
Источна Европа

Источна Европа  је регија Европе која захвата 53,5% површине истоименог континента,
односно 5.582.351 km2, у којој живи око 26,3% укупне европске популације, тачније око
200.105.253 становника.

До 1991. године цела регија била је у склопу једне државе – Савеза Совјетских
Социјалистичких Република (скраћено СССР). Те године СССР се распао на петнаест
независних држава, од којих њих три у целини (Украјина, Белорусија, Молдавија) и једна
делимично (Русија) чине Источну Европу. Постоје и друге поделе Европе, али ова се
заснива на подели за статистичке потребе УН-а .

Физичко-географске одлике

Источна Европа претежно је смештена у северном умереном појасу. Простире се
између Средње и Северне Европе на западу до границе Европе према Азији на истоку.
Источна граница поклапа се са границом Европског континента.

На северу се простире до Баренцовог мора, а јужну границу чине Црно
море, Кавказ и Каспијско језеро.

Највећи део Источне Европе заузима пространа Источноевропска низија (Руска
равница). 

Воде
Главне реке Источне Европе су:

● Волга,
● Дон,
● Дњепар,
● Северна Двина и
● Печора

Највећа је Волга, која је у исто време и највећа река Европе. На њој је преграђивањем
створен низ вештачких језера, што је омогућило да се регулише речни ток,
покрећу хидроелектране и наводњавају поља. Волга је каналима повезана са пет мора.

На северу се налази много мочвара и језера, међу којима је највеће Ладошко језеро. Оно је
каналима повезано са Баренцовим и Балтичким морем.
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Становништво
У Источној Европи живи 26,3% европског становништва. Становништво ове регије је
већином словенског порекла. Најбројнији Словени су Руси, али ту спадају
и Белоруси и Украјинци. Густина насељености је око 32 становника/km2. Несловенско
становништво претежно живи у балтичким земљама и у Молдавији.

Источну Европу чине следеће државе

-  Русија, Украјина, Белорусија, Молдавија, Литванија, Летонија и Естонија

Зеленом бојом је представљена територија коју обухвата Источна Европа  .
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