальна площа материкової мілини 27,5 
млн. км

2, що складає 7,6 % усієї площі дна Світового океану. Ширина 
материкової мілини міняється від кількох км до 1300 км.Рельєф 
материкової мілини у великих рисах є сполученням дуже пологих 
височин і понижень, в деталях має багато дрібних нерівностей, 
частково континентального походження (долини, льодовикові форми 
та ін.) Материкова мілина – область нагромадження морських 
відкладів. В межах материкової мілини знаходиться низка важних 
рибопромислових районів Світу (Північне море, Баренцове море, 
Велика Ньофаудленська банка та ін.).   

 Материковий схил – нахилена поверхня дна Світового океану, 
що з’єднує зовнішній край материкової мілини з ложем океану. 
Лежить на глибинах від 200 м (в середньому) до 2000-2400 м. Займає 
площу 38,7 млн. км

2, або 11 % площі Світового океану. Середні кути 
нахилу 3о27׀, на окремих ділянках – більше 25о. В межах матери-
кового схилу морські відклади нерідко відсутні і на поверхню дна 
виходять корінні породи. Походження материкового схилу частіше 
всього зв’язано з ступенево-скидовими або скидово-бриловими текто-
нічними структурами, що відділяють цоколь материків від ложа оке-
анів. В окремих випадках можливе утворення материкового схилу 
внаслідок вигину земної кори, що проходить без розриву її 
суцільності.     

Мис – ділянка побережжя, що вдається в  море, озеро чи ріку. 
Може бути складене як корінними породами так і рихлими наносами. 
В останньому випадку миси звичайно низовинні і розташовані на 
кінцевих ділянках кос.    

Море – частина океану, більш менш відособлена сушею або 
підводними височинами підводного рельєфу і відрізняється від від-
критої частини багатьма особливостями, в першу чергу гідрологічним 
режимом. Відмітні риси моря обумовлені окраїнним їх положенням в 
океані і обмеженістю його зв’язків з відкритою частиною океану, що 
визначає значний вплив суші. 

Морени (франц. moraines) – суміш уламків гірських порід, як 
правило з піщаним, супіщаним, суглинистим і глинистим заповню-
вачем, без сортування, яка переноситься і відкладається льодовиками. 
Розрізняють морени, що рухаються разом з льодовиками, і відкладені 
морени. Морени, що рухаються поділяються на краєві, донні, 
частково внутрішні, поверхневі. Останні в свою чергу поділяються на 
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серединні і бокові. Материкові льодовики несуть головним чином 
донну і частково внутрішню морену. Всі види морен, що рухаються з 
льодовиком при його таненні відкладаються і утворюють   За 
генетичними ознаками розрізняють рельєф крайової морени, або 
кінцево-моренний рельєф, що утворюється біля краю льодовика при 
його зупинці, відступі або повторному наступі, і рельєф основної 
морени, що виникає в районі нагромадження моренного матеріалу при  
загальному таненню (відмиранню) льодовика. За морфологічними 
ознаками розрізняють рельєф грядово-моренний, горбисто-моренний і 
рівнинно-моренний. Для усіх різновидів морен характерно велика 
кількість безпорядочно розташованих моренних горбів, складеним 
моренним матеріалом і розділених западинами, часто заболоченими 
або зайнятими озерами. Моренний рельєф спостерігається в областях 
древнього гірського і особливо материкового зледеніння Європи, Азії, 
північної Америки. 

Моренний рельєф – тип рельєфу, що виникає в результаті 
відкладаючої (аккумулюючої) діяльності льодовиків. За генетичними 
ознаками розрізняють рельєф крайової морени, або кінцево-моренний 
рельєф, що утворюється біля краю льодовика при його зупинці, від 
ступанні або повторному наступі, і рельєф основної морени, що 
виникає в районі нагромадження моренного матеріалу при загальному 
таненню (відмиранню) льодовика. За морфологічними ознаками роз-
різняють: рельєф грядово-моренний, горбисто-моренний і рівнинно-
моренний. Для усіх різновидів морен характерна велика кількість 
моренних горбів, розташованих без всякої закономірності, складених 
моренним матеріалом і розділених западинами, часто заболоченими 
або зайнятих озерами. Моренний рельєф спостерігається в областях 
древнього гірського і особливо материкового зледеніння Європи, Азії, 
Північної Америки. 

Мусони (від араб. маусім – сезон року) – досить стійкі повітряні 
течії (вітри) в прибережних районах Землі, які міняють свій перева-
жаючий напрямок від зими до літа, від літа до зими на протилежний 
або близький до протилежного. Зокрема, в помірних широтах зимовий 
М. приносить виносить повітряні маси з материка на океан, а проти-
лежний, літній М. – з океану на материк. М. розповсюджуються на 
висоту кілька кілометрів, переходячи вище в загальне переміщення 
повітря із заходу на схід. М. спостерігаються по обидві сторони від 
екватору у відносно вузькій зоні. В поза тропічних широтах М. 
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особливо чітко виражені в Східній Азії, включаючи Далекий Схід 
Росії. Тропічні М. виникають в результаті зміщення екваторіальної 
зони низького атмосферного тиску від географічного екватору в ту 
півкулю, в якому на даний час літо, внаслідок чого повітряні течії із 
„зимової” півкулі (пасати) переходять через екватор і вторгаються в 
„літню” півкулю, міняючи при цьому свій напрямок. Таким чином, в 
приекваторіальних широтах кожної півкулі проходить, від одного 
півроку до другого, різка зміна напряму повітряних течій, які 
одержали назву тропічних або екваторіальних М. Зміна зимового 
(північно-східного) на літній (південно-західний) добре виражені над 
Південною Азією, так як там повітряні течії особливо стійкі і далеко 
проникають з однієї півкулі в іншу. В позатропічних широтах М. 
зв’язані з переважанням стійких областей високого тиску зимою і 
низького влітку над деякими материковими районами, переважно 
Північної півкулі. Причина такого розподілу тиску – більше охолод-
ження повітря над материком зимою і нагрівання влітку  порівняно з 
повітрям над океаном в тих же широтах. З М. зв’язаний певний 
характер клімату і погоди. 

Нагір’я – обширна ділянка земної поверхні, що характеризується 
співвідношенням гір і плоскогір’їв, які лежать на високо піднятому і 
слабо розчленованому спільному цоколі. Таке Скандинавське нагір’я 
в Європі, Вірменське, Іранське, Тибетське в Азії, Мексиканське  
формуються в тектонічно рухомих зонах земної кори в результаті 
крупних склепових піднять, з наявністю на них більш високих 
хребтів, а деколи з вулканізмом (Вірменське нагір’я). 

Низовини – ділянки суші, які розташовані нижче 200 м над 
рівнем океану. Більшість низин – плоскі або горбисті рівнини, скла-
дені морськими або річковими відкладами, нерідко заповнюючи тек-
тонічні западини. Деякі низовини лежать нижче рівня океану (Прикас-
пійська, Південно-Каспійська та ін.). Відомі низовини, відвойовані 
людиною від моря шляхом осушування заток і огородження осушених 
ділянок дамбами (польдери в Нідерландах). 

Озера – западини суші, заповнені водою. Загальна площа озер 
біля 27 млн. км

2 (1,8 % всієї площі суші). Озера зустрічаються у всіх 
географічних зонах. Особливо вони численні в областях четвертин-
ного зледеніння і в областях, що не мають стоку в океан. Найбільше 
за площею Каспійське море (394,3 тис. км

2). Найглибші озера – 
Байкал (1641 м) і Танганьїка ( 1435 м) 
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Виникнення озерних котловин може бути викликано різними 
процесами або сукупністю кількох із них: льодовиковою ерозією і 
акумуляцією, таненням мерзлоти (термокарст), хімічним вилугову-
ванням (карст), вимиванням частинок ґрунту (суфозія), морозним 
вивітрюванням, тектонічними рухами, видуванням (дефляція), річко-
вою ерозією і акумуляцією, діяльністю моря (реліктові озера), 
вулканізмом і діяльністю організмів.  

Озерне ложе поділяється на прибережну частину – літораль, і 
глибинну – профундаль. Побережжя поділяється на таке, що затоплю-
ється при високих рівнях (елітораль), на зону заплесків (супраліто-
раль) і сухе. Котловини озер поступово заповнюються відкладами, які 
згладжують первинний рельєф дна. Донні відклади озер складаються з 
уламкового матеріалу, хімічних опадів і органічної речовини – про-
дукту розкладення водних організмів. Донні відклади з великим 
вмістом органічної речовини називають сапропелями. Озера живлять-
ся водою за рахунок поверхневого і підземного притоку, атмосферних 
опадів; втрати води з озера проходять за рахунок поверхневого і під-
земного стоку і випаровування. Озера бувають проточними, без-
стічними і такими, що не мають ні притоків, ні стоку (глухі). Рівень 
води в озерах залежить від співвідношення притоку і відтоку води і 
характеризується внутрішньо річними (сезонними) багаторічними 
коливаннями рівнів води. На великих озерах внутрішньорічні коли-
вання рівня переважно невеликі, найчастіше в межах 1 м. Крім того, 
бувають спорадичні зміни рівнів води, викликані згонами і нагонами і 
сейшами.  Поступово віддаючи воду, що в них поступає, озера є ре-
гуляторами поверхневого стоку. Течії в більшості озер носять тимча-
совий характер і викликаються вітрами. У водній масі озер виникають 
конвекційні і динамічні циркуляції, викликані різницею температур 
окремих шарів води і внутрішніми хвилями. Вода озер буває в 
основному голубого, зеленого, жовтого і коричневого забарвлення в 
залежності від кількості і виду взмучених мінеральних і органічних 
домішок. Прозорість води буває від кількох сантиметрів до 40 м (оз. 
Байкал). Вода в озерах прогрівається в основному за рахунок сонячної 
радіації. Тепло поглинається поверхневими шарами водної маси і 
перерозподіляється в її товщі при перемішуванні. В країнах з 
холодним або помірним кліматом літом температура води озера 
понижується від поверхні до дна (пряма стратифікація); зимою – 
навпаки (зворотна стратифікація); весною і восени температура по 
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всій товщі вирівнюється (гомо термія). Літом зниження температури 
води в окремих шарах може бути різким (температурний стрибок). 
Температура тропічних і субтропічних поясів протягом усього року 
понижується від поверхні до дна. В солених озерах внаслідок високої 
мінералізації води температура може бути менше 0оС (негативною). 
Льодовий покрив озер утворюється шляхом замерзання озерної води і 
шляхом перекристалізації снігу. У воді озер вміщуються гази, 
суспензії, колоїди, солі та йони. У вологому кліматі переважають 
прісні озера (мінералізація до 1 г/дм

3), в сухому – солонуваті і 
мінеральні з вмістом солей аж до повного насичення розчину. 

Кожному озеру властивий певний комплекс рослин і тварин. 
Проживаючі в озері організми поділяються на планктон (пасивно 
плаваючі), нектон (активно плаваючі) і бентос (ті, що живуть на дні). 
Водяні рослини створюють шляхом фотосинтезу органічну речовину, 
за рахунок якого існують решта організмів (за виключенням авто-
трофних бактерій). За біологічною продуктивністю озера поділяються 
на високопродуктивні, багаті біогенними солями (еутрофні), і мало- 
продуктивні, бідні біогенними солями (оліготрофні і збагачені 
гуміновими речовинами –дістрофні). В процесі своєї еволюції озера 
заповнюються наносами, заростають і перетворюються в умовах 
вологого клімату в болота, в сухому клімату в солончаки. Озера 
використовуються для риболовства, водного транспорту, зрошення, 
водопостачання, як водосховища, що регулюють річний стік і живлячі 
електростанції, для добування солей (кухонної солі, поташу, міра-
біліту, діатоміту, сапропелю) для добування лікувальних грязей.  

Ози – довгі (до 40-50 км) і вузькі (від кількох метрів до 2-3 км), 
висотою до десятків метрів вали, складені піском, графієм, галькою, 
нерідко з домішкою валунів. Представляють собою відклади древніх 
внутрішньольодовикових потоків. Розповсюджені в областях четвер-
тинного материкового зледеніння (наприклад в Швеції, Фінляндії і на 
півночі Європейської частини Росії) 

Океан (Світовий океан) – водна оболонка земної кулі, яка 
покриває більшу частину його поверхні (70,8 %) і яка розділяє сушу 
на материки і острови. Загальна площа 361059 тис. км

2, об’єм 1370323 
тис. км

3, найбільша глибина 11022 м. За фізико-географічними 
особливостями поділяється на окремі океани, моря, затоки і бухти, 
протоки. На даний час виділяються чотири океани: Тихий, Атлан-
тичний, Індійський і Північний Льодовитий.  
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Р е л ь є ф дна. В океані виділяються чотири основні морфологічні 
області: материкова мілина, материковий схил, ложе океану, 
глибоководні западини. Материкова мілина є підводним продовжен-
ням материків і розповсюджується до глибини 200 м. Материковий 
схил простягається до глибини 2400 м (деякі океанографи вважають 
глибину материкового схилу до 2000 м. Рельєф материкового схилу 
має складну будову з численними терасами, западинами, виступами. 
Зустрічаються і глибокі каньйони. Ложе океану знаходиться на 
глибинах від 2400 м (2000м) до 6000 м і займає більшу частину усієї 
площі Світового океану. В цій частині дна розташовані основні гірські 
хребти (Центральний Атлантичний, хребет Ломоносова та ін.), 
величезні котловини  (Північно-Тихоокеанська та ін.), підводні плато 
(Азорське плато та ін.), островершинні піки (банка Шпіс на півдні 
Атлантичного океану), плосковершинні гори (в Тихому океані). В 
деяким місцях вздовж крутих схилів материків і гряд островів витяг-
нуті глибоководні западини з глибинами більше 6000 м. Найглибші 
западини – Марсіанська (11022 м), Тонга (10841 м), Філіпінська 
(10497 м), Курильська (10383 м) та інші розташовані в Тихому океані.  

 
Основні морфометричні показники окремих океанів і Світового 

океану в цілому  
 

 
Океани 

Поверхня Об’єм 
(тис. 
км

3) 

Середня 
глибина, 

м 

Найбіль-
ша гли-
бина, м 

тис. км
2 % 

Тихий 
Атлантичний 
Індійський 
Північний 
Льодовитий 
Світовий океан 

179679 
93363 
74917 

 
13100 
361059 

50 
25 
21 
 
4 

100 

723699 
337699 
291945 

 
16980 

1370323 

4028 
3926 
3897 

 
1205 
3795 

11022 
8742 
7729 

 
5449 
11022 

 
Г е о л о г і ч н а історія. Тихий океан існує з початку палеозою, 

Атлантичний і Індійський в більшій своїй частині утворились 
протягом мезозойської ери у зв’язку з роздробленням материка 
Гондвана. Глибоководні западини і деякі ділянки материкового схилу 
відрізняються від інших частин дна океану високою сейсмічністю і 
носять сліди недавнього занурення.  
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Д о н н і  відклади океану представлені продуктами розмиву суші 
(теригенні), залишками відмерлих морських організмів (біогенні) і 
червоною глиною. Теригенні займають 25 % площі океану і характер-
ні для материкової і материкового схилу. Біогенні займають 39 % 
площі і типові для відкритої частини океану; червона глина займає 36 
% площі на глибинах більше 5000 м. В донних відкладах переважають 
мули (діаметр частинок менше 0,01 мм). Найбільше розповсюдження 
має глобигериновий мул. Більш крупні відклади (пісок, гравій, галька) 
розташовуються головним чином близько берега.  

Х і м і ч н и й  склад води. Склад соленої води океану наступний: 
хлориди – 88,7 %, сульфати – 10,8 %, карбонати – 0,3 %, інші сполуки 
0,2 5. Це співвідношення між елементами залишається постійним. Але 
загальна концентрація розчинених солей міняється в залежності  від 
приходу прісних вод і випарування. Середня солоність води океану 
рівна 35‰, але від району до району вона міняється майже від часток 
‰ до 40-41,5 ‰ в тропічних морях з великим випаруванням (Червоне 
море, Персидська затока). У відкритому океані в зоні пасатних вітрів 
солоність досягає величини 37,5‰ і зменшується на екваторі до 34,5 
‰ і у високих широтах до 30-33 ‰ . Сезонні коливання солоності 
спостерігаються до глибини 100-150 м, але найбільш різко виражені в 
шарі10-25 м, в якому відбувається сильне опріснення вод океану (за 
рахунок опадів , танення льоду, річкового стоку і т.д.). Нижче глибини 
150 м розподіл солоності повністю залежить від глибинної циркуляції, 
що переносить води, занурені з поверхні. Величина солоності тут 
коливається від 34,6 ‰ до 34,9 ‰. Крім солей, у воді окену розчинені 
гази: азот, кисень, сірководень, вуглекислота та ін. Особливо важливе 
значення має кисень, який поступає з атмосфери і при фотосинтезі 
водоростей. Вміст кисню в шарі води глибиною до 100-150 м 
коливається від 4 мг/л, біля екватора, до 8-7 мг/л в полярних областях. 
В глибинних шарах він зменшується до 2,5-3,0 мг/л. Але на глибинах 
150-800 м є шар з мінімумом кисню, вміст якого в ньому зменшується 
до 1-0.5 мг/л, а в окремих районах рівний нулю.  

Т е м п е р а т у р а. Тепловий баланс океану складається головним 
чином з балансу променевої енергії, що поглинається і випроміню-
ється поверхнею (радіаційний баланс), втрати тепла на випарування, 
турбулентний обмін океану і атмосфери, адвекцію (перенос) тепла 
течіями. Співвідношення між основними складовими теплового 
балансу міняються від місця до місця, що створює різні температурні 
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умови на поверхні. Найбільша температура води на поверхні + 27о, 29о 
відмічається на екваторі, на широті 30о вона складає +17о, +18о зимою 
і +25о влітку; на широті 60о зимою буває нижче 0о, літом може 
досягати +10о. В полярних областях температура міняється від – 1,5о 
до – 1,9о . Велика теплоємкість води згладжує сезонні коливання 
температури, які спостерігаються до глибини 100-150 м і обумовлює 
величезні теплозапаси в океані. Сонячне тепло, що поглинається 
верхнім шаром океану потужністю 1 см, який затримує 94 % тепла, 
що поступила на поверхню. Нижче воно передається процесами 
переміщення і вертикальною циркуляцією. В результаті температура 
зменшується з глибиною в придонному шарі складає +1,4, +1,8, в 
полярних областях – нижче 0. 

Г е о г р а ф і ч н а   з о н а л ь н і с т ь. Розподіл фізичних і хімічних 
характеристик води в поверхневому шарі океану підпорядковано за-
гальним закономірностям географічної зональності. Однак в 
субтропічних широтах обоїх півкуль і північних помірних широт 
західних і східних частин океану широтна зональність порушується 
меридіональними переносами води. 

П р о ц е с и   п е р е м і щ е н н я. В океанах проходять безперервні 
переміщення води: молекулярне, турбулентне і конвентивне. Основне 
значення мають два останні. Турбулентне переміщення зв’язане з 
силою тертя і супроводжує будь-який рух води океану. Воно визначає 
головним чином передачу тепла від поверхні  океану на глибини, а 
також вирівнюванню гідрологічних характеристик в глибинних 
шарах. Конвективне переміщення зв’язано з порушенням нормальної 
густинної послідовності шарів. Найбільше значення має конвекція, що 
розвивається при зимовому охолодженю поверхні океану, коли вона 
охоплює потужний шар води і в окремих замкнутих морях з високою 
солоністю води розповсюджується до дна (Червоне море, Середземне 
море). Процеси перемішування проходять як у вертикальному, так і в 
горизонтальному (бокове перемішування) напрямах. При перемішу-
ванні вод різних температур і солоностей проходить ущільнення і 
занурення поверхневих вод в глибини океану.  

Ц и р к у л я ц і я   в о д и. В поверхневому шарі води (глибиною до 
150-200 м) визначається в основному системою пануючих над океа-
ном вітрів. Для цього шару характерні антициклональні круговороти в 
тропічних і субтропічних широтах і циклональні круговороти у 
високих широтах. В помірних широтах ці круговороти розділяються 
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зоною східних течій, а біля екватора – зоною між пасатних (еквато-
ріальних) противотечій. В Атлантичному і Індійському океанах 
пасатна протитечія має сезонний характер, в Тихому океані існує 
цілий рік. В областях мусонних вітрів поверхневі течії носять сезон-
ний характер. Найбільш яскравим прикладом таких течій є система 
течій в північній частині Індійського океану і північно-західній части-
ні Тихого океану. Глибше 200 м циркуляція вод визначається голов-
ним чином існуючою в товщі океану різницею густини води. Води, що 
занурились з поверхні в районах, де сходяться різні течії (зона сходи 
мості), і в результаті зимового охолодження і сповзання по материко-
вим схилам полярних областей, на глибинах до 1000 м, здійснюють, 
очевидно, циркуляції подібні циркуляціям поверхневих вод. На вели-
ких глибинах в напрямку течій переважає меридіональна складова. 
Глибинні води повертаються на поверхню океану в зонах розходжень-
ня поверхневих течій і в областях згону поверхневих вод. Таким 
чином проходить постійне оновлення вод на всіх глибинах океану. 

Х в и л і. Крім поступового руху або вертикального переміщення 
шарів води, для динамічного стану океану характерні хвильові рухи, 
викликані вітром, приливними явищами або землетрусами (сеймичні). 
Вітрові хвилі спостерігаються тільки у верхньому шарі до глибини в 
середньому 50-60 м. Приливні і сейсмічні хвилі охоплюють всю 
товщу води океану.  

Р і в е н ь   о к е а н у міняється під впливом приливних і згінно-
нагінних явищ і зміни атмосферного тиску. Найбільшої величини ко-
ливання рівня досягаються під впливом приливних явищ (в затоці 
Фанді до 18 м). Періодичність приливних коливань рівнів бувають 
півдобова, добова і змішана. Зміни рівнів, зв’язані з атмосферним 
тиском, мають сезонний характер. Неперіодичні коливання рівнів 
викликаються  короткотерміновим впливом згінно-нагінних явищ. 

Л ь о д и   о к е а н у утворюється у високих широтах, де внаслідок 
малої кількості сонячного тепла він зберігається до кількох років. 
Багаторічний льод (пак) поступово виноситься течіями і вітром в 
помірні широти, де тане. Найбільшої товщини (3-5 м) пак досягає в 
Арктичному басейні. В замкнутих морях помірних широт, які харак-
теризуються суровими зимовими умовами, утворюється однорічний 
лід. Крім того, в океані зустрічаються численні айсберги, що відрива-
ються від материкових льодів, які сповзають в океан. Найбільше роз-
повсюдження вони мають в Антарктиді і в північно-західній частині 
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Атлантичного океану. В Атлантичний океан вони виносяться з Бафі-
нова і Гренландського моря. 

Ж и т т я  в  о к е а н і. Живі організми населяють всю товщу води 
океану. Органічний світ океану ділиться на бентос (донне населення), 
плактон (пасивно плаваючі) і нектон (активно плаваючі). Рослинний 
світ нараховує більше 10 тис. видів; який представлений фітопланк-
тоном і фітобентосом. Рослини живуть у верхньому освітленому шарі 
глибиною до 200-300 м. Кількість видів тварин досягає 150 тис. видів. 
З них молюсків 60 тис., ракоподібних 20 тис., риб 16 тис., 
одноклітинних тварин більше 15 тис., вільно живучих черв’яків бі-
льше 10 тис., кишечнопорожнинних біля 9 тис., іглошкірих 5 тис. і 
губок 5 тис. видів. Ссавці представлені китоподібними і ластоногими 
(моржі, тюлені та ін.). Кількість видів різко зменшується в напрямку 
від екваторіального поясу до полюсів, а також із збільшенням 
глибини. Кількість організмів в будь-якому районі океану і швидкість 
їх відновлення (біологічна продуктивність) визначається головним 
чином кількістю розчинених в морській воді різних біогенних 
речовин, особливо сполук фосфору, азоту, кремнію і заліза. Вказані 
речовини нагромаджуються переважно в глибинних шарах океанічних 
вод, звідки вони піднімаються у верхні шари в результаті 
вертикальної циркуляції. Райони значної вертикальної циркуляції є 
тому найбільш багатими у відношенні числа особин і ступеня їх 
розвитку. До таких районів відносяться головним чином райони 
циклонічних течій.  

Пасати (з голландського passaat) –стійкі (постійно існуючі) повіт-
ряні течії (вітри) в тропічних широтах, направлені в обох півкулях від 
субтропічних областей високого тиску (субтропічних антициклонів), 
від широт 25о – 30о, до екватору. Внаслідок обертання Землі, напрям 
П. відхилені від меридіонального напрямку в Північній півкулі 
вправо, в Південній півкулі – вліво. Переважаючий напрямок вітру в 
П. протягом року мало міняється. Відхилення від нього в окремі ви-
падках невеликі і нетривалі. В Північній півкулі П. біля поверхні 
Землі мають загальний напрямок з північного сходу на південний за-
хід, в Південній півкулі – з південного сходу на північний захід. 
Швидкість вітру – середньому 5 – 6 м/с; П. розповсюджуються на шар 
повітря висотою кілька кілометрів; близько від екватора – до 15 км 

влітку і 6 км взимку, в субтропіках – біля 5 км влітку і менше 2 км 
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взимку. Вище вітер приймає, в загальному, протилежний напрямок, 
так звані антипасати.  

Південна Америка –  материк в Пд. частині З. півкулі між Тихим 
океаном на 3. і Атлантичним на С. Більша частина материку 
знаходиться в Пд. півкулі, значна – в екваторіальному і суб-
екваторіальному поясах. В субтропічні і помірні широти Пд. 
півкулі материк заходить тільки своєю звуженою частиною. 
Найбільшої ширини (більше 5000 км) Пд.А. досягає від 5о пд.ш. 
Крайня західна точка материку – мис Париньяс, 81о20 / з.д., 
крайня східна точка – мис Кабу-Бранку, 34о46 / . На південь від 
40о пд.ш. ширина материка не перевищує 600 км. Північна 
точка материку – мис Гальїнас, 12о28 / пн.ш., південна – мис 
Фроуерд в Магеллановій протоці, 53о54 / пд.ш. Крайня південна 
точка архіпелагу Вогненна Земля – мис Горн на однойменному 
острові, 55о54 / пд.ш. На Пд. материк протокою Дрейка відо-
кремлений від Антарктиди, на Пн. Панамськім перешийком з'єд-
нується з Пн. Америкою. До Пд. А. відносять острови: Підвітряні і 
Тринідад на Пн.з, Фолклендські на Пд.-С., архіпелаги Вогнена 
земля на Пд. і Чілійський на Пд.-З. Площа материка з островами 
17,855 млн. км

2. З них тільки 150 тис. км
2 приходиться на острови. 

Берегова лінія, окрім Пд.-З., розчленована слабо.  
Р е л ь є ф  і г е о л о г і ч н а  б у д о в а .  Велику східну 

частину Пд. А. утворюють середньо-висотні нагір'я і низовинні 
рівнини, вся Пн. і 3. материка облямовані високою гірською 
системою Анд. Позаапдійській С. займає головним чином Півден-
ноамериканська платформа, виступи якої утворюють Гвіанське (г. 
Рорайма 2 771 м) і Бразильське (г. Бандейра 2884 м) нагір'я. Вони 

складені в основному докембрійськими крісталічними породами, 
місцями прикритими континентальними і частково морськими палео-
зойско-мезозойськими відкладами і лавами (плато Парани). Перева-
жає горбистий рельєф (висоти 400 – 800 м), залишкові столові 
піщаникові плато («шапади») або глибові масиви . Прогини 
платформи, заповнені головним чином континентальними неоген – 
четвертинними  відкладами, виражені у вигляді плоских низовин – 
Орінокської, Амазонської (Амазонія) і Лаплатськой (названої 
на Пд. Пампой); на Пн.-З. від останньої лежать рівнини Гран-
Чако, висотою на 3. до 500 – 600 м, а з 3. на Пд. вона облямована 
крайовими платформеними бриловими хребтами Предкордільер і 
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Пампинських сьерр висотою до 2 – 6 тис. м. Крайній Пд.-С. 
материка займає також древня Патагонська платформа із за-
лишками мезо-кайнозойського осадового покриву і льодовикових 
відкладень. Поверхню Патагонії утворюють  плато висотою 1,0 – 2,2 
тис. м, уступами, що спускаються на С. Анди майже на всьому 
протязі досягають значних висот (г. Аконкагуа 6 960 м) і 
складаються з безлічі хребтів-«кордильер». Вони сформовані під час 
альпійської (мезокайнозойськой) складчастості, але включають і 
древні структури, що створюють ядра головним чином східніх 
хребтів. Західні хребти складені мезозойсько-палеогеновими відкла-
дами з в інтрузіями гранодіорітів і вулканічними товщами. Для них 
особливо характерний древній і сучасний вулканізм і землетруси 
(катастрофічний землетрус в Чилі в 1960). Багато вершин Анд є 
діючими і погаслими вулканами. Снігова лінія лежить в 
середньому на висотах 4800 м, численні хребти несуть вічні сніги і 
льоди; в центрі вона підіймається до 4700 – 6 300 м, а на Пд., де 
розвито потужне зледеніння, спускається до 500 –  700 м. Для 
Центральних Анд характерні пустинні міжгірські плато - пуни 
висотою 3500 – 4600 м, а для північних – глибоко розчленовані 
ущелинами  К о р и с н і  к о п а л и н и .   На Гвіанському і 
Бразильському нагір’ях – великі  родовища залізних і  марганцевих 
руд, бокситів, рідкісних металів, в предгірних і міжгірських 
прогинах Анд – нафта, в нагір’ях Анд - родовища руд міді, 
поліметалів, олова, вольфраму, платини та ін.  

К л і м а т .  Найбільш масивна і широка (до5150 км) частина  
Пд. А. лежить в низьких широтах, в помірні заходить лише вузька 
південна частина. Тому на материку переважають екваторіальні, 
субекваторіальні і тропічні типи клімату. В західній Амазонії, на 3. 
Гвіанського нагір'я, в Андах Пн. Еквадору і Пд. Колумбії поширений 
екваторіальний жаркий (у горах – прохолодний) і постійно вологий 
клімат. На Пн. і на Пд. (до 20° пд. ш.) від екваторіального поясу, а 
також у східній Амазонії і на 3. Еквадору – субекваторіальний 
клімат, не менш жаркий, але з великими амплітудами крайніх 
температур і вираженим (звичайно зимовим) посушливим сезоном. 
У тропічному поясі на С. (до 24°-28° пд. ш.) –  пасатний вологий 
клімат, на побережжі жаркий і схожий з екваторіальним, на 
нагір'ї із зимовими пониженнями температур до 0°; на рівнинах Гран-
Чако – континентальний літньо-вологий, схожий з субекваторіаль-
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ним, на нагір'ї Анд - різко континентальний високогірсько-пустинний, 
а на західному  між 5°- 28° пд. ш. – пустинний, відносно 
прохолодний. У субтропічному поясі (до 38° - 42° пд. ш.) на С. (Пд. 
Бразильського нагір'я і С. Пампи) - рівномірно-вологий і теплий 
клімат, в центрі – континентальний посушливий із літом, на 3. – 
середземноморський (посушливий до 38° пд. ш. і більш вологий між 
32° - 42°). У помірному поясі «підвітряна» Патагонія має 
напівпустинний клімат (температури влітку до 34°С, взимку на плато 
до -35°) і, навпаки, З. Анди (Пд. Чилі) – океанічний прохолодний і 
дуже вологий.  

Г і д р о г р а ф і я .  Стік з більшої частини Пд. А. здійснюється в 
Атлантичний океан. У нього впадає найбільша за площею басейну і 
сама повноводна  Землі - Амазонка, яка протікає в екваторіальних 
широтах. Її численні притоки та інші р в субекваторіальних і 
тропічних поясах (найбільші – Парана з Парагваєм, Оріноко, Сан-
Франсисько) мають майже виключно дощове живлення, бурхливі 
літні повені і різкі спади взимку; на нагір’ях вони дуже порожисті і 
рясніють . Р Патагонії, глибоко врізані в плато, - маловодні. У Тихий 
океан стікають короткі бурхливі р з Пн. і Пд. Анд, які живляться 
дощами і танучими снігами і льодовиками. У Гран-Чако, Пампе, 
областях Прекордільер, нагір'ї Центр. Анд і західній пустинній 
смузі  площі позбавлені зовнішнього стоку і мають багато 
солоних озер і солончаків. У Пд. Андах великі льодовикові 
озера (Буенос-Айрес та ін.), у Центр. Андах – велике тектонічне 
озеро Тітікака, а на Пн.. материка - озеро-лагуна Маракайбо 

Р о с л и н н і с т ь   і ґ р у н т и. У області екваторіального 
клімату поширені густі вічнозелені вологоекваторіальні ліси – гілеї, 
або сельвас на опідзоленних латерітних ґрунтах. В поясах суб-
екваторіального клімату, в залежності від тривалості посуш-
ливого періоду, спостерігаються різні типи листопадно-вічно-
зелених лісів (на С. Амазонії, на Гвіанському нагір'ї і на Пн. 
Бразильського, на С. Анд Перу), високотравні саванни - льянос (на 
низовині Оріноко), чагарникові саванни – кампос-серрадос (у центрі 
Бразилільського нагір'я) або сухих рідколісів - каатинга (на Пн.-С. 
Бразильського нагір'я) і червоних, коричнево-червоних і червоно-
бурих ґрунтів. У тропічному поясі вологотропічні ліси на лате-
рітних ґрунтах Бразилійського нагір'я зміняються на 3. в Гран-Чако 
сухим рідколіссям на коричнево-червоних ґрунтах, переходячими у 
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пустелі на замкнутих плато Анд і західному побережжі. У 
субтропіках на Пд. Бразильського нагір'я - між 24° - 30° пд. ш. 
поширені хвойні ліси на червоноземах, на південь від 30° - трав'яниста 
савана, схожа з преріями на червонувато-чорних ґрунтах; в 
Пампе – лучний степ з чорноземними ґрунтами, нині розораний або 
використовуваний під випас, який переходить на 3. в сухий степ з 
сіро-коричневими ґрунтами і в напівпустелі; на 3., між 28° - 38° пд. ш. 
– жорстколистяні ліси і чагарники на коричневих ґрунтах, а між 38°-
42° - вічнозелені листяні і хвойні ліси на бурих лісових ґрунтах. У 
Патагонії переважає чагарникова напівпустеля з бурими ґрунтами, 
а в Пд. Андах – густі змішані ліси на гірськолісових бурих ґрунтах. 
Пд. А. – р батьківщина багатьох цінних рослин: гевеї, хінного, 
червоного дерева, какао та інші. 

Т в а р и н н и й  с в і т  П д . А. дуже багатий і різноманітний. 
Багато ендемічних видів, родів і навіть родин. Пд. А. (разом з Цент-
ральною) виділяється  в особливу Неотропічну область і включає дві 
підобласті – Бразилійську і Чилійсько-Патагонську. Найбільшою 
своєрідністю і фауністичним багатством характеризуються вологі 
тропічні ліси. З ними зв’язані всі американські (широконосі) мавпи, 
які поділяються на дві родини – ігрункові і капуцинові. З 
представників родини неповнозубих в тропічних лісах є лінивці, що 
проживають на деревах. До життя на деревах пристосовані деякі 
мурав’їди. З хижаків тропічних лісів з родини кошачих є оцелоти, 
невеликі ягуарунді і великі сильні ягуари. З хижаків, що належать до 
родини собачих, належать лісова або чагарникова собака. Копитні 
тварини нечисленні в Пд. А. Серед них – тапір, невелика чорна свиня-
пекарі і малорослі спиценогі олені. В тропічних лісах Пд. А. багато 
птиць (особливо папуг і дрібних вороб’їних, гніздяться численні види 
мурав’їв. Фауна більш сухих просторів материку – саван трохи інша. З 
хижаків, крім ягуара, розповсюджена пума, оцелот, кішка Пампи. З 
собачих хижаків характерний гривастий вовк. З неповнозубих – 
броненосець. Характерною особливістю саван є наявність численних 
побудов термітів. В горах Анд розповсюджені південноамериканські 
представники родини верблюдових – лами. Відомі два види лам – 
вигонь і гуанако. Дикі лами зустрічаються рідко. Індійці розводять два 
їх види: ламу і альпаку. З хижих птиць в Андах зустрічається кондор.  

Північна Америка – материк, що знаходиться Західній півкулі. 
Його крайні точки: на Пн. – мис Мерчісон (71о 50!), на З. – мис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

61 

Принца Уельського (168о з.д.), на С. мис Сент-Чарз (55о 40!). На Пд. 
з’єднується з Південною Америкою через Панамський перешийок. 
Південною точкою материка вважають мис Мар’ято (7о 12ا пн. ш). До 
Північної Америки часто відносять Центральну Америку. Площа 
материкової частини Північної Америки 20,36 млн. км

2, островами 
24,25 млн. км

2. Найбільші острови: Гренландія, Канадський Арктич-
ний архіпелаг, Вест-Індія і острови біля західних берегів материку – 
Алеутські, архіпелаг Олександра, острови Королеви Шарлотти, о. 
Ванкувер та інші. Північну Америку обмивають: з півночі Північний 
Льодовитий океан з Гудроновою затокою, що глибоко входять в сушу, 
на сході і південному сході – Атлантичним океаном з Мексиканською 
затокою, на заході – Тихим океаном з Каліфорнійською затокою. 
Найбільші півострови: на півночі – Бутія, Мелвін; на сході – 
Лабрадор, Флорида, Юкатан; на заході – Каліфорнійський, Аляска, 
Стюард. 

Б е р е г и Пн. А. розчленовані вкрай нерівномірно найбільш 
порізані береги гірських районів, що випробували зледеніння, - Грен-
ландія, східні частини Канадського Арктичного архіпелагу, Тихо-
океанське узбережжя Канади і південь Аляски. Вони належать до 
льодовиково-тектонічним і льодовиково-ерозійним типам і представ-
ляють собою складні системи фіордів. Береги затоки Святого Лаврен-
тія – рівні абразійні і бухтові, півострова Нова Шотландія і північно-
східної частини США – тектонічні і ерозійно-тектонічні з численними 
шхерними островами. На південь від 43о пн.ш. береги Атлантичного 
океану акумулятивні, лагунні, ускладнені естуаріями і дельтами річок. 
Особливо крупні естуарії характерні для ділянки берега між 37о і 40о 

пн.ш. На півдні Флориди і в деяких районах Центральної Америки 
береги утворені побудовами коралів і зарослями мангової рослин-
ності. Береги Тихого океану , крім Північної частини розчленовані 
слабше, особливо від Каліфорнійського півострова до границі США і 
Канади, де переважають береги абразійно-бухтового типу. 

Р е л ь є ф  і г е о л о г і ч н а  б у д о в а . Більшу частину Пн. 
А. утворюють рівнини, низини і невисокі гори. Біля 1/3 (на З.) 
займають високі хребти, плато і плоскогір'я Кордільєрів. Середня 
частина материка і район на Пн.  від неї займає Північно-Американська 
платформа. На Пн платформи розташований Канадський щит, 
складений докембрійськими метаморфічними породами і граніта-
ми. Материкова частина щита – горбисте Лаврентійське плоскогір'я, 
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перетнуте грядами з льодовикових відкладень. П висоти плоскогір'я 
150 – 500 м; найбільша висота – 600 м на Пд. і 1676 м на С. Це 
підняття продовжується на островах Канадського Арктичного 
архіпелагу і в Гренландії, утворюючи нагір'я висотою до 3700 м. На 
Пд. від Великих озер породи докембрія занурюються під потужній 
покрив палеозойських і мезозойських осадових порід, перекритих 
четвертинними льодовиковими відкладами і лесом, що утворюють 
поверхню Центральних і Великих рівнин. Перші мають висоти 200 – 
500 м, сильно взгорблені льодовиком на Пн.. і розчленовані  
Розташовані на 3. Великі рівнини мають висоту від 500 м на С. до 
1600 м на 3. Їх поверхня сильно розчленована річковими долинами і 
ярами. На С. від Центральних рівнин лежать сильно зруйновані Аппа-
лачські гори. У Пд. частині вони мають верхнепалеозойський (герцинсь-
кий) вік і складаються переважно з коротких хребтів, що досягають 
висоти 2036 м, і широких долин; що круто обриваються на C. до 
низького плато Підмонт. Пн. Аппалачі мають нижньопалеозойський 
(каледонський) вік і складаються з розрізнених гірських піднять 
висотою до 1900 м. Середньовисотні гори цього віку займають також 
велику частину острова Ньюфаундленд, Пн.-С. і Пн. Гренландії і 
Пн. Канадського Арктичного архіпелагу. На Пд. від Аппалач 
палеозойські складки занурюються під мезо-кайнозойські осадові 
породи, створюючі плоску, місцями заболочену Примексиканську 
низовину. Кордильєри майже на всьому своєму протязі складаються 
з трьох основних гірських ланцюгів і поясу внутрішніх плато, 
плоскогір’їв. Східний ланцюг утворюють складчасто-брилові 
хребти мезо-кайнозойського (лараміїського) віку: Брукса, Макензі, 
Скелясті гори. Вони мають масивні форми, розділені широкими 
улоговинами, на Пн. оброблені древніми і сучасними льодовиками. 
На 3. від них розташовуються плоскогір'я Юкон, внутрішнє плато 
Британської Колумбії, Великий Басейн, плато Колорадо і Мекси-
канське нагір'я. Цей пояс плато і плоскогір’їв висотою в основному 
1000 – 2500 м має древню, омолоджену складчасто-брилову струк-
туру і характеризується численними, сильно зруйнованими хреб-
тами, безстічними улоговинами і розчленованими р плато. На 3. він 
облямований хребтами мезозойського (невадійського) віку: 
Аляскінським, Сьера-Невадою, Західною Сьерра-Мадре та ін. На 
Алясці Кордильєри досягають висоти 6194 м (г. Мак-Кинлі вища 
точка Пн. А.). Для цього поясу хребтів характерний широкий 
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розвиток щільних інтрузивних порід і значне сучасне , особливо 
на Алясці. На 3. Кордильєри утворені ланцюгом молодих 
кайнозойських складчастих хребтів висотою в основному до 2 000 м. 

На Пд. від Мексиканського нагір'я Кордильєри розпадаються на 2 
гілки: східну, яка утворює острови Вест-індії, і західну. Кордильєри 
є областю інтенсивного сучасного вулканізму і високої сейсмічної 
активності (Мексика, Пд.-З. США). 

К о р и с н і  к о п а л и н и .  До Канадського щита приурочені  
родовища заліза, урану, нікелю, кобальту, міді, допалеозойських 
товщ Північно-Американської платформи – родовища горючого 
газу, нафти і вугілля. В надрах Кордельєрів знаходяться великі 
родовища золота, міді, вольфраму, цинку, свинцю та інших 
кольорових і рідкісних металів, а також нафти. У Скелястих горах і 
на Флориді відомі родовища фосфатно-уранових руд. 

К л і м а т. Розташування гір на С. і 3. материка полегшує 
вторгнення у внутрішні райони холодного повітря із Пн. і теплого 
з Пд., що визначає нестійку погоду на більшій частині материка. 
Канадський Арктичний архіпелаг, Гренландія і Пн. частина 
материка мають суворий арктичний клімат. Середня температура 
січня до -36°, липня – нижче +10°, річних опадів від 200 мм на 3. до 
500 мм на С. Субарктичний пояс (від 58° пн. ш. на 3. і 50° - 53° пн. ш. 
на С.) характеризується в західній частині (біля Тихого океану) 
рясними опадами, теплою зимою і прохолодним літом, в центр, 
частини (на С. від Кордільєрів)  значною континентальністю і 
лютими морозами (абс. мінімум -64°), на С. – м'якою зимою і сирим 
холодним літом. Помірний пояс (на Пн. від 40° пн. ш.) характе-
ризується м'яким, дуже вологим (річна сума опадів до 6000 мм) 
кліматом на 3., різко континентальним на внутрішніх плоскогір’ях 
Кордильєрів і помірно континентальним на С. У субтропічному 
поясі (що включає весь південь США, окрім Пд. краю Флоріди) і 
західної частини штату Каліфорнія, має м'який середземно-
морський клімат, внутрішні плоскогір'я Кордельєрів – дуже 
жаркий, континентальний сухий клімат, східне побережжя – вологий 
мусонний. У тропічному поясі внутрішньої частини Мексикансь-
кого нагір'я мають клімат посушливий, решта районів –  вологий 
клімат з літнім максимумом опадів. 

Г  і  д  р  о  г  р  а  ф  і  я .  Р і к и  більшої частини Кордельєрів 
відносяться до басейну Тихого океану. Найбільші з них – Колумбія, 
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Фрейзер, Колорадо – живляться снігами і льодовиками, бурхливо 
розливаються влітку, мають круте падіння і часто утворюють 
глибокі каньйони (найбільший – на р. Колорадо). Р басейну Пн. 
Льодовитого океану (найбільші – Макензі, Нельсон,Черчилль) мають 
невироблений профіль, протікають через численні озера, значну 
частину року покриті , розливаються на початку літа, створюючи в 
періоди льодоходу зажори. Більшу частину басейну Атлантичного 
океану дренує р. Міссісіпі. Праві притоки Міссісіпі маловодні, 
несуть велику кількість вмучених наносів; ліві (найбільший – 
Огайо), що стікають з Аппалачів, несуть багато води; розливаючись 
весною,  повені в нижній частині . На Лаврентійському 
плоскогір'ї і на Пд. від нього багато озер, в т.ч. Великі озера, 
Велике Ведмеже, Велике Невільниче, Атабаска та ін. 

Ґ р у н т и. Пн. частину материка покривають тундрові, 
болотні і підзолисті ґрунти. У районі Великих озер вони зміню-
ються дерново-підзолистими і бурими лісовими ґрунтами; останні 
панують в районі Аппалач. На сухіших Центральних рівнинах і 
Великих рівнинах вони поступово змінюються зі С. на 3. 
чорноземновидними ґрунтами прерій, чорноземами, бурими і кашта-
новими ґрунтами. На Приатлантичні низовині переважають 
червоноземи і жовтоземи, що змінилися в пд. частині Центральних 
і Великих рівнин червонувато-чорними ґрунтами прерій і сіро-
коричневими ґрунтами. У Кордельєрах панують гірничо-лугові і 
гірські бурі лісові ґрунти, в улоговинах і на плато середніх і 
південних частин - каштанові, бурі і сіроземи, у області серед-
земноморського клімату – гірські коричневі і сіро-коричневі.  

Р о с л и н н і с т ь .  П н . половину Канадського Арктичного 
архіпелагу і північного побережжя Гренландії займають майже 
позбавлені рослинності арктичні пустелі. На південь вони переходять 
в мохову, мохово-лишайникову і чагарникову тундру (що займають 
пд. частину Канадського Арктичного архіпелагу, які  широкою 
смугою у північного побережжя материка). Південніше лежить зона 
тайги (на С. – ялина, ялиця, модрина і сосна з домішкою берези, 
тополі і осики, па 3.— ситхінськая ялина, дугласія, західний гемлок). 
В районі Великих озер переважають змішані хвойно-широколистяні 
ліси (сосна, ялина, клен, береза, гемлок), перехідні в густі 
широколистяні ліси Аппалач (каштан, дуб, клен, липа, гікорі, 
тюльпанове дерево). На 3. від Міссісіпі ці ліси змінюються прерією 
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і степами (прерії і степи нині повністю розорані). На Великих 
рівнинах – сухими низькотравними степами. Приатлантична і 
Примексиканська низовини зайняті в основному субтропічними 
сосновими і сосново-дубовими лісами з домішкою вічнозелених. 
Останні переважають на Пд. Флоріди, де зустрічаються тропічні 
рослини. На внутрішніх плоскогір’ях Кордельєрів основні типи 
рослинності – різнотравно-злакові степи, чагарникові (полин, 
лобода) і чагарникові (салове дерево, креозотовий кущ) пустелі; 
на Пд. від 30° пн. ш. численні сукуленти (кактуси, агави, ). На Пд. 
Мексиканського нагір'я і в Центр. Америці переважають тропічні 
вічнозелені ліси, рідколісся і савани.  

Т в а р и н н и й  світ. Для зони тундри найбільш характерні 
північний олень, тундровий вовк, білий ведмідь, оригінальний 
вівцебик, песець; для тайги – бобер, американський лось, олень 
вапіті, канадська рись, іглошерст, звичайний скунс; для широко-
листяних і субтропічних лісів на С. материка – віргінський олень, 
ведмідь барібал, американський борсук, деревний дикобраз, 
вилохвостий лунь, каролінський папуга, колібрі. У зоні степів і 
прерій численні гризуни – зайці, ховрахи, лугові собачки. Для 
гірничо-лісових ландшафтів Кордельєр характерні товсторогий 
баран, ведмідь гризлі, пума; для пустинно-степових плоскогір’їв – 
вилорог, повзуни, в т.ч. гримуча змія.  

ПІВНІЧНИЙ ЛЬОДОВИТИЙ ОКЕАН – найменший чотирьох океанів 
земної кулі. Розташований між Євразією і Пн. Америкою. Площа 13,1 
млн. км

2
, об'єм 17 млн. км

3
. Береги на 3. переважно фіордові, місцями 

дельтові; на С. – дельтові і лагунні. Багато островів, усі – 
материкового походження (Канадський Арктичний архіпелаг, 
Нова Земля, Північна Земля та ін.), розташовані на материковій 
мілині шириною до 1200 – 1300 км. Рельєф дна утворює в основному 
2 котловини – Канадсько-Сибірську глибиною більше 4000 м і 
Гренландско-Європейську глибиною до 5449 м. Котловини розділені 
хребтом Ломоносова (найменша глибина 954 м). Ґрунт на 
мілководдях – пісок і піскуватий мул, в котловинах – мул. Клімат – 
арктичний. Круглий рік панує антициклоп, який влітку значно 
слабшає і розвивається циклонічна діяльність. Температура повітря 
взимку -40°, +3°, влітку 0°, +6°. Хмарність взимку 40 – 50%, влітку 90 
– 95%. Опадів 75—250 мм в рік. Поверхневі течії утворюють 
антициклональний круговорот, на 3. – антициклональний і 
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циклональний круговороти. Атлантичні води поступають в Пн. Л. о. 
в потоці Північно-Атлантичної течії, яка проникає до північних 
берегів Шпіцбергена, де занурюється на глибини до 600 – 900 м. 

Водообмін з Тихим океаном не відіграє великої ролі. Температура 
води в шарі від 0 до 100 – 250 м від -1° до -1,75°, солоність 30,0 – 32,0 
‰ на поверхні і 34,6 ‰ на глибині 150 – 250 м. В прибережних водах 
температура змінюється протягом року від -1,5° до +8°, солоність 
менше 25 ‰. У шарі від 100 – 250 м до 600 – 900 м, зайнятому водою, 
температура від 0° до +2,5°, солоність 34,7 – 34,9 ‰. У глибинному 
шарі від 600 – 900 м до дна температура від -0,85° до -0,40°, солоність  
34,90 – 34,96 ‰.  Круглий рік 2/3 поверхні Пн. Л. о. покрито 
багаторічною к. Товщина крижаних полів 3 - 4 м, торосистого льоду 
20 – 25 м. У прибережній зоні утворюється припай. Зустрічаються 
айсберги. Льоди дрейфують в основному з С. на 3. і виносяться разом 
з гренландськими айсбергами в Атлантичний океан. Приливи в Пн. 
Л. о. переважають неправильні півдобові, величиною до 1 м. 

Найбільша величина 6,1 м (у Іокангській затоці). Рослинний і 
тваринний світ Пн. Л. о. представлений арктичними і 
атлантичними формами. Число видів і особин організмів убуває у 
напрямі до полюса. Фітопланктон складається з 67 видів, головним 
чином діатомей. Донну флору складають фукуси, ламінарії, алярії  
та інші. Зоопланктон включає до 300 видів. Величезні нагро-
мадження утворюють північноатлантичні риби в т.ч. оселедці, 
тріска, пікша та ін. Водяться кити, моржі, тюлені, білі ведмеді. 
Перераховані види риб і ссавців (крім білих ведмедів) є об’єктом 
промислу. Найбільші порти розташовані в Росії: Мурманськ, 
Архангельськ. 

Півострів – ділянка суші, оточена з трьох сторін водою і з однієї 
сторони з’єднана з масивом суші (материка, острова, півострова).  

Плато – рівнина, піднята над рівнем моря і відділена від нижче 
розташованих ділянок крутими схилами, деколи уступами. Типи 
плато: структурні, складені горизонтально залягаючими шарами; 
вулканічні, в яких нерівності попереднього рельєфу залиті лавою; 
денудаційні – підняті денудаційні рівнини (пенеплени  і  абразійні рів-
нини); і нагірні – міжгірні западини, заповнені продуктами вивіт-
рювання з навколишніх гір. 

Плоскогір’я – більш-менш значні і високо підняті ділянки суші з 
рівнинними або ступеневими вододільними просторами, або це плос-
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ковершинні і часто обмежені уступами обширні ділянки платформне-
ної суші. Нерідко плоскогір’я глибоко розчленовані річковими доли-
нами, у зв’язку з чим їм характерні різкі коливання висот. Окраїни 
плоскогір’їв деколи мають характер гір (наприклад в Африці). 

Передгір’я – понижені периферійні частини гірських систем і 
хребтів, які мають горбистий або гірський характер рельєфу. Як 
правило складені менш древніми породами, ніж осьові частини 
хребтів. Максимальні абсолютні висоти передгір’їв від 500 до 2500 м. 

Деколи передгір’я мають місцеву назву: на Північному Тянь-Шані – 
прилавки, у Ферганській долині – адири. 

Протоки – звужені частини Світового океану, що розділяють 
будь-які дві ділянки суші (два материка, острів і материк, два остро-
ви). З’єднують океани (протоки Магеллана, Дрейка), моря Босфор, 
Дарданели), моря з океанами (Гібралтарський, Ла-Манш, Берінгів). 
Протоками називають також протоки між озерами або частинами 
озер. 

Пустелі – природні зони, що відрізняються крайньою посуш-
ливістю. Діляться на пустелі помірного, субтропічного і тропічного 
поясів. Характеризуються вкрай незначною кількістю атмосферних 
опадів, жарким літом, великою випаровуваністю і значними добовими 
і річними амплітудами коливання температур повітря і поверхні ґрун-
ту, відсутністю постійних поверхневих вод (за виключенням “транзит-
них рік”), нагромадженням у верхніх шарах ґрунтів солей, розрідже-
ним рослинним покривом або його відсутністю. Крім зональних, є 
гірські пустелі. Загальна площа усіх пустель планети за різними да-
ними від 15 до 20 млн. км

2.   
В зону пустель помірного поясу входять усі рівнинні території 

Середньої Азії (Таджикистану, Узбекистану, Туркменії) та південні 
частини Казахстану, а також пустелі Західного Китаю. Великі площі 
займають пустелі субтропічних і тропічних поясів на північному захо-
ді Індії, в Пакистані, Ірані, Іраку і майже повністю Аравійський пів-
острів. В Африці пустелі займають всю північ материку, за виклю-
ченням північно-західної гірської частини. В південно-західній части-
ні Африки вони займають вузьку берегову смугу (пустеля Набіб). В 
Північній Америці пустелі займають міжгірні депресії (пустелі Мохо-
ве, Хіла та ін.). В Південній Америці пустелі простягаються смугою 
вздовж західного побережжя материка (пустеля Атакама) в Перу і 
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північній частині Чилі, а також в північно-західній частині Аргентини. 
В Австралії пустелі займають центральну частину материка. 

Річна кількість атмосферних опадів в пустелях коливається в 
межах 100-250 мм, а місцями 60-80 мм і навіть нижче. В деяких з них 
атмосферні опади не випадають по кілька років, і навіть десятиліть, 
поспіль. Для пустель характерні дуже високі літні температури. 
Середні температури найбільш теплого місяця в Середні Азії 
досягають +27о, +32оС, в Північній Америці +27о, + 34оС, в Північній 
Африці +30о, +40оС, в Австралії біля +30оС. Зимою в пустелях помір-
ного поясу переважає холодна погода. Середні температури повітря в 
січні 0о, –10оС, в Західному Китаю і Монголії –15о,–20оС. В тропічних 
пустелях температура усіх місяців позитивна, але окремі морози 
спостерігаються майже на всій території пустель. Для клімату пустель 
характерні сильні вітри (більше 10 м/сек.. Кількість сонячних днів в 
році 145-180 і більше.   

За характером ґрунтів і рослинного покриву розрізняють пустелі 
піщані, кам’янисті, глинисті і солончакові. Піщані пустелі відрізня-
ються найбільшим багатством рослинного покриву. Рослинність при 
наявності ґрунтових вод складається із заростів чагарників, частково 
дерев; в Середній Азії саксаулові ліси, в тропічних пустелях в оазисах 
культивуються фінікові пальми та інші. Кам’янисті пустелі найбільш 
бідні рослинністю. В північноамериканських пустелях рослинність 
представлена кактусами (Мексика), в Австралії – Казаріни. Глинисті 
пустелі групуються з солончаками і солонцями, де частіше зустріча-
ються спорові рослини і солянки. У тваринному світі пустель перева-
жають форми, здатні до швидкого переміщення: з копитних – кулани, 
антилопи; з гризунів – тушканчики, з птиць – рябчики. Багато тварин 
здатні швидко зариватися в пісок (гризуни, ящірки, численні комахи). 
Особливо характерно для пустель велика кількість повзунів. Деякі 
тварини на літній період впадають в сплячку. В місцях наявності води 
пустелі перетворюються в оази. Найбільші з них притаманні долинам 
в дельтам рік, що пересікають пустелі. В окремих місцях пустинні 
простори обводнені каналами (наприклад Каракумський канал). В 
оазах сконцентрована основна маса населення, тут широко розвито 
землеробство. Рослинний покрив пустель використовується як база 
тваринництва (каракулеве вівчарство в Середній Азії, Афганістані, 
Калахарі, Наміб). 
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Ріасовий тип берегів („ріас” – іспанського походження) – береги 
з лійкоподібними бухтами.  

Рівнини – ділянки суші з незначними відносними коливаннями 
висот на значних відстанях і переважно з плавними  переходами від 
підвищень до понижень. Розрізняють рівнини первинні (підняте дно 
моря), наносні або акумулятивні, що утворилися в результаті 
акумуляції річних, озерних та морських наносів; залишкові або 
денудаційні, що утворилися в результаті зносу первинного рельєфу 
суші денудацією або руйнівною дією моря – абразією. За 
абсолютними висотами рівнини поділяють на ті, що нижче моря, 
низини з висотою до 200 м; підвищені з висотами від 200 до 500 м; 
нагірні з висотами більше 500 м. За структурним принципом 
виділяють рівнини платформенні і ерогенних (гірських) областей, 
головним чином в міжгірних та передгірних областях. Разом рівнини 
займають більшу частину поверхні суші. 

Рельєф – сукупність нерівностей поверхні земної кори, що утво-
рилися в результаті взаємодії ендогенних (внутрішніх) і екзогенних 
(зовнішніх) процесів. Найкрупніші з нерівностей обумовлені поділом 
земної поверхні на материкові глиби і западини океанів. На тих і 
других виділяються нерівності другого порядку. На суші розрізняють 
рівнини, плато, височини, плоскогір’я, нагір’я і гори, в океанах – 
котловини, глибоководні западини, підводні хребти, плато та ін. 
Амплітуда нерівностей земної кори складає біля 20 000 м. На будь-
якій ділянці земна поверхня являє собою нескінченне чергування 
піднять та знижень, які утворюють опуклі та увігнуті об’ємні тіла, 
що називаються формами рельєфу.За своїми особливостями форми 
рельєфу можуть бути замкнутими (горб, западина) або відкритими 

(яр, балка), додатними (підняття) або від‘ємними (зниження). 
В залежності від спрямування діяльності зовнішніх агентів (води, 

вітру, льодовиків тощо) розрізняють форми рельєфу акумулятивні і 
денудаційні. Акумулятивні форми утворюються за рахунок нагро-
мадження матеріалу (бархани, дюни, моренні горби). Денудаційні 

(руйнівні або вироблені) форми рельєфу формуються при винесенні 
матеріалу (яри, карстові лійки тощо). 

Сукупність генетично пов’язаних між собою форм рельєфу, 
взаємоподібних за будовою і віком та поширених на певній території, 
розглядають як генетичні типи рельєфу (наприклад, яружно-балковий 
рельєф лісостепової України, водно-акумулятивний рельєф Полісся). 
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Великого поширення набула класифікація форм рельєфу за їх 
розмірами: 1.Мегаформи (планетарний рельєф) займають веле-
тенські площі і утворюють найбільші комплекси рельєфу – мате-
рики і океанічні западини. Часто до мегаформ відносять і великі 
ділянки планетарного рельєфу площею у сотні тисяч і мільйони 
квадратних кілометрів (Східноєвропейська рівнина, Великий 
Кавказ, Карпати тощо). 2.Макроформи (від грецьк.- “великий”, 
“довгий”) є складовими частинами мегарельєфу Землі і охоплюють 
площі у десятки і сотні тисяч квадратних кілометрів. До 
макроформ належать окремі хребти або западини якої-небудь 
гірської країни, значні ділянки крупних рівнин тощо. На Україні, 
наприклад, до макроформ можна віднести окремі частини Східно-
Європейської рівнини (Поліська низовина, Подільська височина 
тощо), Карпат (Бескиди, Горгани, Вододільний хребет тощо), Криму 
(Головне, Внутрішнє, Зовнішнє пасма). 3. Мезоформи (від грецьк.- 
“середній”, “проміжний”) займають за розмірами своєрідне проміж-
не становище між макро- і мікрорельєфом, і здебільшого охоплюють 
площі у десятки (іноді сотні) квадратних кілометрів. До мезоформ 
відносять долини річок, яри, балки, відгалуження гірських хребтів, 
кінцево-моренні пасма тощо. 4. Мікроформи (від грецьк.- “малий”) 
рельєфу являють собою порівняно незначні нерівності, якими ус-
кладнюється поверхня макро- та мезоформ. До мікроформ рельє-
фу, наприклад, відносять степові блюдця таподи, карстові лійки, 
конуси виносу, берегові вали тощо. 5.Нанаформи (від грецьк.- 
“карликовий”) – це найменші нерівності, що ускладнюють по-
верхню мікроформ та форм рельєфу більш високих рангів (купини 
на болотах, кротовини, ерозійні вибої тощо). Розміри форм рельєфу 
часто віддзеркалюють їх генетичну специфіку. Так, якщо форми 
мега- і макрорельєфу утворюються при визначальній дії ендогенних 

(внутрішніх) сил Землі, то форми менших розмірів виникають 
переважно внаслідок прояву екзогенних (зовнішніх) процесів, у 
тому числі і під дією антропогенезу, під яким розуміють 
перетворення рельєфу у процесі діяльності людини (антропогенне 
походження можуть мати не тільки нана- та мікроформи, але часто й 
мегарельф – наприклад, гідротехнічні перетворення, спорудження 
каналів тощо). 

Ріки (річки) – водні потоки, що течуть в розроблених ними 
руслах (річищах) і живляться стоком атмосферних опадів. Кожна 
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річка характеризується довжиною, шириною, площею басейну, 
глибиною, падінням, похилом, рівнями води, швидкостями, витратами 
води і наносів, хімічним складом води.   

Початок ріки називають витоком, кінцеву частину – гирлом. Ріка 
зі своїми притоками утворює річкову систему. Ті притоки, що 
впадають безпосередньо в неї називають притоками 1-го порядку, ті 
що впадають в притоки 1-го порядку, - притоки 2-го порядку і.т.д. 
Річкова система характеризується протяжністю русел, їх звивистістю і 
густиною річкової мережі. Характер і розвиток річкової мережі 
обумовлюються кліматом, рельєфом геологічною будовою, формою і 
розміром басейну, висотним його положенням та іншими факторами. 
Процес розвитку кожної річкової системи і розробка її долини 
проходить від гирла до витоку. У верхній своїй течії річка має більш 
значні похили і має більшу кінетичну енергію, ніж на ділянках ниж-
ньої течії, тому у верхній течії вони виконують більшу роботу по 
розробці своїх долин в глибину, стиранню і переносу подрібленого 
матеріалу. В середній і особливо в нижній течії річки розробляють 
свої долини головним чином в ширину і внаслідок зменшення 
швидкостей відкладають наноси, винесені з верхньої частини басейну. 
В нижній течії долина буває звичайно широкою, деколи нечітко 
вираженою, а русло розташовується в товщі алювіальних відкладів; 
течія води має спокійний характер. На схилах більшості долин 
розвинуті повздовжні уступи – тераси, що виникають в результаті 
періодичного врізання русла в дно. В залежності від рельєфу місце-
вості, в межах якого вони протікають, ріки поділяються на дві великі 
групи: гірські і рівнинні. Багато річок на окремих ділянках можуть 
мати гірський або рівнинний характер.  

Основними джерелами живлення рік є атмосферні опади. Виді-
ляють чотири основних види живлення рік: дощове, снігове, 
льодовикове і підземне, тобто ріки одержують воду від дощів, танення 
снігів та льодовиків, а також живляться підземними водами, які 
виклинюються в їх долинах і руслах. Дуже часто живлення річок 
буває змішаним, але з переважанням одного або двох з перерахова-
них. Закономірні зміни рівнів, витрат води, швидкостей течії, 
хімічного складу, температури води, твердого стоку, льодових утво-
рень та інших явищ, що визначають стан ріки називається режимом 
ріки. Найважливішими характеристиками режиму є рівні і витрати 
води. Їх зміни залежать головним чином від живлення ріки, кліматич-
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них умов місцевості, по якій вони протікають. Водність річок протя-
гом року коливається в широких межах. Розрізняють три основних 
фази режиму ріки: повіддя, повені, межень. Режим ріки може бути 
простим (однорідним протягом усього року) і складним (різнорідним). 
Складний режим мають переважно великі ріки, басейн яких знахо-
диться в різних кліматичних зонах і вони одержують різні види 
живлення. На поверхні земної кулі ріки розподілені нерівномірно. 
Головний вододіл Землі ділить материки на два схили: атлантично-
арктичну, яка належить Атлантичному і Північному Льодовитому 
океанам (53 % суші) і тихоокеанську, яка відноситься до Тихого і 
Індійського океанам (47 % суші). Перша область значно багатша 
поверхневими водами, ніж друга. Сумарний річний стік усіх річок у 
Світовий океан складає 36,3 тис. км

3. На земній поверхні є обширні 
області внутрішнього стоку, або так звані безстічні області, стік з яких 
в океан не поступає. 

Сублімація – перехід води х газоподібної фази безпосередньо в 
тверду фазу (проминувши рідку фазу), з утворенням кристалів снігу 
або льоду.   

Тайга (тюркськ.) – тип рослинності, хвойний ліс, утворений 
одним або нечисленними видами дерев з родини ялинових 
(Abietaceae), деколи з невеликою домішкою листяних порід. В лісовій 
зоні тайга покриває величезні простори (деякі вчені вважають тайгу 
самостійною зоною, що поділяється на низку підзон). Тайга розвинута 
і в горах Середньої і Південної Європи, Азії (Тянь-Шань, гори 
Західного Китаю, Японії, Америки та ін.), де утворює пояс хвойних 
лісів. Густі, тінисті ліси, утворені ялинами, ялицями, сибірським 
кедром і деякими близькими породами, називають темнохвойною 
тайгою, ліси з модрини і сосни або з їх панівним положенням – світло 
хвойною. Для тайги характерні: однорідний нечисленновидовий склад 
деревостою, бідність або відсутність підліска, одноманітність 
трав’яно-чагарникового ярусу з переважанням чорниці, брусниці і 
деяких інших; з трав: кислиця, майник, папороті; дуже типові 
плавуни, грушанки. Моховий покрив з зелених мохів, досить 
одноманітного складу. Тайга очевидно, древній тип рослинності, що 
спочатку розвився в гірських умовах, в в кінці неогену розповсюдився 
і на рівнинах холодно-помірної зони Північної півкулі. В тайзі 
сконцентровані найбільші промислові запаси деревини. Тайга відіграє 
велику водоохоронну роль і є базою мисливського промислу.  
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Тераси (франц. terrasses, від лат. terra – земля) – природні 
горизонтальні або трохи нахилені площини на схилах річкових, 
балкових долин, узбережжі морів і озер. Як правило, мають добре 
виражені площину, уступ з бровкою та тиловий шов. Більшість терас 
утворюється в результаті циклічної акумулятивної і ерозійної 
діяльності водних потоків або хвиль в умовах тектонічних рухів 
земної поверхні або коливань рівня басейну (екстатичних чи 
кліматичних). Розрізняють акумулятивні тераси (річкові, морські, 
озерні, яружно-балкові) і вироблені у корінних породах ерозійні, 
цокольні, коли нижня частина складається з корінних порід, верхня з 
алювіальних відкладів та структурні (відпрепаровані горизонтальні 
пласти). В Україні найпоширеніші річкові акумулятивні тераси. 
Терасовані схили долин мають ступінчатий профіль. До річища 
прилягає заплава, далі – перша, друга над заплавна тераси тощо; вищі 
тераси старші за віком. У льодовикові зоні розвинуті переважно 
заплавна і дві надзаплавні антропогенові тераси Прип’яті та її приток. 
У східній частині лесової зони – 4 антропогенові та 2-3 пліоценові 
тераси, у західній до 11 антропогенових і пліоценових терас (Дністер і 
притоки). В Карпатських горах налічують 5-9, у Кримських – до 5 
річкових терас. Найбільшу загальну ширину мають тераси Прип’яті – 
до 150 км . Річкові ерозійні та структурні тераси трапляються 
переважно в Карпатах і Кримських горах; морські простежуються на 
узбережжі Чорного і Азовського морів. Наслідком техногенної 
діяльності є штучні тераси (насипні, намивні, вироблені). Тераси є 
зручними формами рельєфу для будівництва населених пунктів, 
агропромислових об’єктів, сільськогосподарської діяльності 
(Стаття Е.Т. Палієнко з УГЕ).   

Течії морські – поступальний рух водяних мас  в океанах і морях 
обумовлений нерівномірним розподілом тиску. Морські течії 
відіграють величезну роль в житті Світового океану і в мореплавстві; 
сприяють обміну вод, зміні берегів (руйнування, намив нової суші) 
обмілінню портів, переносу льоду. Мають великий вплив на 
циркуляцію атмосфери і на клімат в різних частинах земної кулі; 
наприклад Гольфстрім зм’якшує клімат Європи. Морські течії 
розрізняються: 1) за походженням, наприклад, такі, що викликаються 
тертям вітру по поверхні моря, нерівномірним розподілом темпера-
тури і солоності води, атмосферного тиску, обумовлені притоку і 
відтоку морських вод (згін, нагін, випарування) і.т.п ; 2) за ступенем 
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стійкості – стійкі, перемінні, періодичні (наприклад сезонні течії, що 
міняють напрям під впливом мусонів); 3) за розташуванням – 
поверхневі, глибинні, придонні; 4) за фізико-хімічними властивостями 
– теплі (якщо температура води, що приноситься течією вище 
температури навколишніх вод), холодні (температура нижче 
температури навколишніх вод); опріснені (якщо солоність води, що 
приноситься течією, менше солоності навколишніх вод), осолоненні 
(солоність більше). На напрям морських течій великий вплив має 
обертання Землі, під дією якого течії відхиляються в Північній півкулі 
вправо, в Південній – вліво.  

Тихий океан -  найбільший за площею і глибиною океан на 
земній кулі. Розташований між Азією і Австралією на 3., 
Північною і Південною Америкою на С., Антарктидою на Пд. 
Морська межа Т. о. з Північним Льодовитим океаном – проходить 
по Берінговій протоці від мису Крігуйгун до мису Йорк; з 
Атлантичним океаном по протоці Дрейка від отрова Осте до мису 
Чарлз; з Індійським океаном – по західним і південним околицям 
Малайського архіпелагу, через протоки Торресса і Басса, по 
меридіану мису Південного (о. Тасманія) до Антарктиди. Площа Т. 
о. з морями 179 679 тис. км

2
,  середня глибина 4028 м, об'єм води 723 

699 тис. км
3
; без морів ідповідно: 165 246,2 тис. км

2
, 4 284 м і 707 555 

тис. км
3
. Площа Т.о .  складає більше 1/3 площі земної кулі і рівна 

половині площі Світового океану. Т.о. тягнеться приблизно на 15,8 
тис. км із Пн. на Пд. і на 19,5 тис. км з С. на 3. У ньому  знаходиться 
найбільша глибина Світового океану 11 022  у Маріанському жолобі . 
Через Т. о. по 180-му меридіану проходить демаркаційна лінія дат.  

Б е р е г и  Т . о .  переважно корінні, оточені високими 
гірськими ланцюгами. В є центральна і південно-східні ділянки 
побережжя Азії, зайняті низовинами. Береги Антарктиди в 
основному крижані. Берегова лінія порізана слабо. У Т. о. відсутні 
моря середземного типу. Всі моря, розташовані в західної окраїни Т. 
о., відокремлені грядами островів (Берингове, Охотське, Японське, 
Жовте, Східно- і Південно-Китайське, Коралове, Тасманове, моря 
Малайського архіпелагу). На С. знаходиться лише одне 
напівзамкнуте море – Каліфорнійська затока. На Пд. – окраїнні моря 
Беллінсгаузена, Роса, Амундсена. Найбільші затоки – Аляска, Па-
намська, Теуантепек.  
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О с т р о в и .  З а  кількістю островів Т.о.  займає перше місце 
серед ін. океанів. У центр, частині Т.о .  розташовані численні 
острови переважно коралового походження, об'єднувані під  назвою 
Океанія. В західній і в меншій кількості в східних окраїнах Т. о. 
лежать материкові острови: Сахалін, Японські, Тайвань, усі 
більш великі острови Малайського архіпелагу, Нова Зеландія і 
ін. – на 3.; усі острови біля берегів Пн. і Пд. Америк – на С. До 
вулканічних островів відносять Алеутські, Курильські, 
Гавайські, Рюкю, Галапагосські та ін. Загальна площа островів 
океану 3,6 млн. км

2
.  

Р е л ь є ф  д н а .   Загальними особливостями рельєфу дна Т. 
о. є найбільша в порівнянні з іншими океанами його 
розчленованість і  розвиток материкової мілини, яка  займає всього 
1,7% загальної площі океану. На материковий схил  біля 6%, на 
ложе – більше 91%, на глибоководні западини – більше 1,3%. Центр, 
область Т. о., що включає велику частину ложа океану, є д 
платфор-мою, складеною базальтами. Характерна риса її рельєфу 
–  улоговини з глибинами – більше 5 000 м (Північно-Тихоокеанськая, 
Східно-Тихоокеанська, Південно-Тихоокеанська та ін.), розділені 
високими підводними хребтами, на яких глибини убувають до 2000 
- 3000 м (Гавайський, Маріанській, Південно-Східний 
Тихоокеанський і ін.). У різних районах центральної частини Т. 
о. розташовані численні вулканічні конуси, в більшості випадків 
підводні. Деякі з них підіймаються вище за рівень океану у 
вигляді вулканічних островів. Периферійна частина Т. о. – молода 
геосинклінальна область, складена материковим комплексом 
осадових, метаморфічних і магматичних порід. Ця частина 
характеризується головним чином меншими глибинами і 
меншими розмірами улоговин (Перуансько-Чилійська та ін.), а 
також наявністю високих підводних хребтів, вершини яких 
утворюють численні острови і ланцюги островів (Алеутські, 
Курильські, Японські, Малайський архіпелаг, Тонга та ін.). 
Материковий схил в численних місцях перетнутий глибокими 
каньйонами (Монтерей, Беринга і ін.). Для периферичної 
області характерні глибоководні западини, по кількості і 
глибині яких Т. о. займає 1-е місце серед ін. океанів. На даний час 
відомі 16 западин: Маріанська (11022 м), Тонга (10882 м), 

Філіппінська (10265 м), Куріло-Камчатська (10 542 м), Японська 
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(10375 м), Кермадек (10047 м), Бонін (9156 м), Бугенвіль (9140 м), Яп 

(8597 м), Палау (8137 м), Алеутська (7822 м), Атакамська (8064 м), 

Новогебрідська (7569 м), Нансей (7507 м), Гватемальська (6662 м) і 

Ануда (6146 м).  
Ґ р у н т и  в глибоких улоговинах представлені глинистим 

мулом, який називається червоною глиною і займає  площі. 
Підняті ділянки дна (хребти, плато і ін.) покриті пісковитим 
мулом і мулистим піском. У північних помірних і південних 
високих широтах поширений діатомовий мул, в тропічних і 
південних помірних широтах –  глобигериновий мул. У невеликих 
районах в низьких широтах відмічаються радіоляреві мули. На 
мілководдях коралових островів ґрунт складений кораловим 
піском.  

К л і м а т .  Над Т. о. розвинені чотири основні центри дії 
атмосфери: Алеутський (1000 мб) і Антарктичний (988 мб) мінімуми, 
Північно-Тихоокеанській (1027 мб) і Південно-Тихоокеанський (1021 
мб) максимуми, розділені екваторіальною зоною зниженого тиску 
(1012 мб). Ці центри атмосферної циркуляції визначають панування 
сильних західних вітрів в помірних широтах і північно-східних і 
південно-східних вітрів (пасатів) – в тропічних широтах відповідно 
Пн. і Пд. півкуль. У північно-західній частині Т. о. розвинена 
мусонна циркуляція атмосфери. Взимку тут панує холодний 
північно-західний мусон, влітку – теплий південно-східний мусон. 
Шторми найбільш часті в помірних широтах, особливо в Пд. 
півкулі, де їх повторюваність 25 – 35%. У тропічних широтах 
влітку часті  тропічні урагани (тайфуни). Середня темпеpa-
тура повітря в лютому змінюється від +26о, +28о  екватора до -20° в 
Берінговій протоці і до -10°  Антарктиди; у серпні відповідно від +26°, 
+28° до +5о і до -25°. При цьому під впливом особливостей циркуляції 
атмосфери і підстилаючої поверхні океану на північ від 40° пн. ш. 
температуpa на 3. на 10°, 12° нижче, ніж на С., а між 40° пн. ш. і 40° 
ю. ш., навпаки, на 3. на 10°, 12о вище, ніж на С. Середня річна 
хмарність в областях низького тиску атмосфери 60 – 90%, в 
субтропічних максимумах 30 – 50 %. Середня річна кількість опадів  
екватора більше 3000 мм, в помірних широтах змінюється від 1000 мм 

на 3. до 2000 – 3000 мм на С., у субтропічних широтах на С. 
зменшується до 100 мм і менше, в Антарктиці кількість опадів 
коливається від 300 до 500 мм. У районі Курильських островів і в 
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Пд. помірних широтах часті тумани; повторюваність їх відповідно 
до 30 – 40% і до 10%. Для району  між Австралією і Новою Зеландією 
характерні пилові тумани. 

Г і д р о л о г і я .  Поверхневі течії Т. о. утворюють анти-
циклональні круговороти в субтропічних широтах і циклональні 
круговороти в північних помірних і південних високих широтах. 
На північ від екватора круглий рік виразно розвинена 
Міжпасатна (Екваторіальна) противотечія. Характерною рисою 
північної частини Т. о. є могутня система теплих течій, т. з. 
система Куросіо, подібна системі Гольфстріму в Атлантичному 
океані. Температуpa води на поверхні Т.о. в середньому на 2о 
вище, ніж в Атлантичному океані. В лютому вона міняється 
від +26о, +29о біля екватора до -1о і нижче північніше 65о пн. 
ш. і південніше 66о пд.ш.; в серпні – від +26о, 29о біля 
екватору до +5о в Беринговій протоці, і до -1о і нижче 
південніше 60о пд.ш. Теплі і холодні течії значно порушують 
зональний розподіл температури. Північніше 40о пн. ш. 
температура на З. на 5о, 7о нижча, ніж на С., між 40о пн. ш. і 
40о пд. ш., навпаки на З. на 2о, 5о вище, ніж на С. Найбільша 
солоність води в північних субтропіках досягає 35,5 ‰, в 
південних субтропіках – 36,5 ‰. На екваторі солоність 
зменшується до 34,5 ‰, у високих широтах – до 32 ‰ на Пн. 
і до 33,5 ‰ на Пд. Густина води на екваторі 1,0225, на Пн. 
збільшується до 1,0265, на Пд. до 1,0272. Лід в Т.о. утворю-
ється головним чином в антарктичних широтах, де він 
розповсюджується зимою (серпень – вересень) до 61о-64о пд. 
ш. Літом (лютий-березень) тут численні айсберги, які 
виносяться до 46о-48о пд. ш. В північній частині Т.о. лід 
утворюється в основному в морях помірних широт. Колір 
води Т.о. міняється від синього в тропіках до темно-голубого 
в помірних широтах і до зеленуватого в Антарктиді. Найбіль-
ша прозорість води 40-50 м відмічається на З. тропічних 
широт. В помірних і високих широтах прозорість 15-25 м. 
Приливи в Пн. частині Т.о. в основному змішані, величиною 
до 5,4 м (затока Аляска), в деяких районах півдобові, 
величиною до 12 м (затока Кука). В Пд. частині Т.о. 
переважають півдобові приливи величиною до 7,2 м (біля 
берегів Австралії). Найбільша величина приливу 12,9 м в 
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Пенжинській губі (Охотське море). Вертикальний розподіл 
гідрологічних характеристик визначається глибинною 
циркуляцією Т.о. Води, що занурюються з поверхні в зонах 
сходимості підповерхневих і проміжних горизонтів несуть 
відповідно на глибини від 100-150 м до 400-500 м і від 400-
500 м до 1000-1500 м температуру +10о, +15о і +3о, +5о і 
солоність більше 35,0 ‰  і 34,0 – 34,5 ‰. На більших 
глибинах розташовується дуже однорідні води з темпера-
турою менше +2о і солоністю 34,64-34,75 ‰, які формуються 
в результаті перемішування води у високих Пд. широтах. 
Вміст кисню в при поверхневому шарі міняються від 4 мг/дм

3 

(л) біля екватору до 7-8 мг/дм
3
(л) у високих широтах, в 

глибинних шарах – біля 3 мг/дм
3. Характерною рисою Т.о. є 

шар мінімуму кисню на глибинах від 200 до 1500 м, в якому 
вміст кисню в Пн. частині океану складає 0 – 1 мг/ дм

3
.  

Ф л о р а  і  ф а у н а. У фітопланктоні Т.о. відомо біля 
380 видів перидиней – 245, діатомей – 120 та інші). Донна 
рослинність представлена 20 видами квіткових і майже 4 тис. 
видами водоростей і в цілому багатша і різноманітніша за 
донну флору Атлантичного океану. Тваринний світ також 
багатший за фауну Атлантичного океану. Фауна тропічного 
поясу нараховує біля 40 тис. видів (молюсків – 6 тис. видів, 
крабів – 582, риб – 2 тис. видів). На Пн. і Пд. фауна стає 
бідніша видами (в Охотському і Беринговому морях 4-5 тис. 
видів). Т.о. багатий промисловими рибами. Із ссавців 
водяться котики, моржі, тюлені, кити. Багата фауна морських 
птиць. 

 Е к о н о м і ч н е  з н а ч е н н я. В Т.о. ведеться 
інтенсивний промисел риби (лосось, оселедець, скубрія, сай-
ра, сардина, тунець, камбалові та ін.). Ведеться добича кра-
бів, креветок, устриць, трепангів, подорослів та ін. Т.о. є 
жвавим морським шляхом, який зв’язує країни Азії, Африки і 
Австралії з країнами Пн. і Пд. Америк. Основними портами є 
Владивосток (Росія), Шанхай, Гуанчжоу (Китай) Кобе, Оса-
ка, Йокогама (Японія), Сінгапур, а також Сідней (Айстралія), 
Сан-Франціско, Лос-Анжелес (США), Ванкувер (Канада), 
Вальпараїсо (Чілі). 
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Точка роси – температура, при якій повітря досягає стану 
повного насичення парами води при даному атмосферному тиску, що 
призводить до її конденсації. 

Шхери (від шведського skär) – невеликі переважно скелясті 
острови в прибережні частині моря або в озерах, розташованих в 
областях минулих зледенінь (Карелія, Фінляндія, Швеція, Норвегія, 
Канада та ін.). Складені переважно кристалічними породами, мають 
сліди льодовикової шліфовки. Як правило, знаходяться біля скеляс-
тих, складно розчленованих (шхерних) берегів.   

Фіорди (від норвезького fjоrd) – вузькі, глибокі морські затоки, 
переважно з крутими високими скелястими берегами. Виникли в 
результаті обробки четвертинним материковим льодом з наступним 
затопленням морем річкових долин і тектонічних западин. Довжина 
деяких фіордів більше 200 км, глибина більше 1000 м (Согне-фіорд, 
довжина 220 км, глибина 1245 м). Висота берегових обривів досягає 
1000 м. Райони найбільшого розвитку Ф.: Норвегія, Гренландія, Чілі.  

Циклон - область пониженого тиску в атмосфері з мінімумом в 
центрі. Поперечник Ц. – кілька тис. км. Характеризується системою 
вітрів, які дують в середину області проти годинникової стрілки в 
Північній півкулі і за годинниковою стрілкою – в Південній. Погода 
при Ц. Переважає хмарна з сильними вітрами і опадами.  

Цунамі (назва японського походження) – морські гравітаційні 
хвилі, які виникають головним чином в результаті зрушень уверх або 
вниз протяжних ділянок морського дна при підводних і прибережних 
землетрусів. Швидкість розповсюдження Ц. Від 50 до 1000 км/год; 
висота від 0,1 до 5 м, біля побережжя від 10 до 50 м і більше. Ц. 
Здійснюють великі руйнування на суші (1933 р. біля берегів Японії, 
2005 р. біля берегів Таїланду та Індонезії).   
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