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Maču Pikču – senovės inkų im-
perijos miesto griuvėsiai 2100 m 
aukštyje Andų kalnuose (Peru). 

Mastelis 1 : 45 000 000 
(1 cm – 450 km)

Mastelis 1 : 50 000 000
(1 cm – 500 km)

Amazonės miškai vadinami pasaulio 
plaučiais. Jų augalija valo orą ir gamina 
deguonį. Savo poreikiams tenkinti 
žmonės kerta šiuos miškus. Per minutę 
iškertamas stadiono dydžio plotas.

Brazilija (198 mln.) Kolumbija (47 mln.)

Peru (29 mln.) Venesuela (29 mln.)Argentina (41 mln.)

Anchelio krioklys aukščiau-
sias pasaulyje – 979 m.

Karališkoji viktorija 
pavadinta Anglijos 
karalienės Viktorijos 
vardu. Lapai – iki 2 m 
skersmens, išlaiko  
iki 50 kg svorį.

Piranija – viena iš plėš-
riausių žuvų, apie 30 cm 
ilgio. Vandenyje gali užpulti 
žmones ir gyvulius.

Baltagalvis erelis – JAV simbolis. 
Išskleisti sparnai iki 2,2 m pločio. 
Lizde gali tilpti 5–6 žmonės.

Bizonas: 2 m aukščio, sveria iki  
1,5 t. Praeityje bizonus maistui ir 
odoms medžiojo indėnai. XIX a.  
negailestingai juos išnaikino  
atvykėliai – baltieji kolonistai.

Meksika (116 mln.) Gvatemala 
(15 mln.)

Kanada 
(34 mln.)

Kuba 
(11 mln.)

JAV (315 mln.)

10 mln.
žmonių

10 mln.
žmonių

Anakonda ‑ didžiausia 
pasaulyje gyvatė. Užauga iki 
11 m ilgio.

Žvilgsnis į Pietų Ameriką Žvilgsnis į Šiaurės Ameriką

Gyventojai. Pietų Amerikoje gyvena trijų rasių žmonės: vietos indėnai, baltieji ir juodaodžiai.
Krituliai. Pietų Amerika – lietingiausias žemynas. Ypač daug lyja Amazonės baseine. Daugiausia 
kritulių iškrinta rytiniame Andų šlaite, šiauriniame jų gale.
Atakamos dykumos kai kuriose vietose nelijo maždaug 400 metų. Tai sausiausia vieta Žemėje.
Amazonė – vandeningiausia pasaulio upė. Ji su intakais plukdo į vandenyną trečdalį pasaulio 
upių vandens.
Titikakos ež. – aukščiausiai virš jūros lygio (3800 m) esantis ežeras pasaulyje. Net vasarą 
pakraščius gali dengti ledas.

Didysis kanjonas: 350 km ilgio, 300 m pločio, 1,8 km gylio. Per 2 mln. metų jį išgraužė Kolorado upė.
Didžioji sekvoja – vienas iš didžiausių medžių Žemėje (auga Kalifornijoje, iki 110 m aukščio).
Jungtinės Valstijos – tautų mišinys. Amerikiečių naciją sudaro daugelio tautų atstovai, emigravę į šią šalį. Vietos gyven-
tojai – indėnai.
Laisvės statulą, kaip laisvės ir demokratijos simbolį, 1884 m. amerikiečiams padovanojo Prancūzija. Lankytojai statulos 
viduje 171 laipteliu gali užlipti iki jos galvos, kurioje įrengta apžvalgos aikštelė.
Disneilandas – labiausiai turistų lankomas objektas Floridoje (JAV). Apie 20 mln. lankytojų per metus.
Aliaską Rusija 1867 m. pardavė JAV tik už 7,2 mln. dolerių, o jau po kelerių metų čia įsikūrė pirmosios aukso kasyklos, 
kilo „aukso karštligė“, kurioje daugelis pralobo.

Duomenys apie žemyną
Plotas  17,5 mln. km²
Gyventojų skaičius  387 mln.
Aukščiausia viršūnė Akonkagva  6959 m
Karščiausia vieta Rivadavija (Argentina) +49°C
Šalčiausia vieta Sarmientas (Argentina) ‑33°C
Ilgiausia upė Amazonė (su Maranjonu) 6437 km
Didžiausias ežeras Marakaivo ež. 13 300 km²

Duomenys apie žemyną
Plotas  24,2 mln. km²
Gyventojų skaičius  528 mln.
Aukščiausia viršūnė Makinlio kln.  6194 m
Karščiausia vieta Mirties slėnis (JAV) +57°C
Šalčiausia vieta Nortaisas (Grenlandija) ‑66°C
Ilgiausia upė Misisipė (su Misuriu) 5971 km
Didžiausias ežeras Aukštutinis ež. 82 097 km²
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 1. Palangos kurortas
	 2.	Akmenų	muziejus	Mosėdyje
	 3.	Didžiausias	Lietuvos	akmuo
	 4.	S.Daukanto	paminklas	Papilėje
	 5.	Kryžių	kalnas
	 6.	Saulės	mūšio	(1236	m.)	vieta
	 7.	Biržų	pilis
	 8.	Kretingos	dvaras
	 9.	Plungės	dvaras
	10.	Telšių	Šv.	Antano	Paduviečio	

katedra
	11.	Telšių	kunigų	seminarija
	12.	Šv.	Apaštalų	Petro	ir	Povilo	

bažnyčia	Šiauliuose
	13.	Pakruojo	dvaras
	14.	Rokiškio	dvaras
	15.	Stelmužės	ąžuolas
	16.	Klaipėdos	senamiestis	ir	jūrų	

muziejus
	17.	Rietavo	dvaro	liekanos
	18.	Kelmės	dvaras
	19.	Kristaus	Karaliaus	katedra	Pane-

vėžyje
	20.	Kuršių	nerija
	21.	Paukščių	žiedavimo	stotis	Ven-

tės	rage
	22.	Tauragės	pilies	liekanos

	23.	D.Poškos	„baubliai“	Bijotuose
	24.	„Žemaičio“	paminklas
	25.	Kėdainių	senamiestis
	26.	Pašilių	stumbrynas
 27. Puntukas
	28.	J.Biliūno	kapas
	29.	Observatorija
	30.	Palūšės	bažnyčia
	31.	Panemunės	pilis
	32.	Raudonės	pilis
	33.	Raudondvario	pilis
	34.	Zapyškio	bažnyčia
	35.	Kauno	senamiestis
	36.	Liaudies	buities	muziejus
	37.	Kernavės	piliakalniai
	38.	Trakų	pilis
	39.	Vilniaus	senamiestis
	40.	V.Kudirkos	paminklas	
	41.	Švč.	Mergelės	Marijos	Apsilanky-

mo	bažnyčia	ir	J.Basanavičiaus	
paminklas	Vilkaviškyje

	42.	Žuvinto	rezervatas
	43.	Birštono	kurortas
	44.	Vytauto	Didžiojo	paminklas		 

Perlojoje
	45.	Druskininkų	kurortas

Objektų sąrašas

Lietuvos lankytinos vietos


