
USA: A NYUGATI KÖRZET 

1. Változatos tájak – sokrétű erőforrások 

Hegységek, száraz fennsíkok és medencék – ritkán lakott. 

Hegységek: 

Sziklás-hegység – idős, a körzet belső részén húzódik. 

A Pacifikus-hegységrendszer részei: 

 Parti-Kordillerák 

 Cascade-hegység 

 Sierra Nevada 

Kalifornia 

Az USA legnépesebb tagállama: 40 millió fő. 

Főváros: Sacramento 

fejlett gazdaság 

magas bérek 

sok munkalehetőség 

1/3-a spanyol anyanyelvű 

Sziklás-hegység: színesércek 

Colorado és Columbia folyók: vízerőművek → alumínium- és színesfémkohászat 

Kalifornia: kőolaj és földgáz → petrolkémia 

Erdők: faipar, papírgyártás 

Hátország a koreai és a vietnámi háború idején → hadiipar, rakéta- repülőgépgyártás, atomipar 

San Francisco 

Stanford, Berkeley – világhírű egyetemek 

Szilícium-völgy: mikroelektronika, számítógépek, szoftverek 

cégek: Apple, eBay, Facebook, Google, HP, Intel, Nvidia, Oracle, Prezi, SanDisk, Yahoo! 

Golden Gate híd 

Los Angeles – Kalifornia legnépesebb városa, 1850-ben alapították 

Hollywood 

Los Angeles-i típusú (oxidáló vagy fotokémiai) szmog – meleg, napos, szélcsendes időben – főleg a 

közlekedésből származó anyagok okozzák 

  



Nemzeti parkok 

Yellowstone – 1872 – a világ első nemzeti parkja (Wyoming, Montana, Idaho határvidéke) 

gejzír – Az Öreg Hűséges 

Grand Canyon – a Colorado folyó szurdokvölgye (Arizona) 

Gyönyörű nemzeti parkok még: 

Kalifornia: 
 Death Valley N. P. 

 Joshua Tree N. P. 

 Sequoia N. P. 

 Yosemite N. P., 

Utah: 
 Arches N. P. 

 Bryce Canyon N. P. 

 Zion N. P. 

idegenforgalmi bevételek: világelső 

Indián rezervátumok 

 19. század második fele 

 kevés munkalehetőség, szegénység, iskolázatlanság, magas csecsemőhalandóság, drog, 

alkohol → magas a bűnesetek száma 

 sajátos adópolitika 

 az indián kultúra ápolása 

2. Az USA gyümölcsöskertje: Kalifornia 

Hegyvidék, száraz medencék: szarvasmarha, juh – ranchgazdálkodás 

Nagy-völgy 

mediterrán éghajlat 

öntözéses gazdálkodás: Colorado, Észak-Kalifornia folyói – kiterjedt csatornahálózat 

mérsékelt övezeti gyümölcsök (alma, körte, sárgabarack, őszibarack, szőlő) 

Dél-Kalifornia: zöldségfélék, déligyümölcsök, gyapot, rizs, lucerna 

Kaliforniai bor – Haraszthy Ágoston  

Szent András-törésvonal (két kőzetlemez egymás mellett elcsúszik) 

Salt Lake City (Utah) – mormonok – oázis 
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