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UVOD

Kaj je geografija?·

Beseda geografija je grškega izvora. Gea pomeni zemljo, i!;rajija pa pomeni opis..
V slovenščini besedo geografija enačimo zbesedo zemljepis.

Geografija je veda, ki proučuje in raziskuje pojave na zemeljskem površju, ki so
nastali z delovanjem naravnih dejavnikov in človeka ter vplivajo in učinkujejo v

I -medsebojni soodvisnosti na oblikovanje, videz, sestavo in pomen določene
pokrajine. .
Predmet preučevanja je lahko ves svet ali pa le njegovi deli (pokrajina, regija,
predel, območje). .

- .
Zavse območje zemeljskega površja uporabljamo izraz geosfera. Geosfero

. sestavljajo:· .
Litosfera = zemeljska skorja, trdna plast pod pedosfero
Pedosfera =plast prepereline oziroma prsti, ki prekriva površje
Hidrosfera =morja, tekoče in stoječe vode na kopnem, podzemne in nadzemne

________ r. __ y,-;-o-;-d_e.:...:.,.~le;-d-in----'--._sn_e....::.g=-v.-·__
Atmosfera - ozračJe --------------
Biosfera = del pedosfere, hidrosfere in atmosfere naseljen z živimi bitji
Antroposfera =kulturna pokrajina. Ustvarila jo je človeška družba.

Geografija se deli na občo geografijo in regionalno geografijo. Obča geografija
se ukvarja s proučevanjem vloge in pomena posameznega pojava in njegove
razširjenosti po telem svetu ali na manjšem območju, regionalna pa proučuje
določeno pokrajino (regijo) v vsej celostnosti (kompleksnosti).

Geografske dejavnike in pojave delimo ns fizičnogeografske in
družbenogeografske. Od tod tudidelitev obče geografije tinfizično in družbeno ..
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Fitična geografija obravnava oblike zemeljskega površja (geomorfologija),
podnebje '(klimatogeografija), vode (hidrogeografija), prst (pedogeografija), rastje
(fitogeografija) in živalstvo (zoogeografija). .

Za razumevanje pojavov na zemeljskem površju uporablja geografija
matematično geografijo. Ta proučuje Zemljo kot nebesno telo, njeno obliko,
njena gibanja in njih posledice. Prav z njoje mogoče dojeti k:limatskerazmere in
spremembe ter vrsto fizikalnih in bioloških procesov. Njena dognanja o obsegu in
obliki zemeljske krogle tvorijo podlago orientaciji, kartografskim upodobitvam
Zemlje in geodetski izmeri. .

DrUžbena ali socialna geografijapa obravnava odnose ~eci družbo in naravo in .
.vplive družbe na pokrajino. Delimo jo na geografijo prebivalstva (demografijo),
gospodarsko geografijo (ekonomsko geografijo), geografijo naselij in politično
geografijo; ki proučuje politične tvorbe.

Geografijaje tesno povezana s posebnimi vedami, ki obravnavajo sestavine
geografskega okolja vsako zase in se prav po tem.razlikujejo od geografije, ki pa .
proučuje vse pojave in procese v medsebojni povezanosti in soodvisnosti. Ravno
zaradi tega je.pomembna za urejanje prostora (regionalno planiranje, urbanizem)
in gospodarsko-Planiranj~tudi.za oblikovarlje celostnega, vsestranskega
pogleda na svet, v katerem živimo. ~--.------~--



geografija stran 14

PODNEBJE

Podnebje kot element geografskega okolja vpliva na vrsto naravnogeografsk:ih
pojavov in procesov pa tudi na človeka in njegove dejavnosti. To se kaže v
gradnji, načinu in ritmu življenja, načinu oblačenja, prehrambenih navadah, v
pogojih za delo, v pogojih za varen promet, v izbiri kraja in časa za oddih in
rekreacijo in še posebno v načinih kmetovanja in izbiri kulturnih rastlin. .

t

. .
Vreme je trenutno stanje v ozračju na določenem kraju. Spreminja se lahko že v
v zelo kratkem časovnem obdobju. Vsakodnevne spremembe vremena imajo
velik vpliv na človekovo življenje in delo, .. ,

~.:.
.•...• Podnebje ali klima je povprečno vremenske stanje v daljšem obdobju oziroma

povprečen letni potek vremena v določenem kraju ali pokrajini. Za pridobivanje .
ustreznih povprečnih klimatskih podatkov o temperaturi, padavinah, vetrovih in
drugih elernintih pa so potrebna dolgoletna opazovanja.

Klimatsld elementi in dejavniki

.Vsako dnevn o vremensko dogajanje na kakem območju kot tudi tamkajšnje
podnebje označujemo s tremi poglavitnimi klimatskimi elementi. To so:
temperatura zraka=sračni pritisk (z vetrovi in s kroženjem zraka) in vlaga v
zraku (s padavinami). ...
Ti trije poglavitni klimatski elementi. se spreminjajo iz dneva v danoz ..so od
območja do območja različni. Na to spreminjanje vplivajo t.i. klimatski dejavniki
ali faktorji, ki so stalni.

Po·glavitni klimatski dejavniki so: .
Geografska širina vpliva na podnebje najbolj z različnim vpadnim kotom

.sončnih žarkov (bliže kot smo ekvatorju, večji je vpadni kot) in z različnim. , .

trajanjem sončnega sevanja (dlje ko smo od ekvatorja, daljši je poletni dan).
. .

Relief s svojo nagn.jenostjo prav tako vpliva na vpadni kot sončnih žarkov. Izraba
tal je na prisojnih pobočjih zato občutno drugačna od tiste na osojnih. Relief ..
vpliva na podnebje tudi z nadmorsko višino, saj se z njo temperatura praviloma·
znižuje .

•
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Rotacija zemlje vpliva na podnebje s posebno odklonsko silo tako, da povzroča
odklon gibajočega se zraka na severni poluti na desno, na južni poluti pa na levo.

Razporeditev kopnega in morja ter oddaljenost od morja' odločilno vplivata na .
podnebje, saj se kopno občutno hitreje segreva pa tudi ohlaja kot morje.

Temperatura

Temperatura na zemeljskem površju in v ozračjuje odvisna od sončnega sevanja
. ali radiacije.

Čeprav prihaja kratkovalovno sončno sevanje do zemeljskega površja skozi
ozračje, pa se Zrak pri tem skoraj ilič ne segreje. Kratkovalovno sevanje mora
namreč najprej segreti zemeljsko površje potem seva nazaj v atmosfero v 'obliki
dolgovalovnega sevanja, lei dejansko segreje zrak:. Indirektnemu segrevanju
iraka prek segretega zemeljskega površja pravimo kondukcija.

Temperaturo zraka merimo s termometrom. Na podlagi več merjenj lahko
računamo povprečne temperature. Med temi nas po navadi še posebej zanimajo:
povprečna dnevna temperatura, povprečna januarska ter julijska temperatura.
Razporeditev povprečnih ali dejanskih temperatur prikazujemo na kartah z
izotermami. Ti so črte, ki vežejo kraje z enakimi temperaturami. Posebno

.oIlekatere mačiltte izoterme, kot npr. julij ska izoterma 1O'~ki
pomeni obenem mejo, ko katere še uspeva goz .. rugamacili1a izoterma je
januarska izoterma O', ki pomeni mejo med območji z milejšo in ostrejšo zimo.

Segrevanje ali ohlajanje zraka pa ni le posredna posledica sončnega sevanja, zrak
se lahko segreva ali ohlaja tudi drugače. Čese dviguje v višje plasti; Se oh1aja, če

. I

pa se spušča, se segreva. To imenujemo adiabatno ohlajanje ali segrevanje zraka.

Vlaga v zraku ill l{adaJ!ille

V atmosferi je določena količina vlage. Dejanske količine so v-največji meli
odvisne od temperature zraka.

. .

Trenutno količino vlage v zraku izraženo v g/m3 imenujemo absolutna vlaga.
kr'aksimalna vlaga je naj ve čja količina vlage, ki jo zrak lahko vsebuj e pri
določeni temperaturi. V1ag~ se pri teni stanju prične izločati v obliki vodnih
kapljic, govorimo o nasičenem zraku. Razmerje med dejansko absolutno vlago, ki
je v določenem času v zraku in-maksimalno mogoče vlago, ki bijo zrak lahko pri
takratni temperaturi sprejel, se imenuje relativna vlaga. Izražamo jo v odstotkih ..
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Med padavine ne štejemo samo dežja in snega, ampak tudi točo, sodro, pršenje,
ledene iglice, babje pšeno, zrnat sneg, roso, 'slano, ivje in celo poledico na tleh ter
poledico ali žled na drevju.

Poleg oblike padavin je pomembna pri podnebju predvsem povprečna količina
- letnih padavin. Za oznako podnebja paje nepogrešljiv tudi podatek o tem, kdaj in
koliko padavin dobijo posamezni meseci. To imenujemo padavinski režim, po
njem se posamezna podnebja najbolj ločijo.

Padavine nastajajo zaradi dviganja in adiabatnega ohlajanja zraka.

"
"

.Glede mi nastanek ločimo. tri ,Vrste padavin: '
Konvekcijske padavine nastanejo, če se zemeljsko površje zelo segreje. Od njega
segret zrak pa se hitro dviga v ozračje in se tako tudi hitro adiabatno ohlaja.
Vlaga se kondenzira, nastajajo padavine. Te padavine so najbolj značilne za
poletne mesece v celinskem podnebju in za ekvatoria1no podnebje ..
Ciklonske padavine nastanejo, ko se tople in vlažne zračne mase dvigajo nad
hladne:in težje: To povzroča kondenzacijo in padavine, Velik del padavin v

, zmernem pasuje tega izvora. ,
Orografske padavine nastanejo, kadar vetrovi prisilijo zrak, da se dviguje čez,
orografske ovire (gorske pregrade} Zrak se pri tem ohlaja, posledica paso
izredno obilne padavine na privernih straneh gora.

Povprečno letno količino padavin na kakem območju izražamo v il:uliIrietii1i.Na
kartah 'prikazujemo količino padavin z izoltietami. To so črte, ki povezujejo kraje
z enako količino padavin.

Učinkovitost padavin izrazimolahko opisno. V tem pogledu razlikujamo
naslednj e' vrste podnebij: suho ali aridno, polsuho ali semiaridno, polvlažno ali
semihumidno, vlažno ali humidno in zelo vlažno aliperhumidno.

Zračni pritisk in kroženje zraka
, ,

Zračni pritisk je teža (sila) s katero zrak pritiska na zemeljsko površino. Izražamo
ga v milibarih. Na kartah prikazujemo razporeditev 'zračnega pritiska z
izobarami. To so črte, ki povezujejo kraje z enakim zračnim pritiskom.

..
,Vremensko dogajanje na Zemlji je odvisno od razporeditve zračnega pritiska in
gibanja zračnih mas. Na Zemlji so stalna območja določenega zračnega pritiska
in območja spreminjajočega se pritiska. Prevladujoči zračni pritisk je lahko visok
ali nizek
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Pasovi različnega zračnega pritiska so posledica navpičnega in vodoravnega
kroženja zraka. Močno segrevanje zraka nad ekvatorjern povzroča, da se nad
njim zrak navpično dviga v višine in posledica tega je nizek zračni pritisk pri tleh,
ki obsega pas do okrog 5 stopinj severno in južno odekvatorja.
Vvišinah se ta zrak razteka proti severu in jugu do 30. stopinje, kjer se spušča k
tlom. Zaradi kopičenja zraka pri tleh je v tem subropskem pasu zračni pritisk
visok.

. Posledica dviganja zraka je nizek zračni pritisk, spuščanja ali grezanj a zraka pa
, . ,

visok zračili pritisk. V prvem primeru pride zaradi oh1ajanja zraka do
kondenzacije vlage in do padavin, v drugem primeru pa so segrevanja in sušenja
Zraka, zato je vreme lepo.
Zrak se vedno giblje od visokega proti nizkemu zračnemu pritisku. S tem
nastanejo vetrovi.
Pasati pihajo od subtropskega pasu proti ekvatorju, jugozahodni ali zahodni
vetrovi pa proti zmernotoplemu pasu. '

PODNEBNI TIPI
.-'

-----'-----+PeER-aga--z-a-fl@t?V--pQdnebij-\Lposameznesk:J.Lpineinvrstealitive so toplotni,
pasovi. Severno injUŽI100d ekvatorja sega do p6vratnikov~(rops!t:iali vroči pas.
Naslednji je zmeril o topli pas - ta sega do tečajnika, zadnji paje polurni ali mrzli
pas - ta sega od tečajnika do pola. ' '
Poleg teh pasov posebej razlikujemo še subtropski pas na prehodu iz tropskegav
zmerno topli pas ter subpolartti pas na prehodu v polarni pas.

Tropska podnebJa

•.

Ekvatorialno podnebje alipodnebje tropskega deževnega gozda. Ta pas sega
največ do 10' severne in južne geografske širine. Srednja temperatura zraka je vse
leto visoka (24:-26'C), padavin je dovolj vse leto, od .1500 do 2000 mm. '
Savansko podnebje je severno in južno od ekvatoria1nega podnebja. Temperature
skozi celo leto visoke, izoblikovani sta že suha in deževna doba. Padavine se
pojavJjajozgolj poleti) od 500 do' 1500 mm.
Tropsko pOlSU/LOali tropsko stepsko podnebje. Količina letnih padavin je tu že

. manjša do 500 mm.
Tropsko SU/LOali tropsko puščavsko podnebje. Količina letnih padavin je tu pod
250 mm.
Z odrrukanjem od ekvatorja se povečujejo temperaturna nihanja.
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Su btropska podnebja

Subtropsko suho ali subtropsko puščavsko podnebje in subtropsko polsuho ali
subtropsko stepsko podnebje, ki se razlikujeta od tropski.h podnebij po nekoliko
nižjih temperaturah in še večjih temperaturnih nihanjih.
Vlažno subtropsko in monsunska podnebje imajo območja na vzhodnih in

jugovzhodnih straneh kontinentov. Največ je tu poletnih padavin. Poleti pihajo
vlažni topli monsunski vetrovi na kopno, ker je močno segreto in je nad njim
nizek zračni pritisk. Ponavadi prinaša poletni monsun obilne padavine, ki pogosto
povzročajo poplave. Pozimi je položaj obrnjen. Toda tudi zima. pogosto ni brez
padavin.

v:.. Sredozemsko ali mediteransko ali etezijsko podnebje imajo območja na.
zahodnih obalah kontinentov na prehodu iz subtropskega v zmerno topli pas.
Značilnosti tega podnebja so vroča in suha poletja ter nuje in vlažne zime. Pravo
sredozemsko podnebje je tam kjer še uspeva oljka.

Zmerno topla podnebja .'

Oceansko ali namorsko podnebje imajo zahodne obale Evrope. Značilnosti tega
podnebja so majhna temperaturna in padavinska nihanja, padavinje dovolj vse

.leto, značilni so tudi stalni zahodni vetrovi. ._--"----~---
.~-~Kl-(}-lmllent{lllW-rlli-ef;HttSJC(rpD7jrteb) e. V eCJe so temperatumerazlike, večino

padavin pade poleti.
Zmerno hladno ali borealno podnebje v severnih območjih Evrazije in Amerike.
Na zahodni strani kontinentov je to okrog 601 severne geografske širine, na

. vzhodni strani kontinentov pa pri 501 ali celo manj stopinjah. Značilnost tega
podnebja so iglasti gozdovi in tajga.

Mrzla p'Odneb;a

Subpolarno ali tundrsko podnebje imajo najbolj severni kraji zmernotoplega .
.pasu. Julija je srednja temperatura pod .rOle. V tem pasu je tudi zelo malo
padavin, pod 250 mm. Tla so vse leto globoko zrnrznjena, poleti se stali le vrhnja
plast.
Polurno podnebje ali podnebje večnega snega in ledu je na skrajnih polarnih
območjih. Srednja julijska temperatura je pod Ole, srednja letna pa -201e.

' ..
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.Gorska podnebj a

Poleg podnebnih pasov, razporejenih v vodoravni smeri, poznamo tudi višinske
podnebne pasove v gorskih območjih, ki se razvrščajo v navpični smeri. Na to
vpliva predvsem zniževanje temperature ozračja z višino.
Posledice vsega tega so vidne tudi v rastlinskih in podnebnih višinskih pasovih.
Zgornja gozdna meja je tudi v gorah v tisti-višini, kjer je sred.njajulijska

. temperatura približno l O'C (v našili.Alpah na višini 170.0. ro, v Centralnih Alpah
240.0 m).
Naslednja značilnost je spodnja meja večnega snega ali snežna meja, ki je za
kakih 80.0. m višja od.gozdne/v Alpah med 250.0 in 330.0. m).

_._---_. --------------------------------_.
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VODOVJE

Vodovje ali Itidrosfera je pomembna sestavina geosfere, saj prekriva voda 71 %
zemeljske površine. Vodovje sestavljajo oceani in morja ter vode na kopnem.
Brez vode ni življenja.

. . .
Voda se na našemplanetu pojavlja v vseh treh agregatnih stanjih - tekočem..
trdnem in plinastem. Njeno nenehno kroženje v hidrosferi zaradi sončnega
obsevanja in tešnosti imenujemo svetovni vodni obtok. Poznamo malo kroženje

.'/ vpd~ (morje-ozračje-morje) in veliko kroženje. vode (morje-ozračje-kopno-
dOlJe). . . '. .
Vodno kroženje omogoča nenehno obriavljanje vode, to pa je poglavitnega
pomena za življenje na Zemlji.

OCEANIIN MORJA

Oceani in morja' so najobsežnejšiin najpomembnejši del hidrosfere, njim pripada'
več kot 97% vse vode na Zemlji in obsegajo več kot 70% zemeljske površine.
Trije oce ani (Tihi, Atlantski in Indijski) in številna.morja z zalivi sestavljajo
velikansko enotno vodno gmoto - svetovno morje.

Poleg oceanov, ki jih omejujejo kontinenti, razlikujemo tudi robna, sredozemsko
in stranska morja.

Robna moda ležijo na robu kontinentov, od oceanov pa jih ločijo nizi otokov in·
polotokov (Severno, Beringovo, Japonsko, Južnokitajsko morje). .
Sredozemsko morja ležijo med kontinenti in jih z oceani pogosto povezujejo
morske ožine ali prelivi (evropsko in ameriško Sredozemlje).
Stranska morja leže v notranjosti kontinentov in so proti oceanom zaprta z
ozkimi prelivi (Baltsko, Črno, Jadransko morje).

, .
Pomembno vlogo pri povezovanju oceanov, morij in zalivov imajo morske ožine
in morski prekopi. Ožine so naravnega nastanka (Bospor, Dardanele, Gibraltar),
prekope pa so zgradili umetno, in to za potrebe ladijskega prometa (Sueški,
.Panamski prekop ).

•
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Fizikalne in kemične lastnosti morske vode

'- Najpomembnejša fizikalna lastnost morske vode je temperatura,
pomembna je za življenje v morju, gibanje' morske vode (tokovi),
posredno pa vpliva tudi na-podnebje. \ .
Poglavitna zakonitost pri temperaturah morij je počasnejše segrevanje in
ohlajanje vode v primerjavi z ozračjem in kopnim. Vzrok je slabša
toplotna prevodnost; pa tudi to, da samo majhen del sončne energije

.. segreva vodne gmote, saj se preostali večji del odbije od morske gladine
. oz. porabi za izhlapevanje vode. . .
Ker segrevajo morje le tisti sončni žarki, ki jih voda absorbira, se
neposredno segreva in ohlaja le vrhnja plast vode. Globlje plasti morske

. vode se segrevajo in ohlajajo zgolj z vertikalnim kroženjem vodnih gmot.
Izoterme površinske morske vode potekajo podobno kot zračne izoterme
v vzporedniški smeri:

Najpomembnejša kemična 'Lastnost morske vode je slanost. Označuje
nam množino razropljenih snovi (soli) v 1 kg morske vode, ki jo izrazimo
v gramih. Povprečna slanost morske vode znaša okoli 35 g.
Slanost je odvisna od izhlapevanja, Na izhlapevanje pa vplivajo
temperatura ..in vlažnost zraka, vetrovno st itd. Slanosr prikazujemo na
kartah z izohlinami. Toso črte, ki povezujejo točke z enako slanostjo.

Gibanje morske vode

Morska voda se giblje v obliki valov, plimovanja in morskih tokov.
Valovanje je pravzaprav le nihanje morske površine, pri katerem se vodni
delci v valovih vrtijo v krožnicah ..
Plimovanje je izmenično dviganje in upadanje (plima in oseka) morske
gladine, povzročeno s privlačno silo Lune in Sonca
Morski tokovi pa so najpomembnejše gibanje morske vode; saj ·se od
plimovanja in valovanja razlikujejo po dejanskem premikanjuvodnih
gmot. Glavni. vzrok za nastanek morskih tokov so stalni vetrovi; ki
potiskajo vodo v določeno smer.

Pomen oceanov in morij

Morja so vir življenja, so poglavitni vir kisika, saj rastlinstvo v morjih .
·oddaja v ozračje dvakrat več kisika kot pa rastlinstvo na kopnem.
Oceani so potencialno najpomemebuejši vir brane za človeško družbo.
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VODOVJE ·NAI(OPNE1\1

Na kopnem'najdemo vodo v različnih oblikah: tekoče vode.fezera, snežišča in
ledeniki ter podzemeljske vode.

Podzemeljska voda

Vodo v zemeljski skorji pod površjem imenujemo podzemeljska voda. Glede na .
.vir in nastanek podzerneljske vode razlikujemo talno vodo alipodtalnico in
skal na ali votlinsko vodo.

Talna voda alipodtalnica nastaja s pronicanjem padavinske vode skozi
..- prepustne kamninske plasti do neprepustne podlage, nad katero se nabira. Višina

talne vode je odvisna od globine neprepustne osnove in od množine vode, ki .
ponikne v zemljo: Če je ta1na voda omejena le s spodnjo neprepustno podlago in
se njena gladina po dolgotajnejših padavinah dviga, ob suši pa upada, je to prosta

. talna voda. ..
Pogostokrat pa je taln.avoda ujeta med dvema neprepustnima plastema v vmesni

. prepustni vodonosni plasti. Takšno vodo pa irnenujerno sjezc ali a~teška voda.
Ujeta ali arteška voda' pride na dan samo v primeru, dazvrtamo skozi zgornjo
neprepustno plast vrtino do vode .

.. Skalna ali votlinska voda se zbira v razpokah in votlinah v živi skali; Pojavlja se
predvsem na krasu, saj so v apnenčevih skladih številne špranje in razpoke, skozi
katere prodira padavinska voda. Na dan prihaja v obliki močnih kraških izvirov.

Jezera

.Jezeraso naravne globeli na kopnem, zapolnjene s stoječo vodo, ki nima
neposrednega stika z morjem. Jezera se med seboj razlikujejo po velikosti,
globini, obliki in načinu nastanka.
Glede na hidrogra.fske značilnostiločimo: pretočno jezera (to' so jezera, ki
imajo nenehen nadzemeljski dotok in odtok) in nepretočna jezera (jezera, ki so
brez pretoka) ..
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Po nastanku ločimo: vglobljena jezera (jezerska kotanja je nastala s
poglobitvijo površja) in zajezitvena jezera (nastala so zaradi zajezitve odtoka na
zemeljskem površju).
Vglobljena jezera delimo na tektonska in erozijska. Med vglobljenimijezeri so

'največja tektonska, ki so nastala v tektonskih kotlinah in jarkih. Erozijska jczera
pa delimo na kraška jezera in ledeniška jezera .

. Zajezitvena jezera delimo na naravna in umetna. Med naravnimi zajezitvenimi

. jezeri so najpogostejša ledeniška akumulacijska jezera nastala za čelnimi
morenarni Iedenikov in rečna zaj ezitvena jezera. Umetna akumulacij ska jezera pa
so nastala za ume/nimi pregradami, zgrajenimi v energetske in narnakalne
namene.

Pomen naravnih in umetnih jezer

Jezera so velikanski vodni zbiralriiki, namenjeni za oskrbo prebivalstva, industrije
in .namakanj e kmetijskih površin. . ,
Po velikih jezerih potekajo pomembne prometne poti.
Jezera so pomemben vir hrane, saj je v nekaterih zelo veliko rib.

Problem je onesnaženost jezer.

Tekoče vode

-------'!\A~{e:;{;d1:-t:l;temk::eeee_vede_pri~-tevqrn:CT-re'kein poroke.
Iz padavin, ki padejo na 'površje, se razvije rečna mreža. Reka z vsemi svojimi
pritoki sestavlja rečje ali rečni sistem. Celotno površino; s katere se stekajo

. padavine v rečni siste, pa imenujemo porečje. Skrajni zgornji del porečja, kjer se
oblikuje poglavitni rečni tole, imenujemo povirje. Porečja so med seboj ločena z
razvodji in razvodnicami. Razvodjapo navadi potekajo po gorskem svetu,
poznamo pa tudi dolinska urnižinska razvodja. Pri nizkih razvodjih lahko voda iz
ene reke odteka na dve strani oz. v dve porečji. Pojav imenujemo viiičettje ali
bifurkacija. .' .
Vodnatost rek je odvisna od količine in višine vode. Višino vode v strugi Dam
kaže vodostaj, ki se meri na vodomernih-postajah z vodornerno letvijo? pritrjeno
na robu rečne struge. Najpomembnejša pi-vina votInatostije vodni pretak.pove
nam, koliko kubičnih metrov vode preteče na določenem kraju rečne struge v 1
sekundi. .

•.
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Redno, povprečno nihanje vodnega stanja v reki med letom imenujemo rečni
režim. Nanj najbolj vpliva podnebje, saj deluje na način vodnega odtoka (taljenje
ledu in snega, snežne in dežne padavine) in na razporeditev vodnega pretoka med
letom (visok in nizek vodostaj).
Glede na način oskrbe reke z vodo, Dihanje vodostaja in različne podnebne
dejavnike razlikujemo tri temeljne skupine rečnih režimov:

Enostavni rečni režimi - pri njih vpliva na nihanje vodostaja samo en podnebni
. dejavnik (snežni ali dežni), zato imajo reke s tem režimom visoko stanje vode le

enkrat na leto. V tej skupini razlikujemo: ledeniški ali glacialni, snežni ali
nivalni in dežni alipluvialni rečnirežim.

~{ešani rečni režimi so tisti, pri katerih vplivata na vodostaj reke dva klimatska
dejavnika, tako da ima reka dvakratna leto visoko in nizko stanje vode. Za
snežno-dežni ali nivalno-pluvialni rečni režim je značilno, da ima reka visoko

. vodo spomladi zaradi topljenja snega injeseni zaradi dežja, pri tenrpa je
pomladanski vrhunec izrazitejši od jesenskega. Obratno je pri dežno-snežnem ali
pluvio-nivalnem rečnem režimu. Večina slovenskih rek ima mešane rečne .
režime.

J(ombinirani rečni režimi so značilni za večje reke.pri katerih se ob toku
navzdol sprerninjejo reliefue in klimatske razmere, zato se spreminjajo tudi
ldimatski dejavniki in rečni režim. .

Pomen tekočibvoda

. Vloga tekočih voda je za oblikovanje pokrajine pa tudi za življenje družbe
izredno pomembna. Zgolj bežen pogled na zemljevid katerekoli države na svetu
potrjuje izjemen pomen tekočih voda, saj je do največje zgostitve prebivalstva'
prišlo prav ob večjih rekah.

Tekoče vode so:
- poglavitni vir sladke vode.
- sredstvo za namakanje
- vir hidroenergije ,
-jiomembne prometne žile . .
- vir brane, saj v njih živi bogata in raznolika ribja favna
- privlačne za šport in rekreacijo

•.

V elik problem sodobnega sveta je vedno večja onesnaženost tekočih voda.
Poglavitna vira onesnaževanje rek sta industrija injprebivalstvo z odplakami ter

, kmetijstvo z uporabo umetnih gnojil in strupov za zatiranje mrčesa in plevela .
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DRUŽBENOGEOGRAFSKI DEjA VNIKI

PREBIVALSTVO.

RAZPOREDITEV PREBIVALSTVA

Na razporeditev prebivalstva vplivajo: podnebje, oddaljenost od morja in
relief . '. .
Število ljudi, ki živi na 1.lan2 določenega ozemlja, pomeni gostoto prebivalstva.
Pokrajine s topIun in vlažnim podnebjem izkazujejo relativno. visoko gostoto
poselitve, sušne instepne pokrajine pa so večinoma slabo poseljene.

Poseljenost je odvisna še od nadmorske višine, saj se z njenim višanjem
ponavadi hitro zmanjšuje gostota prebivalstva. pri tem 'lahko ugotovimo, da
posamezni kontinenti, kot na primer Afrika in Južna Amerika.predstavljajo
izjemo v gostoti v nadmorskih višinah nad 1000 m. V različnih
naravnogeografskih pogojih ima nadmorska višina različno. vrednost za
človekovo poselitev.

Razporeditev. prebivalstva pa ni vse1~amo odmu:~em.v~~H-d---
družbeno-ekonomskih 'pogojev~(gospodarskili, družbenih, zgodovinskih). '

RAST PREBIVALSTVA'
.'

j . .

Leta 1800 je na Zemlji živelo okoli 900 milijonov prebivalcev, leta 1961 - J
milijarde ljudi, leta 1991 pajihje živelo že 5,4 milijarde. '
Povečanje števila prebivalstva po svetuje pOVeZ3IlOZ zboljšanjem gospodarskih, '. .

in socialnih razmer prebivalstva, z zboljšanjern zdravstvene zaščite prebivalstva,
z upadanjemvelike umrljivosti otrok in'z daljšapjem življenjske dobe -
prebivalstva. .
V preteklosti pa so večjo rast prebivalstva omejevale velika umrljivost, kuga,
kolera, črne koze, pogoste vojne, velike naravne katastrofe, lakota, omejevanje
porok in rasno preganjanje.

" Na rast prebivalstva odločilno vplivata rodnost ali nataliteta in -smrtnost ali
mortaliteta. Nesorazmerje med rodnostjo in smrtnostjo pa vodi k hitremu
naraščanju prebivalstva na svetu. .
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--Rodnost ali nataliteta je število živorojenih otrok na 1000 prebivalcev v enem
letu, izražamo pa jo v promilih.

Smrtnost ali mortaliteta pomeni število umrlih na 1000 prebivalcev v enem. letu.
Narodnost in smrtnost vplivagospodarska razvitost dežel.

Bolj razvitaje država, višji je osebni standard bolj zavestno se ljudje odločajo za
rojstva otrok. Smrtnost pa je najvišja v gospodarsko najmanj razvitih afriških in
azijskih državah.

Razlika med rodnost jo in smrtnostjo je naravni prirastek. Izračunamo ga prav
I f~o = dobo enega leta na 1000 prebivalcev Dobimo ga tako.da od rodnosti

odštejemo smrtnost. . . . .

DE~10GRAFSla REŽIl\11

Na podlagi različnih razmerij med rodnost jo, smrtnost jo in verjetnostjo trajanja
življenja lahko posamezne države razvrstimo v štiri demografske režime. -
Prikazujemo jih s ti. starostnimi piramidami. Demografski režimi so odraz
celotnega družbenogeografskega razvoja in se spreminjajo ob
socialno ekonomskih spremembah. Države prehajajo iz ene skupine v drugo.
Splošna smer gibanja je od primitivnega režima le staremu.

Primi.tivni demografski režim - imajo gospodarsko narazvite države s
primitivnim kmetijstvom. Rodnostimajo od.30 do 50 promil, smrtnost pa nad 25

- promil. Naravni prirast je zmeren.. -Sem spadajo Angola, Etiopija, Gabon.

~fIad demografski režim - imajo države v razvoju, Rodnost nad 20 promil, .
smrtnost pod 8 promil. Ševedno zmeren naravni prirast. Sem spadajoKitajska,
Filipini.Tajska in Izrael, Jamajka, Panarna. -

Zrel demografsld režim - imajo mlade .industrijske države. Rodnost od 15 do 22
. ,. . ~
promil, smrtnost pod 10 promiL Majhen naravni prirastek. Sem spadajo Kanada, ..
ZDA Argentina, Nova Zelandija, Avstralija.
Star derrlOgrafsld režim - imajo stare industrijske države. Rodnost do -15proniil,
smrtnost pa nad 10.promil. Naravni prirast je zelo nizek. Sem spadajo Avstrija
Belgija, Nemčija, Francija, Norveška, Švedska, Velika Britanija .

..
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SELfrVEPREBfVALSTVA
Selitve ali migracije so odsev prostorske mobilnosti prebivalstva. Selitve med
dvema državama opredeljujemo s pojmoma odseljevanje ali emigracija in
priseljevanje ali imigracije. Ista oseba je tako za državo odselitve emigrant, za

. državo priselitve pa imigrant. Razlika med priseljevanjem in odseljevanjem iz
posameznegakraj aje migracijski saldo. Če je število priselj enih večje od števila
cdseljenih, je rnigracijski saldo pozitiven in obratno.

Vzro.ki in motivi selitev

Posameznik ali skupnost se odloči za selitev zaradi vpliva najrazličnejših
dejavnikov .

.Med številnimi vzroki za selitve so po navadi na prvem mestu gospodarski ali
ekonomski razlogi. Gre za iskanje boljših življenjskih pogojev.

Poleg gospodarskih so pomembni tudi negospodarski vzroki. Gre za družinske, .
. zdravstvene, klimatske in podobne vzroke bolj ali manj osebne narave.

Posebno vlogo med negospodarskimi selitvami imajo selitve političnih vzrokov ..
Gre predvsem za odselitve ljudi, ki so jih vnjihovi državi .reganj ali zaradi
po mčnega prepričanja, narodnosti, rase ali vere.

Verske selitve lahko obravnavamo posbej, vendar so po navadi tesno povezani s,
političnimi. Versko zatiranje se praviloma ujema z narodnostnim. Dokazi za to je
tudi vojna na območjunekdanje Jugoslavije.

Oblil{e selitev

f" Poznamo najrazličnejše oblike selitev, združujemo pa jih lahko na podlagi več
meril. '
Glede na prostor, v katerem se dogajajo, jih delimo na notranje (znotraj ene
države) in zunanje ali meddržavne (med dvema državama).

- ..
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Glede na čas poznamo stalne in začasne izselitve. Tisti, ki se izselijo za vedno,
so izseljenci: Delavcem na začasnem delu v tujini pravimo zdomci. Prav posebno
vlogo pa ima dnevno odhajanje na delo ali dnevna migracija, ki pomeni
potovanje deJovne sile iz kraja bivanja vkraj zaposlitve in nazaj ..

Selitve lahko razdelimo tudi po drugih merilih. Zelo aktualna je delitev na
prostovoljne in prisilne selitve. Za prisilne selitve gre prevsem tam, kjer so
vzroki selitev politične narave (npr. vojna v nekdanji Jugoslaviji. Udeleženciteh
prisilnih selitev so begunci.

SIaJPNO. GIBANJE ŠTEVILA PREBIVALCEV

Naravno in selitveno gibanje prebivalstva skupaj pomeni skupno ali dejansko
gibanje števila prebivalcev. Gibanje števila svetovnega prebivalstva kot celote je .
odvisno le od naravnega prirastka. V posamezni državi (ali manjši teritorialni
enoti) pa je rast prebivalstva rezultat tako naravnega prirastka kot selitvenega
salda.

Skupno gibanje števila prebivalcev se motraj posamezne države zelo razlikuje od
. enega območja do drugega.
Tako lahko razlikujemo tri temeljne tipe demografskih območij.

Območja zgosti.tve in koncentraciie - v teh območjih je povečanje števila
prebiva1cevnajvečje. To je rezultat priseljevanja in po navadi višjega naravnega
prirastka (ker je prebivalstvo na splošno mlajše). .

Območja stagnacije prebivalstva - število prebivalstva ostaja bolj ali manj.
nespremenjeno.

Območja praznenfa aJi depopuhi.cije prebivalstva - število prebivalcev se
zmanjšuje zaradi odseljevanja in nizkega ali celo negativnega naravnega prirastka
(posledica večinoma starejšega prebivalstva). .
V tem primeru govorimo' tudi o demografsko ogroženih območjih, saj jim grozi,

da bodo počasi izgubila svoje prebivalstvo .

•
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SESTAVA PREBIVALSTVA
Prebivalstvo ni homogena celota, saj se ljudje med seboj razlikujejo po številnih
značilnostih. To različnost označujemo s pojmom sestava ali struktura
prebivalstva. pri tem razlikujemo na eni strani biološke, na drugi pa družbene
sestave prebivalstva. .

Biološke sestave prebivalstva

Pri bioloških sestavah obravnavamo prebivalstvo glede na njegove biološke
značilnosti. Tako lahko razlikujemo rasno ispolno in starostno sestavo ...

Rastla sestava prebivulstJ1a - posamezne človeške rase se med seboj razlikujejo
'. po nekaterih zunanjih telesnih značilnostih, kot so barva kože, las in oči, po obliki

glave, višini in nekaterih drugih zunanjih znakih. Na podlagi tega lahko govorimo
o treh velikih rasah: evropski bdi ali kavkazijskiveliki rasi, negrdni ali črni .
veliki rasi isi mongolidnizs: rumeni veliki rasi. ,

. Obstajajo tudi mejne skupine; ki so nekje vmes med dvema velikima rasnima .
skupinama. Pripadnike teh skupin imenujemo mešanci.
Rasizem (rasno razlikovanje ali diskriminacija) je ideologija, ki pripisuje eni rasi
lastnosti, zaradi katerih naj bi prekašala druge.

. . .

SJ[(Jlncrsestava preb1.Wi1's={=v-=a-.,.-=pilKazujenam odnos med moškill1 in ženskim
prebivalstvom.

Starostna s~stava prebivalstva - to sestavo nam 11az0l1lOprikazujejo starostne
piramide. Glede na starostno 'sestavo prebivalstva ločimo ul. poglavitne tipe
prebivalstva: mlado prebivalstvo (naraščajoče število mladega prebivalstva), ..

j .'

zrelo prebivalstvo (stagnacija števila prebivalstva), staro prebivalstvo (manjše
. število mladega prebivalstva in večje število starega prebivalstva) .. '

Družbene sestave· prebivalstv a

. . pri družbenih sestavah obravnavamo tiste značilnosti prebivalstva, ki človeka
opredeljujejo kot družbeno bitje. To so ekonomska, narodnostna, jezikovna,
verska inizobrazbena sestava.

I .
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Ekonomska sestava prebivalstva - prebivalstvo delimo na ekonomsko aktivno in
ekonomsko neaktivno prebivalstvo. Aktivno prebivalstvo so vsi ljudje, ki .
opravljajo poklic in za svoje delo dobivajo dohodke v naravi ali denarju. Sem
prištevamo tudi kmete in člane njihovih družin.
Med neaktivno prebivalstvo pa uvrščamo ljudi z lastnimi dohodki (upokojenci,
socialni podpiranci, štipendisti) in vzdrževana prebivalstvo (otroci, učenci, itd.).

Aktivno prebivalstvo pa delimo še po posameznih panogah dejavnosti. Te
združujemo v sektorske dejavnosti. Razlikujemo: primarni sektor (kmetijstvo;
gozdarstvo, ribištvo), sekundarni sektor (rudarstvo, industrija, gradbeništvo,

.proizvodna obrt), terciarni sektor (storitvene dejavnosti, kot so promet,
storitvena obrt, trgovina, turizem) in kvartarni sektor (kultura, presveta, znanost,

., .socialno skrbstvo, državna uprava, politične organizacije). .
. Podatek o tem, koliko ljudi dela v primarnem, sekundarnem ali terciamem

sektorju, nam zelo veliko pove o gospodarski razvitosti posamezne države ali
območja .

.Narodnostna ali nacionalna sestava prebivalstva - pojem narodnost pomeni
pripadnost narodu. Meje nacionalnih držav se tak rekoč nikjer ne ujernamo
povsem z narodnostnimi mejami. Deli narodov, ki ostajajo zunaj meja svoje
matične drževe, so narodnostne manjšine.

Jezikovna sesta\'a prebivalstva - jezikovna sestava ni vedno identična
---'---'1"'""'r31""'· odno$ti~epravje--prav-jez:il.~mrizmed--temeijni1qrm:čiinastt-1iaroda.PozIlaIOo

. narode, ki govorijo več jezikovi'Švicarji), pa tudi večnarodov, ki govorijo en .
jezik (Nemci, Avstrijci, Švicarji).

Verska ali religiozna sestava prebivalstva - verska sestava prebiva1stvaje zelo
pomembna, saj iz nje ne izhajata le sistem vrednot irinačin življenja, ampak tudi'
način gospodarjenja, zunanji videz naselij iri številne druge značilnosti. Nekatera
verstva lahko upravičeno imenujemo svetovna, saj so odprta vsem narodom in
rasam. Številčno in prostorsko najbolj razširjeno svetovno verstvo je krščanstvo
(katoliki, pravoslavci, protestanti), drugo je islam, tretje pa budizem.

Izobrazbena struk.tura prebivalstva - je eden najzanesljivejših kazalcev
splošne in gospodarske razvitosti kakega okolj a (države). Razmere na svetu.nam
zelo nazorno prikazuje delež nepismenosti. Ugotavljamo pa tudi, kakšno stopnjo
izobrazbe (osnovna, srednja, visoka šola idr.) so dosegle posamezne skupine
prebivalstva. . .
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. DRUŽBENO-GOSPODARSlil PROBLEl\1I'PREBIV ALSTV A

Sposobnost Zemlje za preživljenje prebivalstva
Močno povečanje števila prebivalstva na svetuje odprlo vprašanje, koliko

.prebivalstva lahko preživlj a naš planet.

Prehitra rast prebivalstva in pridelava hrane
Število prebivalstva raste veliko hitreje kot proizvodnja brane. Vsakopovečanje

. števila prebivalstva na obsežnih območjih sveta prinaša človeštvu velike
probleme. Ti pa niso povezani z dejanskim pomanjkanjem hrane, temveč z njeno

. porazdelitvijo med gospodarsko razvitimi območji, ki ustvarjajo presežeke hrane,
in državam v razvoju, kijim hrane primanjkuje. Zaostalost in lakoto v državah v
razvoju bi lahko s tehnično in gospodarsko pomočjo pomagale prebroditi
industrijsko razvite države. Prispevale bi k zmanjšanju rodnosti in k povečanju
hrane v teh državah .

.•.
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-Ia1ETIJSTVO

Za lanetijstvo označujemo_poljedelstvo (pridobivanje hrane ter surovin za :
industijsko predelavo z gojenjem kulturnihrastlin) in živinorejo (rejo domačih

- živali} Kmetijstvo je najstarejša, najbolj razširjena pa tudi najpomembnejša
dejavnost, od katere živi skoraj polovica človeštva,

Naravni pogoji za razvoj kmetijstva in posegi kot posledica: družbenih
dejavnikov

Med naravnimi pogoji za kmetijsko pridelavo so odločilni: padavinski režim,
količina svetlobne energije.temperatura tal in zraka ter rodovitnost prsti, kije
rezultat medsebojnega učinkovanja kamninske podlage, podnebja, rastja, vodnih
razmer, reliefa in drugega, To ustvarja temeljne, v bistvu raznolike rastlinske

- pasove,-
Kmetijstvo je odvisno tudi od številnih družbenih dejavnikov. Med njimi so še
posebej pomembni: razvitost skupnosti, gospodarska politika in usmeritev te
skupnosti;pomanjaknje hranein razmere na svetovnem trgu. Na način

-lanetovanja pa še vedno zelo vplivata tudi tradicija in vera npr. prepoved
-----_+lužiV8ftia ...svinjskega ...mesa.pri mnslimanih. Hindujcih in ŽidiIl, alkohola pri _ _

muslimanih, Hindujci in nekatere budistične skupinene jedo govejega mesa. r

Oblike kmetijstva

Glede na vloženo delo in sredstva na eni strani ter donos oz. dohodek na drugi
strani ločimo dve osnovni obliki kmetijstva:

Eksterizivno lanetijstvo - vloženo delo in donos sta majhna. Značilno je za
naravno manj primerna in gospodarsko manj razvita območja. (Primer: Avstralija-
ima izrazito ekstenzivno ovčjerejo ) -

- , -

Intenzivno kmetijstvo - vloženo delo in donos sta velika. Značilno je za
območja z ugodnejšimi podnebnimi ~reliefuimi razmerami ter gostejšo
poselitvijo, (Primer: v slabo razvitih državah jugovzhodne Azije imajo intenzivno
obdelovanje majhnih parcel, na katerih gojijo.riž) -

..
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'. Glede nato, komu je namenjen pridelek ločimo:

Samooskrbno kmetijstvo -lanet prideluje hrano samo zase oz. svojo družino.
Značilno je za manj razvite države, kjer večina prebivalstva živi od kmetijstva, .
vendar kljub temu zase na pridelajo dovolj hrane.'

Tržno kmetijstvo -lanet prideluje hrano za' prodajo na tržišču. Značilno je za
razvite države, kjer se s kmetijstvom ponevadi ukvarja le majhen delež
prebivalcev, vendar ti pridelajo dovolj hrane za celo državo in še celo za izvoz. K
tržnemu kmetijstvu sodi tudi plantažno kmetijstvo v revnejših državah(Afiiki,
Aziji, Latinski Ameriki),

Glede na to koliko kultur se prideluje ločimo:
( .

Monokultumokmetijstvo - pridelujejo samo eno kulturo. Tipičen primer je
plantažno kmetijstvo v manj razvitih državah.

Polikultumo kmetiistvo - pridelujejo več različnih kultur. .

Specializirano lanetijstvo -lane1je se specializirajo samo na določene pridelke .
. To so npr. specializirane velike farme v ZDA, Kanadi, Avstraliji, gojenje
posebnih kultur (vinska trta, sadjars tvo) ali pa vrtnarstvo v okolici velikih mest.

Oznake ekstenziven, intenziven, samooskrben, tržen, monokulturen, polikulturen
in specializiran uporabljamo tako za živinorejo kot za poljedelstvo.

Pridelava hrane ie povezana z deagrarizacijo in degradacijo'
okolja

Z razvojem kmetijstva se je povečal'} pridelava kmetijskih pridelkov, z razvojem
prometnih sredstev pa se je zelo povečal njihov transport. Pod vplivom naravnih
in družbenih razmer so se namreč oblikovala značilna kmetijska območja Z
izraznim tržnim kmetij stvom.
Posamezne države so že desetletja izvoznice hrane, Kanada iu ZDA npr. pšenice,
Brazilija kave, Kuba sladkorja, Avstralija volne.
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Dea gra riza ci ja pomeni zmanj šanje'števila'kmečkega prebivalstva, kmetijske
pridelave ter krčenje kmetijskih površin. Najmočneje jedeagrarizacija prizadela
najbolj razvite države, kjer je obilica delovnih mest kmetijstvu odtegnila veliko
delovne sije. Obsežna območja kakovostnih kmetijskih zemljišč ostajajo'
neobdelana ali pajilije zajela urbanizacija.
Še močneje je deagrarizacija prizadela bribovska in gospodarsko manj razvita
obrobna območja. . .
Zaradi odseljevnja kmečkega prebivalstva s podeželja 'so se skrčile kmetijske in
še posebej obdelovalne površine tudi na ravninskem svetu. "
Deagrarizacija tudi ni prizanesla nerazvitim in od kmetijstva gospodarsko zelo'
odvisnim državam Afrike, Latinske Amerike pa tudi AZije. Tam se številno .
podeželsko prebivalstvo seli v prestolnice in druga večja središča, podeželje pa
se prazni in izgublja kmečko delovno silo.

Degradacija okolja je zajela tako rekoč vse kmetijske površine na Zemlji.
Najbolj razširjena je erozijalanetijskih zemljišč. Taje veliko močnejša tam, kjer
so visoke temperaturne razlike med dnevom in nočjo ter obilne in intenzivne'
padavine. Močneje 'prizadene tudi mehkejše sedimentne kamnine in nagnjena tla.
Velikokrat pa so pogubni tudi neprimerna obdelava zemlje, pa pretirano

.. izkoriščanje iri uporaba težke mehanizacije, ki uničuje tla in pospešuje erozijo.
Škodljiva je tudi paša na sušnih območjih.

----:----IUrfumizac:ij . industri .a in infrastru1.1nraso marsikje zasedle obsežnepovršine ,
. še posebej v najbolj razvitih območjih ..Tla so mars' <Jeze ze o zast p jen-a-nr--z'T'.a:r-. --
dolga desetletja izgubljena za kmetijstvo.

Velik onesnaževalec za okolje je tudi kmetijstvo samo, zaradi uporabe zaščitnih
sredstev, umetnihgnojil, neprimernega obdelovanja in težke mehanizacije.
Zaradi močnega zastrupljanja je prizadeto' tudi kmečko prebivalstvo samo.

".

"

PROBLEl\lI IGt1ETIJSTV A
. ,

•

Pridelava in poraba nista enakomerno porazdeljeni
Kar polovico hrane pridelaj o razvite dežele, v katerih živi le četrtina svetovnega
prebivalstva. To, da se "pridelava hrane povečuje počasneje od števila svetovnega
prebivalstva, še posebje na nerazvitih območjih, povzroča lakoto, veliko
umrljivost in zavira gospodarski razvoj. Hrane primanjkuje v številnih državah
Afrike, Azije in Južne Amerike. '

..
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. Pr.oblemi kmetijstva v razvitem svetu

Z uvajanjem izboljšav v kmetijstvu razvitega sveta se povečujejo možnosti za
povečanje pridelave hrane. Kmetijstvo postaja vse manj odvisno od naravnih o

o danosti in vse bolj od tržnih razmer. Te pa narekujejo predvsem racionalizacijo
kmetijstva ali stroškov pridelave, ob pomoči večanja posesti, večje intenzivnosti
pridelave, specializacije, mehanizacije, agrotehničnih ukrepov ter večje trmasti
ob izdatni pomoči države. V primerjavi s tradicionalnim kmetijstvom ima takšno
kmetijstvo velike možnosti za razvoj.

S kmetijstvom se ukvarja vse manj ljud.i

Povečanje donosnosti v kmetijstvu zmanjšuje potrebo po delovni sili. V
najrazvitejših deželah dela v kmetijstvu le še nekaj odstotkov prebivalstva, v
manj razvitih deželah Azije in Afrike pa še več kot polovica prebivalstva

Problemi tržnega kmetijstva

Intenzivno kmetijstvo v razvitih deželah je veliko dražje od ekstenzivnega pa tudi
plantažnega na nerazvitih območjih sveta. Kmetijstvo se večinoma ravna po

itostih. To a .omeni specializacijo, kije odvisna od številnih
dejavnikov, najbolj pa od možnosti prodaje, Ker pn eIkov ru mogoce prodajati
po tržnih cenah, razvite države vedno več denarjanemenjajo za subvencioniranje
kmetij stva.
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.SUROVINE, ENERGIJA IN INDUSTRIJA

Za sleherno industrijsko dejavnost so surovirie nujno potrebne. Njihova
. razporeditev po svetuje neenakornerna; nekatere države so bogate, druge pa zelo
revne ssurov:inami. Pomanjkanje domačih surovin prinaša odvisnost od držav
izvoz:inc . Obstoj bogatih nahajališč" surovin pa še ne zagotavlja njihovega
izkoriščanja. Surovinska bogastva so pogosto oddaJjena od velikih industrijskih
območij ali prometnih. poti.
'0 izrabi surov:in odločajo naravni (npr. količina fhkvaliteta surovine), še bolj pa

. družbeni dejavniki (povpraševanje posurovini, prometna dostojpnost, .
obvladanje tehničnega postopka izkoriščanje surovin, kapital itd.).

RUDE IN PREDELAVA RUD

Rudnine '50 odvisne od posebne geološke zgradbe, pa tudi od podnebja (boksit).
Rudarstvo v svetu se vse bolj odloča za izkoriščanje manjšega števila izredno
'bogatih rudnih nahajališč z ugodno prometno Jega, predvsem v bližini morskih
obalo

-Rud:atj'enje je sofžlffiieme-1fFa:tk-Gtr-ajll3.-:in.-.rreg.otovagospOdarska dejavnost. Na
trajanje rudarjenja vplivajo poleg količine zalog še prometna dostopnost,
povpraševanje na svetovnem in lokalnem trgu ter tehničana možnost'
izkoriščanja. .

.. Z izkopomrud se začenja dolg, zapleten :inrazvejan postopek predelave rud v
končne izdelke. Nekatere rude so zaradi splošne uporabe kovin še posebno
pomembne, npr. železo va, aluminijeva in bakrova ruda.

~
ZeIezova ruda
Železova ruda je surovino za železo, ki je zaradi raznovrstne uporabnosti :in
cenenosti najbolj uporabljana kovina. Ka(70 % železove rude izkopljejo v
.državah nakdanje Sovjetske zveze: na Kitajskem, v Braziliji in v Avstraliji.

Črna metalurgija je od industrijske revolucije naprej hrbtenica vsega
gospodarskega razvoja. .
Države z najdlje obstoječo črno metalurgijo so Velike Britanija, Belgija, Francija,
Nemčija, Švedska, Ukrajina in ZDA.
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Boksit .
Boksit je surovina za-aluminij. Boksit je večinoma nastal z lateritnim
preperevanjem v tropskih in robnih tropskih vlažnih območjih. Največ boksita
izkopljejo na Jamajki, v Gvineji in Surinamu.
pri postavitvi industrije za pridobivanje aluminija je treba obvladati tehnološko
zapleten proizvodni proces, zagotoviti veliko kapitala in velike količine električne

• energije.
Najpomembnejše proizvajalke aluminija so ZDA, Rusija, Kanada, Avstralija in

. .

Nemčija.

Balrrova ruda
Največ bakrove rude izkopljejo v Čilu, ZDA, Kanadi, Zambiji in Zairu.
Bakrove rude so zelo revne (od 1 do 6 % kovine), zato jih predelajo v
koncentrate že v neposredni bližini nahajališč. Nadaljna obdelava v topilnicah in
rafinerijah zahteva veliko kapitala in obvladovanje tehnološkega procesa. Zato so
bile do pred kratkim največje topilnice bakrove rude v gospodarsko razvitih
državah: v ZDA,' državah nekdanje Sovjetske zveze in na Japonskem.

Gospodarsko pomembne so š~ številne druge kovine, npr. svinec, cink, kositer,. .

kovine, ki so nujno potrebne za oplemenitenje jekel (krom, vanadij, mangan), pa
tudi t.i. 'dragocene kovine (zlato, srebro, platina).

ENERGIJSKI VIRI

Energijske vire delimo na primarne in sekundarne. Med primarne energijske
vira uvrščamo nafto, premog, les; vodno silo, to so vili, kijih lahko uporabljamo
neposredno (za ogrevanje prostorov, za pogan vodnih koles), v še večji meri pa
jih pretvarjamo v uporabnejše sekundarne oblike energije (bencin, električni tok,
koks) - to imenujemo končna energija.

Črni premog .
Črni premog je bil v 19. stoletju in do sredine 60. let 20. stoletja najpomembnejši
energijski vir, pomemben paje tudi.kot surovina za kemično industrijo.
Industrializacija se je v prvem obdobjuoprla na nahajališča črnega premoga v
Angliji, Walesu, na Škotskem, v Belgiji, severni Franciji, Porurju; Š1eziji, .

~ Pensilvaniji v ZDA. .
V drugi polovici 20. stoletja je prernogovništvo zašlo v krizo zaradi uveljavljanja
cenejših in ekološko čistejših energijskih virov (zemeljski plin, nafta, jedrska
energija).
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Nafta in zemeljski plin
Nafta in zemeljski plin sta energijska vira dvajsetega stoletja. Daleč največje
proizvajalke nafte so države nekdanje Sovjetske zveze, Saudske Arabije in ZDA.

Velika nesorazmerja so med največjimi porabnki in proizvajalci nafte. Največji
izvozniki nafte so Saudska Arabija, Iran, 'države nekdanje Sovjetske zveze in
Združeni arabski emirati, največje porabnice pa ZDA; države nekdanje Sovjetske
zveze, Japonska in Nemčij a. .

Velika neenakomernost razporeditve naftnih ležišč in porabe nafte povzroča
. trgovino z velikansk:imi količinami naftepo svetu.
Rafinerije nafte gradijo v pristaniščih držav, v katerih črpajo nafto, v državah,
uvoznicah nafte in v državah, ki predelano nafto razpošiljajo naprej po svetu ..

.Ri a.vi premog, šota, les
Rjavi premog izkoriščajo v Srednji in Jugovzhodni Evropi, v Rusiji, na
Kitajskem itd. in zadovoljuje regionalne potrebe po energiji.
Šoto uporabljajo v sevem oevrop skih državah kot lokalni energijski vir za
pridobivanje električne energije in da1jnovodnega ogrevanja stanovanj.
Les ostaja pomemben energijski vir v gospodinjstvih predvsem v delu sveta, ki ga
označujemo kot gospodarsko slabo razvitega Zaradi pretiranega izkoriščanja lesa

--~.,--~~s,ce...lm1l.i1Jar~slU.ik\Jj~e-J.p~ojavliajoproblemi (širjenje puščav v Afiili, sprožanje zemeljskih
plazov usadi, erozija, posebno v vlažnem tropskeriijiasii)"

Jedrska enere-ija
Izkoriščanje jedrske energije zahteva posebne varnostne ukrepe in ti dražijo
proizvodnjo električne energije
Obvladovanje in izkoriščanje jedrske energije zahtevata znanje, visoko razvito.

, tehnologijo in velika denarna sredstva, zato se je izkoriščanje te energije razširilo·
predvsem v gospodarsko razvitih. deželah. .
Po podatkih, lei so na voljo največ urana, lcije poglavitna surovina za.
izkoriščanje jedrske energije, pridobivajo v ZDA in Kanadi.,

ObnovIjivi energijski viri
Med obnovljive energijske vire sodijo: vodna energija, moč vetra, sončnega
sevanja, geotermalna energija itd. Delež teh energijskih virov je v celotni porabi
energije skoraj neznaten, vendar bi jih moralo človeštvo uporabljati v večji meri,
če si ne želi ob izčrpanju današnjih. najpomemebnejših. energijskih virov doživeti
energetske katastrofe.
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INDUSTRIJA

,Industrializacij aje uvajanje industrijske proizvodnj e, ki povzroča spreminjanje
poklicne sestave prebivalstva in v pokrajino vnaša velike spremembe.

Na postavitev industrijskega obrata (tovarne) vplivajo številni dejavniki, njihov
pomen paje različen glede na vrsto industrijske panoge. '
Razmestitveni dejavniki so: surovine, energija, prevoz, tržišče, delovna sila,
kapital, politika vlade, okolje in drugo. '

Surovine in energija
V preteldosti so industrijska podjetja gradili blizu nahajališč surovin ali
energijskih virov (železarne ob rudnikih železove rude Ulpremogovnikih,

, '

kovačnice, žage in mline vzdolž tekočih voda). Danes je industrija veliko manj
odvisna od nahajališč surovin. Razlogje v sorazmerno cenenem prevozu surovin,
lažjemprenosu energije (električni daljnovodi, plinovodi, naftovodi).

Tržišče
Danes je privlačnost tržišča za postavitev industrije močnejša od razmestitve
surovin in energije. Tržišče, posebno veliko in z veliko kupno močjo prebivalstva,

-----~šcp-pese_eej-i:zrazito_PriteglJje nekatere industrijske panoge (npr. avtomobilska
industrija, industrija, ki proizvaja hitro pokvarljivo blago, oblačilna mdustiJ..Ja).

Delovna, sila
V začetnem obdobju industrializacije so predvsem zaposlovali nekvalificirano
delovno silo. Danes njihovo delo v veliki meri nadomeščajo stroji.' V proizvodnji
je vedno večje povpraševanje po kvalificirani delovni sili. '
Industrijske panoge, ki izdelujejo tehnološko zahtevne izdelke (računalnike,
medicinske aparate), potrebujejovisoko izobraženo delovno silo in največkrat jo
najdejo v velikih mestih. ' "

I{apital
Razlikujemo tri vrste kapitala:jirw1Lčrli,fizičlli in družbeni' kapital.

Finančni kapital (denar) se pridobiva iz dobička podjetja, delničarjev ili
finančnih ustanov.

Fizični kapital se nanaša na stavbe in opremo. Ko se proizvodnja opusti, dobijo
stavbe novo vlogo ali pa ostanejo opuščene.
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Družbeni kapital je povezan z življenjem delavcev zunaj delovnega časa:
stanovanja, zdravstvena osla-ba, šolstvo; trgovina, možnosti za rekreacijo.

Politika vlade .
Njena cilja sta pospeševanje gospdarstva in zmanješevanje razlik v zaposlovanju,
'višini dohodka in vlaganjih znotraj države. Zato z raznimi ukrepi zavira kopičenje
industrije na ožjih območjih in podpira zidavo industrijskih obratov na
gospodarsko manj razvitih delih države.

Okolje
V 80. letih se je predvsem v industrijsko razvitih državah povečala zahteva po. .
življenju prijetnem okolju. Gradnja industrije na robu mest ali ob pomembnih
prometnicah (industrijske cone), industrijsko razvite države pa so večino svoje
"umazane" industrije prenesle v industrijsko manj razvite države.

II\TDUSTRIJSlCEPOKRAJINE PO SVETU·

------.i1JlJ.J.ndustrij.skpokrajine so odsev družb euo-gospodarskega razvoja države, zato so .
med seboj močno različne. Razlikujejo se po starosti industrije, proizvodni
usmeritvi, pa tudi po zunanjem videzu ..
Za nastanek industrijske pokrajine je potrbna visoka stopnja družbeno-
gospodarskega razvoja, zato so le na manjšem delu zemeljskega površja.
V svetovnem okviru so se razvila štiri najpomembnejša industrijska območja: .
severovzhod ZDA, Zahodna in Srednja Evropa, Vzhodna Evropa in Vzhodna
Azija. Na teh območjih, ki ležijo V zmermo toplem pasu, je velika večina

; svetovne industrije.

Severovzhod ZDA•To je območje najboJj zgoščene industrije na svetu in sega od atlantske obale
. med Bo stonom in Baltimororn prek južn ega roba Velikih jezer do ::Mississipija na
zahodu. Tu se prepletajo najrazličnejše industrijske panoge od težke industrije,
proizvodnje blaga za široko porabo, do industrije visoke tehnologije.
Industrija je ustvarila povsem novo sliko polaajine. Nastala so številna, med
seboj stikajoča se mesta, območje pa je prepleteno s sodobnimi avtocestami in
železnicami. .
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Zahodna in Srednja Evropa
Tekstilna industrija v Angliji je pomenila začetek industrijske revolucije in s tem
prostorskega zgoščevanja proizvodnje in prebivalstva. Pravi zagon je
industria1izaciji dal premog kot energijski vir.
Podobna se je zgodnja industrializacija oprla na premog v severni Franciji,
Belgiji, srednji Nemčiji, severni Češki in južni Poljski. Posebno živahen razmah
so doživela območja, ki so ob premogu imela tudi železovo rudo, npr. Porurje in
Šlezija.

Vzhodna Evropa'. .
V nekdanji Sovjetski zvezi se je razvijala predvsem težka industija. Poglavitna
industrijska območja so okoli Moskve in Sankt Peterburga, Donbas v južni
Ukrajini in srednje Povolžje.

Vzhodna AzIja .
Vzhodna Azijahitro postaja največje industrijsko območje na svetu. Japonskaje
že druga najpomembnejša industrijska država na svetu. Kitajska ima bogate
naravne vire, številno delovna silo in velikansko tržišče, se hitro industrializira.
Hongkong; Južno Korejo in Tajvan poleg Singapurja imenujejo "azijske tigre",
ker so se po drugi svetovni vojni izredno hitra razvili v svetovno pomemebne

-~~----cllg;' idustrijske države

.UČINKI INDUSTRIALIZACIJE NA ZEl\1ELJSKO' POVRŠJE

.Industria1izacijaje temeljito spremenila zunanjo podobo zemeljskega površja ali
vsaj njenega dobršnega dela-.

-.'

Vplivi ila okolje
Intenzivna industrializacija sčasoma 'spremeni naravni videz pokrajine. Govorimo
o industrijski pokrajini. Zanjo je značilna velika gostota tovarn, skladišč,
prometnic, energetskih vodov. .

Vplivi na družbo
Industrializacija bistveno spreminja socialno sestavo prebivalstva. Povzroča tudi
preseljevanje prebivalstva. V zgodnjih fazah industrializacije, s podeželja v
mesta, v kasnejših fazah pa že preseljevanje ljudi iz središča mesta na njegovo
obrobje.
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Vplivi na gospodarstvo .
Kopičenje ali zgostitev industrije povzroča spremembe tudi na drugih področjih
gospodarskega življenja. Kmetijska proizvodnja postane intenzivnejša (obmestni
tip kmetijstva); s povečan.o kupno močjo prebivalstva pa se povečujejo zahteve
po raznovrstnejši in kvalitetnejši oskrbi (trgovina, storitve, šolstvo, kultura itd.) .

. .
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PROMET,TURIZEl\1, TRGOVINA

PROMET

V današnjem svetu postaja promet eden izmed poglavitnih dejavnikov za
gospodarstvo, vse bolj pa tudi hoji zasebno življenje ljudi, saj ti dobršen del
vsakdana prežive v prometnem vrvežu ili so.jim vsak dan posredovani izdelki in
informacije z vsega sveta.

Promet je značilna terciarna dejavnost, obsega pa prevoz blaga in ljudi ter
prenos podatkov, ki poteka v lokalnem in svetovnem obsegu ..

CESTNI PROl\1ET

V Evropi in v Severni Ameriki je bila cestno omrežje precej razvejeno že v
prejšnjem stoletju, seveda pa so ga sestavljali predvsem kolovozi, po katerih je
potekal promet z vpregami.

Ceste so. mcrrsikdaJvadile le da žel~zn:±šk:ih-rostQ:j~--je-:Ž-eI~a-ted.4j-<š_e _
. prevladovala nad cestnim prometom.

Z razvojem avtomobilizmav tem stoletju pa se je cestni promet močno razvil v
industrijska razvitih državah in po letu 1930 železnici VSe bolj prevzemal potnike
in tovor.

Širjenje cestnega omrežja je omogočalo vse večjo tabo. avtomobila za prevoze
blaga, pa tudi v vsakodnevnem življenju ljudi.
Avto, ki omogoča prevoz "da praga", je postal v prevozu tovora in v potniškem
prometu nenadomestljiv.

Avtomobilizemje v razvitem svetu pastalllačin življenja, saj je ljudem amo ga čil
vsakodnevno prevažanje v.službo in pa opravkih, ab koncu tedna pa preživetje
prostega časa na izletih. .. .

.

Iznajdba avtomobila in razvoj cestnega prometa sta povzročila enega
najmočnejših pretresov v tem stoletju, zelo sta pospešila razvoj, obenem pa
povzročila tudi številne težave v okolju in načinu življenja ljudi.
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ŽELEZNIŠIG PROMET

ŽeJeznicaje V 19. stoletjuprevladala V tovornem in potniškem prometu v tistih
državah, v katerih je bila industrijskarevolucija na pohodu.

Širjenje železniškega omrežja je bilo v Evropi neposredno povezano z razvojem
industrije, železniške proge pa so povezale mesta, pristanišča in rudnike ..Proge
so začeli graditi tudi v do tedaj povsem nerazvitih pokrajinah, ki so postajale vse
bolj zanimive zaradi naravnih virov.

Železnica je imela zelo pomembno vlogo tudi pri zavzemanju novih območij, npr.
transkontinentane proge v ZDA, Kanadi, Avstraliji, v carski Rusiji, proge v '
Indiji, na Kitajskem in na zahodu Južne Amerike. .

Železniški promet postaja v razvitih državah spet vse pomembnejši, in to zato,
ker je 'bolj varen in udoben kot cestnipromet pa tudi zaradi večje varčnosti pri
porabi energije, zaradi manjšega ogrožanja okolja in zaradi vse večje hitrosti
vlakov. ' .

VODNI PROl\1ET

Taku morskrri'l)t-rečttttpl{)t4)(l-sta~tMi-.:več-ti.soč1etjj in sta, DJdidanes zelo
pomembni.
Vodni promet je namenjen predvsem prevozu blaga, sajje najcenejši in vse
obsežnejši v svetu, ki postaja gospodarsko vse bolj povezan in odvisen med
seboj.

Pomorski promet

Zdaj .kar tri četrtine svetovne trgovine blaga odpadejo na pomorske prevoze,
predvsem med celinami. Tudi zato se središča 'gospodarskega razvoja 'selijo k
obalam morij in drugih plovnih poti. Pristanišča preraščajo v največja industrijska'
in trgovska središča.

Razvijajo se predvsem pristanišča, ki imajo: dobre prometne povezave z
zaledjem, močno gospodarsko zaledje, proste carinske cone, 'pomembne
surovinske vire v bližini, za pristanišča dobro naravno lego ev zalivu..v estuarju,
ob izlivu plovne reke), sodobne pristaniške naprave za hitro pretovarjanje blaga
in za skladiščenje '.

Vse večji pomorski promet pa povzroča tudi onesnaženje morij. Največjo
nevarnost za življenje v morju in ob morskih obalah pomenijo tankerji.
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Rečno - l{analski promet

Rečno-kanalski promet so poznali že pred tisočletji v Severni Afriki; Prednji
Aziji, na Daljnem vzhodu in v Srednji Ameriki, saj je pomenil poglavitne
prometne žile teh kultur. Zelo se je razvil v Zahodni in Srednji Evropi in v
.Ameriki predvsem v času razvoja industrije.

o pomenu rečno-kanalske plovbe govore tudi projekti, oprvljeni v zadnjih
desetletjih - npr. vodna pot Sv. Lovrenca, povezava Moskve s petimi rnorji,
predvsem pa povezava Ren-Maina-Ren.

Rečno-kanalskepoti pa so poleg primernosti za tovorni promet vse bolj zanimive
tudi za turizem, zlasti če je ob njih bogata naravna in kulturna dediščina.

LETALSIG PROMET

Letalski promet je najm1jaša prometna dejavnost, saj se je razvil v množičnega
prevoznika blaga in ljudi na daljših razdaljah šele po drugi svetovni vojni.
Turistom, poslovnežem in drugim so oddaljeni kraji, predvsem pa druge celine;
postali s tem dosegljivi v nekaj urah.

Ker je letalo najdražje prevozno sredstvo, glede njegove uporabe krepko vodijo
bogate države. Seveda paje letalo na prostranih območjih Sibirije, Kanade,

. Aljaske, Amazonije in Avstralije marsikdaj edina prometna povezava s svetom.

Letalo se vse bolj uveljavlja tudi v tovornem prometu za prevoz dragocene
.opreme; pa tudi za prevoz hitro pokvarljivega blaga.

. V zadnjih desetih letih se krepko povečuje čarterski turistični promet, ki je
usmerjen tako v turistično razvite države kot tudi v dežele, ki so bile do
nedavnega večini ljudi še nedostopne.. ,

Letalski promet je sicer veliko varnejši od drugih vrst prometa, pomeni pa vse
večje obremenitve za okolje. Sodobna letališča obsegajo stotinehektarov površin
v ravninskem svetu, kije gospodarsko in poselitveno najbolj dragocen, ob tem pa
letališča največkrat ležijo v neposredni bližini velikih zgostitev prebivalstva, ki so
izpostavljene Inočnemu hrupu letalskega prometa. Ta je najbolj boleče posegel v
življenje turističnih krajev, katerih razvoj paje hkrati vse bolj odvisen od
letalskih povezav.
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TURIZEM

Turizemje dejavnost ljudi, ki v drug kraj potujejo tako zaradi želje po '
zanimivejšem ili polnej šem preživljanjn prostega časa, kot zaradi skrbi za svoje
zdravje, pa tudi zaradi poslovnih namenov. '

Za turiste veljajo tisti gosti, ki v kraju zunaj stalnega prebivališča prenočijo vsaj
enkrat. Številni gostje običšejo turistične kraje le za nekaj ur, zato jihje
prirnerneje imenovati izletnike, njihova dejavnost pa je rekreacija. '

Turizem se razvija v državah, ki imajo možnosti za to, da postanejo turistično
privlačne. , ,
Te možnosti so po eni strani naravne danosti, kot so naravne lepote, primerno
podnebje, zdravilnost, primernost za rekreacijo, bližina močnega turističnega
zaledja (večje mesto), po drugi strani paje za razvoj turizma potrebna primerna
opremljenost kraja s cestami, komunalno oskrbo, z informacijskimi povezavami,
energijo (infrastruktura), pa tudi z vsem, kar turizmu neposredno' pomaga- to so
hoteli, restavracije.zabavišča ipd.

Turizem postaja v številnih državah najpomembnejša gospodarska dejavnost.

----..p,Negati-vm-vpli-vi-tur:.i.zma-So v nekaterih državeh že sp-rožili prava gibanja proti
širjenju množičnega turizma. Tako se v alpskih državah že uveljavlja alternativni
koncept "mehkega turizma" ali prijaznega turizma, lei se izogiba predvsem
nasilnim posegom v naravo in kulturno pokrajino.



"
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TRGOVINA

Trgovina je značilna storitvena dejavnost, ki se.zadnjih dvesto let silovito razvija
v svetovnem obsegu in s tem povezuje in dopolnjuje gospodarstva držav. '
Obsega menjavo surovin, energijskih virov, hrane, industrijskih izdelkov,
znanja, kapitala in storitev.

, Trgovina med različno razvitimi državami pa je marsikdaj tudi priložnost za
bogatenje razvitih držav na račun manj razvitih. In razvite države si zares
prizadevajo pridobiti odločilni vpliv v svetovni trgovini ins tem premoč nad
drugimi.
Zato lahko ugotovimo, da je svetovna trgovina ena izmed temeljnih posledic
gospodarskega in političnega položaja posameznih držav (ali skupin držav) v
svetu, saj razvoja brez mednarodne trgovine ne more biti, hkrati pa je trgovina
ena izmed najučinkovitejših poti za uveljavitev države, torej je hkrati posledica in
vzrok gospodarskemoči države.

, ,

Nastanek svetovne trgovine je neposredna posledica učinkov industrijske
revolucije.

Vse do druge svetovne vojne je svetovno trgovino obvladovala Velika Britanija,
-deie1a-il1dH.stJ:ijske-t:e-v.olucij.e..,-J::e.~nLuQjkY.P-rometti.,največj eko 1ollialne posesti,

deželanajvečje gospodarske moči.

. -
V mednarodni trgovini se je načelo svobodne trgovine iz 19. stoletja vse bolj
umikalo boju za prevlado ob tem, da so začeli uvajati carinske dajatve.
Uveljavljati se je začelprotekcio1lize1ll, kije še danes eno izmed najmočnejših
orodij razvitih držav za zavarovanje njihovih gospodarskih koristi.

I

Po drugi svetovni vojni so postaie ZDA vodilna gospodarska velesila s polovico
svetovne industrijske proizvodnje, s tretjinskim deležem pa so prevzele tudi
VOdWlOvlogo v svetovni trgovini. Za njihovo vstopanje na svetovni trg je bil zelo
pomemben leta 1947 sprejeti Splošni sporazum o carinali in trgovini (GATI).
Na začetkuje štel 23 članic, leta 1994 pa se muje kot 124. članica pridružila tudi
Slovenija.

, Leta 1995 je GATI nadomestila Svetovna trgovinska organizacija (WTO), njen
poglavitni cilj paje odpravljati protekcionizem in s tem odpirati svetovni trg.

\
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(

Hkrati s tem procesom pa skušajo predvsem v razvitem svetu še naprej ohranjati
svoje koristi s tem, da snujejo svoje gospodarske in trgovinske povezave v
obrambi pred konkurenco. Tako sta Jeta 1994 začela delovati dva najmočnejša
skupna trga na svetu, Evropski gospodarski prostor, kot največji skupni trg na
svetu, ter Severnoameriški svobodni trg.

Največji delež svetovne trgovine vse bolj pripada razvitim državam, nerazviti jug
pa ima kljub večinskemu deležu prebivalstva in kljub velikanskirn gospodarskim
.virom (surovine, energijski viri, rodovitna zemlja, delovna sila, turistične. . .

zmogljivosti) v mednarodni trgovini povsem podrejeno vlogo.
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