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L GEOGRAFSKE 'ZNAČILNOSTI EVROPE'

A·. Naravnogeografske značilnosti.

L' LEGA IN POLOŽAJ.
. .

Evropa v preteklosti
. . . - .

. Odkrivanje in raziskovanje Evropeje potekalo počasi. V starem veku so dobro.
poznali Sredozemlje, Rimska osvajanjaso širila poznavanje .kontinenta. Šele'

'. konec 16. Stoletjaso Evropo poznali v grobih obrisih, v 18. stoletju P5ise je'
začelo natančno kartiranje. , .

'.j',

.' .,Ali je Evropa kontinent? .

.Evropa skupaj z Azijo sestavlja.eno samo celine, ki po'jJo;ršini~()4 milijonov.'
kmžjprekaša vse druge ilijo označujemo kot EVI-azijo. Delitev te ogromne
celine na Evropo ln Azijo se je v preteklosti uveljavila zaradi.drugačnega
kulturnega; gospodarskega, socialnega in 'političnega razvoja obeh delov,
Evropa je kontinent, ki ga severu, zahodu in jugu omejuje morje? na.vzhodu pa
sepovezuje i Azijo. . .

Evropa je med najmanjšimi kontinenti je pa gospodarsko najbolj razvita.intudi
gosto poseljena (skoraj 14% svetovnega prebivalstva): .

. .~:

Geografski in civilizacijski razlogi govorijov prid enotnosti kontiheD.~: oblika'
kontinenta, ki ga na treh straneh obdaja morje, močna členovitostobal, kije ne

, ..... najdemo pri drugih kontinentih in relativno Zmerna klima' za te geografske . .
,....... , ;širin'e~ trije izvornekaterih kultur (grška, rimska, 'današnia>eVTojJska);' tuje prišlo

·.do'li1·dllStnjsk;e revolucije, Evropejci.so raZiskali velik del Zemlje in tja prinesli
svoj o kulturo, jezik, gospodarstvo in način 'življenja , .'

. ,
. Evropa je zelo pbveZana'z morjem ..Polotoki in otoki segajo' globoko v morja, .
.morje se s svojimi zalivigloboko zajeda v kontinent; Več kot polovica
evropskega ozemlja je manj kot 300 km daleč odnajbližjegamorja.

Severno ledeno morje obliva Evropo' na severu in sega z Barentsovim m
Belim morjem globoko v kontinent.

V severni del Atlantskega oceana priteče iiMehiškega zaliva in Karibskega
morja močan Severno atlantski tok, ki pod vplivom zahodnih vetrov ugodno
vpliva na klimo Zahodne Evrope in obal Skandinavije čpozimi ne zamrznejol).

~--- --
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Zaradi njegovega vpliva so temperature morja in zraka ob obalah Zahodne
Evrope za več stopinj višje kot temperature morjaob drugih obalah v istih

, geografskih širinah. ' '

Severno morje je ~ jugovzhodnem 'delu'plitvo, saj ni nikjer globlje od 50 ~L

Morje ima veliko plirvinriikjer pa ni otokov, Severno atlantski tokpreprečuje "
, zmrzovanje in tako je Severno morje skladišče toplote za obalna območja"
Povezava Severnega morja z Baltskimsodanašnji prelivi, kiso potopljene rečne
.doline. Baltsko morje z zalivi jezelo plitve, povprečna globina je Je 55 li: Ker
priteka vanj le malo morske vode, dotok sladke vode pa je velik, je tudi njegova'
slano st nizka. JUžni in' zahodni deli Balrskegarnorja le redko zarnrznejo. '

,.Sreqozemsko 'morje razčlenjuje južno Evropo'na tri polotoke Iberskega,
::.',,' Apeninskega lil Balkanskega. Plimovanjejev Sredozemskem morju skromno.

" JYfcjrj a so. pomembengospodarski prostor, Postala so najširša 'in'riajcenejš~
;'- .,'pro,1I!-etna potZamnoge države, kiIežijo ob njih so to odprta okna v svet ,.','
',,~ Atlantski' ocean je območje riajintenzivnejšega svetovnega pomorskega prometa,

, ..,PIistaniščaob njem pa so kraji znajvečjim pretovoromtovora po svetu. Morje je
\ . '.' .tudi donosen Vir hrane. Zlasti severni delAtlantika, kjerse mešajo topli iri '.'

. hladni morski 'tokovi, je bogat z ribami (intenziven ribolov).' V plitvih stranskih
. , . .morjih so odkrili tudi nahajališča nafte in zerneljskegaplma. Severno' morje je '

, razdeljeno med primorske države; ki tam črpajoprecejšnje količineteh virov' ' .
enei-gjje_:~. . ..' .' ....; . ,

.....

" '
> '

Tipi obal

.. :; ::r," '. z:'~adl!~azlične. geološkezgradbe srečujemov Evropi r~ličn;' tipe obal: '
'".' .:..'::::. ~':,'-ri~škltip:mOJj~ segav hribovito notranjostproti morjuse odpirajo široke

" \. : " _,-.'doline - ustja dolin so spremenjena v široke zalive (severo .zahodna Španija,
.;>: ..i ; .... ': [jUžna Irska.jugozahcdna Anglija in Bretanja=- tu so: se izoblikovali klifi); .;
,_.,'. ~)",fj ordske obale: naNorveškem, rriodeJe 'zalilo nekdanjo ledeniško .

. T"'Io.-rAn..hl';lrA'CT~T"'\A. -ra.r.-nA 'rL -v l;.,,/"'\.. ":""'I.ATY-.-OT"Yl.h-.n'; ("o~ ~'" "h.~1...-..~ ~1_..,.,:J...,..__ ...,..__ ,..l: __•.........1..:1 .
. ~.l.'-VLJJ..L..L:\....VVGLu.~ J..L.-'-'.LLV LLVLJ....1..l'--'.., PVu.J..v.l.l.lVLU::JU La v~a.u~V.y.1.VY':-'V .L.al.au.t VC1..Ll.\..C

globine so plovni za velike ladje;
~.' obala z oročki: nastala je, k~ je iz notranjosti kopnega pridrsel led in obnlsi1

, obalo, švedska iri..finska obala;
• podolžnaali dalmatinska obala: visoka obala ob vzhodnih obalah

Jadranskega morja, morje je zalilo hribovito obalo,kjet slemena potekajo
. vzporedno ,z obalo, najvišji deli nekdanjega površja tvorijo sedaj polotoke in

otoke' , ,

CI esruarski ali Iijakasti tip: nastal je ob potopljenih ustjih večjih rek,
plimovanje sega po reki navzgor, zelo primerne za plovbo in gradnjo velikih .

. pristanišč; so ob nemški obali Severne ga morja do francoske obale ob
Atlantiku; ': "
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$ _ Iagunski tip: značilen za Baltik, ob izli~ Rene in v severnem Jadranu .

. Vsak izmed tipov obal ima-svoje značilnosti in tudi različen gospodarski pomen
- (npr. podolžni tip obale Je turistično zanimiv in ugoden za nastanek krajevnih

-.pristanišč, ni pa ugoden za plovbo, ker podolžna pogorja ovirajo neposredno potna morj e). .

'Naravnogeografsko delimo Evropo na vzhodni~ niliodni. del; ki polagoma
prehajati drug v drugega. Vzhodni del{V~odna Evropa) je širok 'celinski trup s

o prevladujočim nižinskimsvetom, ki se proti vzhodu SU-Okb naslanja na ... .
·Azijo:Zahodnidel Evrope je manjši, vend~ zelo· pester in razgiban.Sestavljajo

: ga gorovja, hribovja in nižavja in je razčlenjen.v .številne zalive, polotoke in
·.6"toke. Obliva ga Atlaniskiocean s svojimi stranskimimorjiTa del ima podobo

_ velikega močno razvejanega polotoka iri bi ga lahko imenovali rnedmorska
.Evropa. _ .. .
Evropa pa ima tudi pisano- narodnostno sestavo, v njej vladavelika politična

'razdrobljenost, različna je tudi v gospodarskem razvoju. - - .
.In glede na vse to so nastali pojmi: Južna (Sredozemske) Evropa, Jugovzhodna
·Evropa, Srednja Evropa, Zahodna (Atlantska) Evropa.Eeverna Evropa in _
VzhodnaEvropa. -o _

.. ; ....

. r .
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~ Zahodna Evropa

! ~ r Srednja Evropa

~~ JU9:)Vzhod~a Evropa

Em Južna Evropa
~1!! Vzhodna Evropa

i
I

/-



GeograjijaE,;rope - skripta z~ ~gi letnik

Ceo loška zgradba Evrope
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,f,' .

Geološka zgradba Evrope je neposredno in posredno pomembna. 'Neposredno
vpliva na nahajališčanaravnih bogastev, od katerih je odvisna razmestitev
rudarstva: " ' ,
e na kaledonsko in heroinsko zgradbo se vežejo ležišča črnega' premoga v

Angliji,severniFr~ciji, Belgiji, Nemčiji, v moravski in poljski Šleziji ter
'Ukrajini,'

$ v sedimentih obrežnihmorij in jezer iz terciarne dobe najdemo rjave
premo ge in Iignite (obrobje Panonske kotline), , '

'c ,v starih rnasivih soštevilna nahajališča kovinskihrud (sredogorja Srednje'
, Evrope, Skandin~Vija). ' ',' , ",'," , ' ' ' " ,

Posredno pa ge 010 ška zgradba vpliva na kakovost prsti inoblikovanost reliefa.

, ,
.: ',' . : '. '-'~

<li,tiska pI6š63.p()kriva'Vzhodilo Evropbinje±rranakoteJia najstarejših plošč na '
" " Zenilji.Sk6rai v celoti zavzema Vzhodhoevropska nižavje. Njena' osnova je ' '

: • 'star' Zl1ižari'in,utatlym,masiv, ?tara krlsta1Ila'osnovaprihaja Ie'ponekodpa d~,' "
"vecinori:la je prekritaz mlajšimi'nenagubanimiplastmi, tem mlajšimi čim bolj :; '" '

-: ',gremo proti jugovzhodu.Vzhodno evropskonižavje 'so reke razrezale.v rahlo . ,
";"', valovit svet.Malo višji svet so Srednjeruske višine, drugipas vršili 56,Pr1volške

.:;-v1šib.e~_· ,. - ,.. -. . 'o; .-

'Stara grndasta gotov-ja Se) severni re1iefui'pa:sZah()cfu~Evrope:~H~jbbij' .: ','" '
,iZtaiitoje SkMdinavsk6 ,got6\je tet Škotskovisavje in Peninske gore vAI;rglijL'

"Qor6vjariisoposebrio visoki, so pa na' obrobju r'tidaisko.pbmembn~{(premog," '
železo va n1da). 'Vzhodni del tega pasu na Šveds~ein:in Finskem je nižji svet'

", ," Fenoskandljskega'aJi Ba,itsk;ega Ščita. ' " . , '" " .
, ',:,$i~dipas"n~su.tib.'ti.ižiIi m:efnSkd~pbIj'skoniža\je)j kise širijo odfrancoske

','; ":atian.tske·'bbai~~,ohS~yemeillfu B,člltskem'IlloIjt1do: Vzhodnoevropskeganižavja "
'; 'na Vzhodu: -Sevem:oud3aitsko In61]e'"stapomembni plovni poti, kersonjune " ','

" ,'ohaJe nizke' in ]~pqtVnotranj6$t.odprli Niža'v]e'ptekrivajomorski'm rcčni.. : '
)semmenti; pod katerimise.stara .grudasta gorovja kot nadaljevanje gorovijv . ,

Severni Evropi, ki 'sojiheksogeni procesi Znižali in uravnali, tako da jih komaj
,·,Z:azJ?mno (Bretanja-Normandija). :,' , ' ,,:',

Sledi pas grudastm sredogorij. Sredogorja S9,m6čiio,taidrobljen~ razkosana
ln različno visoka. Vlečejo se 'od Centralnegamasiva v FrancijičezArdene,

, Vogeze ter Nemškega in Češkega sredogorja do Malopoljskih višin na jugu
poljske. V sredogorjih so ugrcznjenc številne kotline, v teh pogorjih je največ
rudnih bogastev (premog) v Evropi. " , ,
Najjužnejši P?S površja so mlada alpidska slemenasta gorovja_ Vlečejo se od
Kantabrijskih gora v Španiji cez Pireneje, Alpe, Apenine, Karpate in Balkansko
gorstvo proti Mali Aziji in Kavkazu. To je najvišji pas Evrope. Odsredogorij na
zahodu ga loči tektonski jarek (Ronsko-Saonski), drugodglobeli zapolnjujejo
mlajši sedimenti ali pa so se izoblikovale nižje p1anote(Švicarska,Bavarsko-
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. Avstrijska) ai{podolja (Podkarpatsko). Planote pomenijo široke odprte prometne
'poti; Med mladimi alpidskimi gorovji so se vdrle kotline sprostranimi nižinami
(Padska, Panonska in Vlaška), po katerih poteka živahen promet in so gosto'
naseljene. Med.mladimi gorovji so ujeta tudi nekatera starejša hercinska
gorovja (Rodopskogorovje, Sardinske gore, Meseta).

Relief je pomemben geografski dejavnik. Neposrednovpliva na lego 'naselij,
" ol?delovalno zemljo pa.tudi na promet (doline- pomenijo prometno pot; alpidska

gorovja-prometna ovira,. tunelr kotline- ugodno za poselitev, centri
gospodarskega življenja).

Reke irr jezera

~. '

.r-'·· .

Evropska raz-vodnica potekaodjugozah~da proti severovzhodu č~~ gorske
grebenein jerelativno nizka (človek je zato lahko povezalevropskereke s

, plov-uimi, kanali). Atlantsko povodjeje samo malo večje od sredozemskega. Vse
reke Severnega iri Baltskega rnorjaizvirajov severnem delu Nemškega '
sredogorja. Ren zbira vodo od Alp do Severnega morja, Donava zbira vodo iz
zahodne Srednje Evrope proti vzhodu, VoIga ima največji rečni sistem v Evropi. '

.'
~' -

"V Evropi je velika večina jezer ledeniškega izvora: Led eniš ka jezera na
, območju kontinentalne poledenitve se razlikujejo od jezer v vznožju Alp.
',Na:Vulkariskih 'območjih so se v kraterjih ugaslih vulkanov obdržala značilna
okro gla vrrlkanska ali kraterska jezeraIsredoja Italija).
Poseben značaj innastanek imajo reliktna jezera, zadnji ostanek nekdanjih

,velikih morij v predelih, ki so danes kopno - največje jeKaspijsko jezero/morje.
'jezera {majo tudi mncgostranski pomen: , , ' '."
• večja jezera (severnoitalijanska in švicarska jezera) imajo na okolico blažilni

podnebni vpliv, .
<ii ,so tudi nosilci turizma, industrializacije in urbanizacije- prihaja do močne

onesnaženosti jezer, velika pozornost namenjena čiščenju in vzdrževanju
Jezer.

3. PODNEBJE,
,.

Večina Evrope leži v severnem zmerno toplem pasu, Le skrajni južni deli
segajo v subrropski pas, skrajni severni deli pa segajo v subpolarni in polarni
pas. Poleg geografske širine pa vplivajo na podnebje 'tudi drugi dejavniki:
• na eni strani je to Atlantsko ocean, kjer nadpovprečno tople morske vode, ki

jih prinaša Severno atlantski tok, blažijo podnebje in oblikujejo poseben tip
podnebja - oceansko podnebje,
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o . Ila drugi strani obstaja vpliv kontinenta, ki oblikuje različne tipe celinskega
podnebja (proti notranjosti postajapravo kontinentalne, proti severu pa ..
prehaja v hladno), .' . .

~ na podnebje Evropevplivajo tudivremenotvom~ središča - januarja je .'
močno izoblikovano islandske območje nizkega zračnega pritiska, ki

.prinaša' zahodni, srednji m južni Evropi vlažno in hladno vreme; poleti se
okrepi azo rsko območje visokega zračnega pritiska, njegov vpliv se razširi

.na sever iri s~vetovzhoddo SrednjeEvrope iri povzroči jasno, suho in-vroče
poletje'; pozimi se nad Sibirije oblikuje izrazit anticiklon, ki zaradi shladirve .
celmezagospoduje nad konrinentorn in prinaša jasno, ostro in suho zimo. .

o" :.

Za podnebje: EVropejezria~ilno menjavanje ciklonskega in annciklonskega .
vremena. Depresije potujejo večinoma od zahoda'proti vzhodu, zavijajo papo

.r~Iič·nih·poteh, Poleti potujejo navadno čezseverno insrednjo Evropo-pozimi
pa zajamejo-celo Sredozemlje, . ..' '. . '

" ,

.K1imatsita območja in podnebni tipi"
.. .

o" ."

Vsi navedeni dejavniki sov Evropi oblikovali pet klimatskihobmočij.
. . .' .' ~ .

. Ati&ntsk{) ali oceansko klimatsko območje obsega 'dolg in ozek pas,kl se
. . . vleče' odseverozahodnePortugalske, zahodneFrancije, Britanskegaotočja do

zahodnih'obal Severnega morja v Skandinaviji. Prevladujejomočni zahodni',
'. vetrovi iri veliko Dih anje'zračnega tlaka.Reiativna.vlagaje vedno visoka,'

"~' Roz~rrJ~bpogostemegle. Značilna jemajiuia'lytIlaleIb.petatuniaaID.plituda 9~ ,
...., rz-e. Zaradi bližine morja so poletja topa in zimemile. 'Morje ob~obali poziini

, -,""'. . . he zamrzne. Letni časi niso izraziti. Padavine sov vseh letnih časih:' Zaradi': ~,;>~." : '.'velike kolieme padavin.je hI'~eč travnatih površin kof njivskih. .
.' " ;. . .

, "

,-.-'-.------'-~----:---;. .IKLlMOGRAf\~ SHAhlNONA " I
" ., '1 !~: J'" 11 ': II

'25 100

1

', 2~8:l, i
" 15 60 '1
. 10 1

" : Ii .; J
f I

II

~: "

Srednjeevropsko prehodno klimatsko območje zavzema vzhodno Francijo,
. Srednjo Evropo, dežele okoli Baltskegamorja in .brez ostre meje prehaja proti

'.', ,.,. vzhodu; v tej sme~ se zmanjšuje oceanski vpliv. Oblikujejo se jasno izraženi' .
letni časl. Zaradi toplih vplivov Sredozemskega morja po dolini Saone nastopi

--"
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pomlad ob zgornjem Renu ·mesec prej kot drugod. Ob Baltskem morju so obale
iR rečni izlivi več tednov ali mesecevzamrznjeni. Letna temperaturnaamplituda .
je na jugozahodu 14°C~proti vzhodu pa se poveča na 24°C, Padavine so v vseh
letnih časih;. maksimum je poleti Nekoliko drugačno je panonsko obrnočje.v-: .
poletja so vroča. s pogostimi: nevihtami, posebno v stepah na Vzhodu. Količina

. padavin \1 Srednji Evropi v.povprečju zadostuje za kmetijstvo (neredne padavine
- umetno namakanje). .

.' • 1.~

,
i
1

i
"j

. I
.:!

!

- _ .._. __ .._ . _1'

Sredozemsko klimatsko območje obsega obale Sredozemskega.' morja in
marsikje' sega v notranjost. Gorovja ob njegovi obali so ostra klimatska meja
proti severu. Značilne so poletne suše injesensko in zimsko deževje.
Po leti je območje pod vplivom subtropskega visokega zračnega pritiska z jasnim
in suhim vremenom (močno' sončno obsevanje,lIlinimalne padavine poleti-
prilagojenost ras tja). . .
Pozimi potujejo čez Sredozemsko morje depresije, ki povzročajo vlažno toda '"
milo zimo. Zahodna območja imajo več padavin kot vzhodna ..za poljedelstvo

.pa je bolj kot količina padavin pomembna njihova razporeditev.' Mile zirneso
. ·razen ob obali tudi v notranjosti na območjih, ki so proti severu zaščitena z
.... gorami. .Vetrovi, zlasti burja ob Jadranski obali in rnistral ob Roni, prinašajo
.' .ohlad itve, ker pihajo 'vetrovi iz pokraiin.ki so bistveno hladnejše.

. '

: ;.

1. 'o

Območje mrzlega podnebja zavzema severni rob kontinenta _Poleti se led stali
samo. na površini. Kljub veliki vlažnosti pade le malo padavin. Snega je malo
obleži pa več mesecev. Tudireke so dolgo zamrznjene.
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Zmerno hlad no območje obsega "velik del Švedske, Finske. in del
VZL\ocInoevropskega nižavja - nizke temperature, malo padavin, sneg se obdrži
nekajmesecev, ko se topi led nastopijo poplave .

. LKUMOGRAM· f'IP~ciZAVODSKA .
IC' mm I
j 30! 1 1 I ! "1'.20 l'
1 H1H'-T' -H--H-+-f-t-+-I rooI .: .80

I 15 60 IJ .

·1 '" i eo !
.1 : I
! I

I
j ~ ' .

. ,.

. Kontinentalne .klimatskoobmočj~ obsegaM61da.vfjo; BeloIl.lsijo,.Ukrajino in
, delRusije' POZl111l 'jemaL({snega ,zato ne 'gojeozimnih .žitPadaviri je pod 500 ".
11lili:' Junij prinaša naIiveln'ne,iiliie;kipospešJjejoetozuo: Zaradi hitrega "
odtoka Vode je vtIeh malovlage. Pozimi je vreme nestanovitno -:-hud mraz

. 'zir3,cli sibirskega 'autlciklona se meša z.vdoromblagih atlantskih zračnih mas.
'.' .', '.' .' . !... . . ..' .

"o I '

.: ,. "

. Podnebje Vpliva' na bolj all manj ugodne .življenjske pogoje. )Včasih je bilo
.podnebje pomembno predvsem' za kmetovanje,' sedaj je tudi-za. letalstvo in .
turizem:' ...

J.. ' 4.. PRsTI IN RASTLINSTVO .' e-:
,", 1..•. ,:

,::f" . '"

; .Splošne' ~ha~ihlOsti
' • .,.,.:; J

", VrL~~reditvi prstiin rastlinstva v Evropi se pravtalco kažepasovitost, kijena .
.e~i·.strčliiipog6j ena. z zgradbo ill'[eliefbmE\!fop~lnadrugi··stfaiJipažlegb;1n. "
. podnebjem . .'. . .... "i '. '. .... .,','.' -,' '." -. ".': .,.' '. • .'.

Pasovitosti, sledimo od tundrskihpi;timi.s~\j~ni prek podioI~'go~dJ01 rjavih do
. rdečih sredozemskih prsti Ii? jugu lri čerriozjoma ha y?TIodu... -:.. . .
"V rasti se kažemočan vpliv bližnjih monj. Tundrinaseveru in iglastemu gozdu
na Severovzhodu sledi v toplejšcmdelu.iistnati ·gozd,.'ha juguceline je .'
sredozemsko rastje, na vzhodupastepsko. Z'razporedirvijo prsti in rastja je
pogojena tudi raba tal. . .' .

Tipi' prsti

Prsti so odyisne od kamninske osnove, klime, rastlinske odeje, organizmov, ki
žive V njih, iri človekove obdelave.
Tun drska tla: najdemo jih na obalnihobmočjihseverne Rusije in severne
Skandinavije.Peščena in šotnatla.vsebujejo .nerazkrojene organske elemente,
zaradi nizkih temperatur je vpliv podnebja nanje minimalen.
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Podzoli: pokrivajo obsežno območje severne in vzhodne Evrope, kije bilo
zaledenele. Ledeniški nanosi so osnova, na kateri s'eje oblikovala svetla, ,

'izpran~ s hraniliosirornašena prst pepelnate barve. Za kmetijsko rabo so manj
primerne, večino pokrajine porašča gozd. ,

Rjave in sivorjave evreričn e prsti: nastajajovzahodnem in srednjeevropskem
"gozdnatem delu spoletnimi toplimi padavinami, kjer sotla manj izprana. Na
njih ,so velike travne.površine, ugodne so za živinorejo, tudi poljedelstva je več.

Cerriozjcrn: nastal je v padavinsko revni travni stepi južne Rusije, kjer prsti
nisoizprane. To jetemrio ljav do črn tip tal z veliko humusa. Pogoj zanasranek
čern ozjoma je rastlinska odeja, ki zagotavlja dobro prekoreninjenost, Te prsti so '

',' !?:itJugodri'ejše za kmetijstvo (intenzivno poljedelstvo).
'i' ......,....;~~;~. .. . '.

, .

, t{os'tarijeye prsti: ·so na obali Črnega in Kaspijskega morja. Nimajo dosti
h~mus~ ampak veliko mineralnih snovi in soli: Kjer jih umetnonamakajoso te ' .

"pfs.tirodovine in dobro obdelane. ' ,

Corskarla: nasta1a so v nagubanih gorovjih in višjih d~lih grudastih gorstev. So
.kamnita tla, ki imajo malo prepereline in jih' imenujemo skeletnatla.

, Re:ridzine: nastala sO·,vapneniških·Alpah in Juri - tip prsti, ki jenastalana
:apnencu. so' rjave do ternnorjave prsti, pornešane s kamenjem. Prsti so '
rodovitne·. Na pobočjih so na "njih pogoji za živinorejo, v nižinskem svetu pa so

. skrbno obdelane.

'Terra rossa ali jerina: so apniška tla, ki nastopajo na sredozemskihkraških
.območjih. So prsti toplejšihpodnebij z veliko pnmesiželezovih oksidov
Nastale so s prepcrevanjem ap~eDcav "TOči in suhi klirni. Jerina je rodovitna,
pogosto naplavljena v dolinah in kotanjab inje ugodna za kmetovanje.

. . . _.
, ,

, Ptl.hlič:u.a tla: v bližini nekdanje kontinentalne in alpske poledenitve in v
notranjih kotlinah je proti vzhodu vedno obsežnejšeobmočje neporaslih

. 'puhIičnili tal"ki se menjavajo s čemozjomom in rjavimi prstmi. V teh nanosili so
, plasti apnenca, ilovice iri prahu. ,.

,To so temeljni tipi prsti, ki jih najdemo v E\TOpi, Človek seje zgodaj zavedel, ,
daje prst eden najbistvenejših elementov naravnegaokolja Iskrbza tJa-
gnojenje, ne prekomerno izkoriščanje, zasajanje gozdov cgolelih pokrajinah).
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Pred poselitvijo so VE~TOpi obstajali naslednji tipi naravnega rastlinstva: tundra,
-'gozd, travinje, močvirja: visoko travna, grmovna in nizkotravna stepa ter _
sredozemsko grmovno rastlinstvo, Človek je z izkoriščanjem inizsekavanjem
'dobil pašnike in goli kras, Pri tem je naravni mešani in listnati- gozd iz - -
gospodarskih razlogovnadomestil.z iglavci. Močvirja in stepe je marsikje z--
melioracijami (izsuševanje in umetno namakanje) spremenil v kulturne ' _
nr"!'~;-iip.-ha KI' 7-a1;;')T-r\v~1",n.aravno rastlinstvo pred nooolnim nničeniern - ,Apv .•...l. --.>..L.&..:I..•.•...•._ ~ v ,L. v c:»: v <..t....t...... y}..1..v.... L.lJ..J.:.l.-'\. v. V ...•..•......':-L t"v t' '. L. ~ '-".JJ...J ..l....I...I., ~v

, mnogedržave uveljavile narodne parke, kjer naravno rastlinstvo ohranjajo. -

v Evropi lahko sledimo nekaterim pasovom rastlinsrva, ki se nadaljujejo iz
_Azije ' -" - -' ,--

_ 'P:as~dre: zajemaozko območje vzdol±ruskb-flnske ialed~neleobaleili-_
" -:.' :--:'·-:::nekatere-p0'\Tfsme;ob skandinavskih fjotdili, Zamrznjenatla se odtajajosamo

po.leti.rpa še to samonapovršju.

,~Iglasti gozd-prične 'se južno od polarne gozdne meje med 67~ iri 70° geo~afske
-, • - - - ~ - , I -,' .

širine (tajga). Pokriva severno Svedsko, Finsko iri severno Rusijo.Značilnaje
gosta Tast ne pre-Več Visokih- dreves. Od lista~eev raste' tu lebreza, na -'
nepropustnih tlehse pojavljajo močvirjain barja. ' .'

. ;.,'

Listnati in mešani gozd~segata od severnega dela Britanskega.otočja, severne ,
"," ., ': 'Francijd, južae: Skandinavije, Sevem e 'Ne~čije, Poljskt dosredi1j~Rusij~_ Na

: .:,' gozdnih območjih so' tudi pašniki," ", - '; , " ..
.-' ,.:', Lega ob morju in nadmorska višina določata tastli'nstvo tega obniočja:-,
.' :,::' ;'- :""v z~.hodhoe\Topskerti delu uspevajo zirnzelena drevesa in hrast; _ "
·.,.i "-vseverozahodni -N,e:fučrjiprevladuje hrast, .: , ", '
',', ': '-ob6balahB.altskegamorjije'bukev,. ",' ,'.,' ," . _ ~'" '

'JliŽ[j{ delgozdnatega pasusega domlado nagubariega _gofO\ja inimaveč
dreve~nih-Vrst: -', :- " . ,- . '.';

:.~ . .

.~ri~jugovz:hbdti'pied~lsew kostanjplatane, bor,
'--:-vsrednji Evropi pa smreko in jelko.

"
Step <L njen obseg je Zaradi polj edelstva zelo zmanjšan; Gozdna stepakjer je še

, veliko padavin, jespremenjena v kulturno stepo, ob rekah so.gozdovi. SUha -
stepa itna trde trave in 'gomoJjnite_ V slani stepi ob Kaspijskem jezeru rastejo

, slanoljubne rastline in trave, ' -

Sredozemsko rastlinstvo: se proti severu zaklj učuje z gorami, ki so ostra
. vegetae ijska meja. Rastline tega območja so prilagojene poletni suši in
močnemu izhlapevanju. " ' .' '

, V nižavjutega območja uspevajo Iovor, mirta, .olean.ier, .oljka, hrastovi gozdovi
in zimzeleni iglavci, od iglavcev pa primorski in alepski bor, pinije.in ciprese, .
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-__V gorskih gozdovih sredozemskega območja rastejo breza, kostanj, hrast,
platana, srebrna lipa, jelka, bori.
Zaxadi uničenja gozda, sekanja ali paše v preteklosti je nastala milija: V
Sredozemlju rastejo oljke .in sadje, tam so področja z intenzivno obdelavo..

S svojim po sego m je človek naravno rastlinstvo temeljito preoblikoval. V
Evropi jenajvečje spremembe doživelo območje listnatega in mešanega-gozda.
'Gozdne povi-šine je spremeni"! v polja, travnike inpašnike. Človek se je relativno
pozno zavedel negativnih učinkov takih posegov. Vse boij pa se zaveda tUdi-
drugihfunkcij gozda: varovalne, krajinske inrekreacijske. -

B.' Družbenogeografske značilnosti

,~..: .-
LPREBIVALSTVO

',.rj.
.. ~:ir

:..
'Gt~tota prebivalstva

~. .

,v Evropi živi okoli 729 .milijonov prebivalcev v 46 državah, kar je 12,46 %
svetovnega prebivalstva s povprečno gostoto 72,90 ljudi na km2 in je tako v
povprečju najbolj gosto poseljenkontinent, _ ' -- -
Eksplozijoprebivalstva je v Evropi povzročila industrijska revolucija, ki se je
začela v posameznih državah Zahodne Evrope v 19. Stoletju. Povzročila je tudi
močno odseljevanje v mesta." -
.Prebrvalstvo je zelo' neenakomerno razporejeno.Tako je gostota prebivalstva
Islandije 2,6' človeka na krn", Nizozemske pa kar.365 ljudi. Obširna skoraj - _
nenaseljena območja leže v notranji Skandinaviji, severni Finski, polotoku kola
in V velikem delu severne Rusije.'

Narodi in jeziki,
, -

Današnja 'razporeditev evropskega prebivalstva je rezultat ponavljajočih se
selitev in večkratnega mešanja prebivalstva. V starem veku se je z rimskim

-imperijern širila rornanizacija skupaj z gradnjo cest in mest po velikem delu
. Evrope. Krščanstvoje močno vplivalo na način življenja in razvoj družbe v
duhovnem in materialnem pogledu.

KeIti .: so nekoč oblikovali kulturno podobo precejšnjega dela Evrope, danes pa
so omejeni na majhno območje v Zahodni Evropi.
Germani --živeli' so med Severnim morjem, Donavo, Renom in Karpati. Od tod
so se širili proti zahodu in severu: Plemena, ki so prodirala proti jugu so se
romanizirala. Iz gennanskih plemen so nastali Nemci, Flamci, Frizijci, Angleži
in Skandinavci (Švedi, Norvežani in Danci). ,
Romani - nastali so stoletnem mešanju raznih barbarskib narodov z Rimljani

"o -. •

,(od njili so postopno sprejeli kulturo in jezik). Temelj rornanskih jezikov je
pretežno Iarinščina. Med rornanske narode spadajo: Francozi, Provansalci,
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Valonci, rtal~jaDi, Španci, Katalonci, Portugalci, Rerorornani, Furlani, Romuni in
Moldavci.
Slovani ~ izšli so iz ozemlja med. odi-o in gornjo Vislo, Od Baltskega morja do
Karpatov in srednjega toka Buga, Dnepra in Dona. Zaradi pomanjkanja prostora
so se selih proti zahodu in jugu, Med vzhodne Slovene spadajo Rusi, Belorusi in
Ukrajinci, med zahodne Čehi, Slovaki, I?oljaki in Lužiški Srbi, med južne pa
Slovenci, Hrvati, Srbi, Makedonci, Črnogorci in Bolgari. .
Južni del Balkanskega polotoka je heleniziran. Nova.grščina je državni jezik,

. pra' ....'"' tako unorabliaio sveto abecedo. A ••. ~ '-' Uo..t''-J.l. Vr...) jV VJ. V~\.....< •. .

Hiti sonekoč živeli ob Jadranu lil Donavi, od njih sp 'ostali samo Albanci ...
Latvijciin Litvanci so ostanek nekoč velike indoevropske skupinebaltskih
narodov, ki so obdržalisvoj jezik rnnavade. .

. Uralski narodi so se umaknili pred altajskimi ljudstvi na nova naselitvena
. območja: Madžari, Finci:in· Estonci imajo svoje države, Laponci so se naselili rta
severu Evrope kot nornadsko Ijudsrvo.Tudi majhneskupinenarodov na .'

..',.severovzhodu Rusije pripadajo tej jezikovniskupiniNa jugovzhodu najdemo .
turško tatarska ljudstva. . . .

.:Narodllasest~'va Evrop'eje torejzalopisana. Pogojuje jozgodovinskirazvoj,
'•.oblikovanje posameznih narodov, politične spremembe in razlitlia stopnja ..

. . ..' ~. '. . .' .

'. gospodarske razvitosti. Posledice so pogoste spremembe mejain številne selitve..
kiso povzročile še večjonarodno pisanost. . . .' . .
Zlasti narodnostne skupine, ki so ostale izven meja matičneganaroda, doživljajo
.asimilacijske pritiske in se polagoma stapljajo z večinskim narodom-Na - . .

.' .."uarodnostnih območjih se pojavlja vprašanje; zagotavljanja nar6ckostnih pravic
manjšine, zagotavljanje temeljnihčlovekovih pravic, 'uporabe 'svojegaj~zika ib.'

.. šolanja. Mnogokje pa se problemov sporazumevanja' zavedaj 6 'že tUdi vetinski ..narodi. .. .. . . . .

,;..

.. 'Verskasestava
' .. =

•.~Vehkd;l~Vropsk~gaprebivalstva je katoličanov ~r6rrlanski 'Ii~bsli~ prebivalci
..ftpp.blike irske, Litvanci, južnega dela. Nemčij e, Liechensteina, Avstrije. kot tudi

.. ··7~I...;~:r1'-'':C'1;.·•.•~_~ . C'l;-"H;"":"~~':~ u~.":"':·D--" •.•.__~~~~_~.: !..c·,;,,·;:--,· •.l;;'·,i~_~~:~· -~ U_L._.i-.:.~ .
L.-a.LL.VU.lll. 0l.V Va.J..!..S 0.l.UYC.Ll.L-L UL!.il va.l.!.. ;t.J.. a l·U::'.f.UV UJ..lUCY lll.UUJGJU V YLllUll,lU

:Evr.~pi;:Rortlll1:iiji; Bolgariji, Srbiji, Čini gori, Makedoniji in Gr6jL
'".Norvežani, Švedi, Danci, Angleži in velik de! Nemcev so protestanti -,
. Vdor. Turkov prek Balkanskega polotokapojasnjuje razširitev islama v
. evropskem delu Turčije in Albanije. Muslimani so vMakedoniji.Bosni in
Hercegovini, Bolgariji in jugovzhodnem delu Skupnosti neodvisnih držav .

' ..

. . .'

;' Politične spremembe, vojne in različne stopnje gospodarske razvitosti so
sprožile številne selitve prebivalstva (npr. selitve Židov v drugi svetovni vojni, .

. . beg iz Vzhodne v Zahodno Nemčijo).
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" "

Po vojni je v Evropo prišlo "okrog milijon ljudi iz nekdanjih kolonij v Francijo,
Veliko Britanijo, Nizozemsko, Belgijo in Portugalsko.

Posebna oblika selitev je zdornstvo. Pogosto se začasna zaposlenost.v tujini
spremeni v trajno. Mnogo zdomcev se naturalizira. Največ tujih delavcev je v
Nemčiji, Franciji, Švici, Avstriji in Belgiji. Prihajajo pa iz Južne Evrope" (Italije,
Španije, Portugalske, Grčije, Turčije) in Slovenije, Hrvaške, Bosne in
Hercegovine ter Jugoslavije.' Okrog milijon paje zdomcev" iz afriških.držav, "
Največ tujih delavcev je zaposlenih v Nemčiji. Z gospodarsko b-tzo in"
nastajanjem Evropske skupnosti je bil ustavljen dotok delovne sileiz držav
nečlanic skupnosti, medtem ko so se drugod selitve še krepile.

.Pčrnen naselij
"l\.:.' .

Naselja sodijo med najbolj opazna dela človeške družbe. Prav poseben pomen in
vloga so pridobila mesta, zlasti velika, ki so nastala v pokrajinah z gosto" "
naseIitvijc. Dajejo pečat civilizaciji in so glavne osi v organizaciji današnje "
družbe." " !

V najbolj razvitih delih Evrope so mesta postala domi~antna poteza v pokrajini,
. posebno ker v njih živi velika večina prebivalstva. .
"Mesta so se začela hitreje razvijati z industrijsko revolucijo proti koncu 18. stol.
in v 19. stol.

Regionalna struktura in sestava mest
. . . .' .' .

Velika večina 165 evropskih mestnih aglorneracij z nad 20.0 000 prebivalci leži:" "
v srednji Evropi ili tvori megalopolis, ki se vleče od Velike Britanije do

"Lombardije. Njegovo jedro je med obalo Severnega morja in Kolnom ter"
"Bonnom. Njegov najbolj dinamičen delpaje trikotnik Munchen-Zurich-
Stuttgart. V tem megalopolisu leži večina nemških mest (23 od 78), vsa mesta
Bcncluksa t lč), angleška 0.5),' italijanska (12), toda le malo francoskih (7). ""

.. To ogromno mestno območje Evrope ima svoj izvor v gospodarski moči in
postaja glavno trgovsko območje Evrope.

" "'

Drugo veliko urbanizirane območje nastaja na jugu Evrope. Pogojeno je s hitro
rastjo prebivalstva, k temu paje prispevala tudi Evropska unija, kije temu.
območju namenila 70% vse regionalne pomoči. TU: so pomembna mesta'
'Genova., Lyon, Milan, Benetke. Območje se bo razvijalo v dveh smereh:
- proti jugu Italije, vzdolž jadranske obale in
- čez južno Francijo, v Španijo in na Portugalsko.
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Mesta na atlantski obali so izolirana, nepovezana med seboj. V svojih funkcijah

·nihajo med tradicionalno navezanostjo na morje in med novimi vezmi z
·notranjostjo Evrope:
·Obstajajo pa tudi mesta, ki so.premalo aktivna, da bi jih' bilo čutiti v Evropi. To'
so večinoma ..glavna mesta držav, industrijska mesta, katerih industrija je vkrizi,
mesta s številnim prebivalstvomin majhno gospodarsko aktivnostjo ter mesta, ki
so preveč .odvisna od drugih večjih centrov,. . . .

','

. "

.' ( :~
..' . ~egi()riahio pIaniranj e

\':<'>;';.:p, :.". ; ~ :;' ... ,.' '. '"

". Razli8~Ii;raiv6j mestnih območij in regij zahteva usklajeneodločitve pri. .
'. :.:"faiL{kovalpill,pplitičnih'iri: administrativnihposegih vpokraj ifio:;,toJ~zlasti

" :,';':p6memb'nd; ktf grezaskupno 'evropsko regionalno politiko-:-A6vikoIi~epti .
:."':':,': '.'prila,gajanja regionalnega razvoja slcupillin'evtopskiliiraimer~:"""~'

"', ·l\.:i~.;"~~~",:~~hT\~~S~b ~h~~·~~~b.·r:o.~a·raz"~;r-.~a' ., .rf~~rl~a- h~~~ri8.!' ·Š;rAlr ~~~~-
. .J. :-~Jl:-'\.J:LU.'-J...J+L.lJJ..'-'J v \_ff..~.1.l.l.V'-'JV t..'-".5 L. vVJ J"-' .E..U.U~ .ua..n.a:.u , ll~L'\.. P~

···.·r~bjlli4bbIIi6ČJj; ki se razpro stil-a]o od Londona na' severu prek: Randstada na
NizozeD;iske~ Bruslja v Belgiji: Ponirjain Porenja v Nemčiji, osrednje Švice '.
'db Milana ·ih.1?adske nižine na jugu;: . '.
Na.td:.se navezuje "sončni pas", ki teče ob severni obali Sredozemlja od
Barcelone prek MarseiIlairi. NIce do Rima, Na teh območjih 'naj bisev

.prihodnosti osredotočila vsa gospodarska moč Evrope,

Po političnih spremembah v Vzhodni Evropi naj bi se temu območju pridružilo
še gravitacijska vozlišče od Berlina prek Leipziga, Dres dna in Prage do DUnaja,
Kot podaljšan del sončnega pasu pa se bo oblikovala gospodarska os Barcelona, .
Budimpešta, Kijev. .

._;,
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Cilj vseh teh načrtovani je organiziran in usklajen razvoj regij, ki pomeni
decentralizacijo regionalnega, območja. Podeželska pokrajina ne sme pomeniti
nekaj slabšega, takokot centralna lega ne zagotavlja vsesplošnega

. gospodarskega uspeha.
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Cestno omrežje'

. .

. Množična uporaba avtomob ila je zahtevala ustrezno obiikovanj e in gradnj o cest
Pred L Svetovno vojno so začeli z gradnjo avtocest V Zahodni Evropi so talcih
cest zgradili največ v Nemčiji .inltaliji_. . . .

. Do bra mreža avtocest pa pritegne gost promet, ki ima v pokrajini tudi negativne
posledice>- hrup in velika onesnaženost okolja. Posamezne državese zato
trudijo zlasti tovorni promet preusmeriti na železnico inzato preprečujejo'
vožnjo tovornjakov ob vikendih in praznikih, mnogokje pa tudi ponoči (Avstrija'
Lr1Švica}. ' .

..··ii"~i~~k~c8J~~6~~;~7~=1~~b6f~i~~r
.~,.~::~:-

~ ."

';-.' .. '

Posodabljanje železnic in vodnega prometa.
<;" . - • '.. -

. ŽeleZnica je bila eden od pogojev industrijske revolucije -':-gradili 'so jih hitro, .
ker so' lahko prepeljale tovor tia večje razdalje, bile manj odvisne od vremenskih
.t~iner in imele sorazmerno veliko hitrost in nizke cene. Železnice se prilagajajo
razvoju in potrebam prometa:

,.

Marsikje so povezali plovne reke s kanali in tako je nastalo rečno kanalsko
omrežje, kije najgbstejše v zahodnem delu Evrope. Po rekah je mogoče pluti iz
severne Francije prek Nemčije na Po1jsKo~
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j. Letalski proruetp revzema potnike na velike razdalje

Intenzivnost letalskega prometa je največja tam; kjer je veliko mest s'
pomembnimigospodarskimi in drugimi funkcijami. Rast potniškega in
tovornega letalskega prornetaje izredno hitra.
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'4_ P9LITIČNO IN GOSPODARSKO POVEZOVA ..NJE EVROPE
-.:.o" -,

- ", .~ - , . '. :', .J

"

Razvoj
. ,.,,'

" '

-':;"
:';: 'Druga svetovna vojna je razdelila Evroponavzhod in zahod, 'Pdja01 s'elestr?Ji .:

,pred ponovnim spopadom. Rešitev tega problemase je zdela vldejie'YI:0p':;k~,C,
združitve. Nastal a je, mednarodna organizacija Svet Evropc'{1949\)Q imiii' ,',

, , cilj kulturni, gospodarski 'ih socialni napredek državčlanic. Zatokerjebil "
" " NATO že' ustanovljen.iso vojaška in obrambna vprašanjaostala mn~jdOriien'e'

"Svet;l:L ' ", " ' ,
Priz'ade\Tarlj3. po tr&i~j~i' nad državni integracij i'zahodne Evrope so 6st~aT ClC~je"
n:lc:t;~l:'.l t'~rr-:n'ri<:rz.~ ~~~ii~ 1;1 lP ,> hiC:h~1 C:Pd:'HrIi~~:::I iz' tTph mptt'<:p-hri; ,........•..~...::L.'--.......- --·""'-r~""~- -- ......J--~ •..loo....AJ- •••..•..•. _ .•.••...•. ...,-....;:--"'-"'- .• "':1- •....•.- •.........•..- .•..••...•.•..,...-~.~ ........•...............J

, institucionalnoin funkcionalno povezanih organizacij. Gre za L 195i
',ustall0vljeno,'j::'vTopsko .skupnostza premog injeklo, 'L'1957 usta,h6vljerici ,
Evropskoatomsko skupnost tet Evropsko gospodarsko skupnost.Pe.posebni "

, pogodbi iz L 1965 imajo vse tri organizacije tudi skupne organe, Pomembnejši
so Evropski parlament (ustanovljen L1958)~Svet ministrov, komisija EU ter

.nekateri odbori, Znotraj Evropske unije so pomembne težnje po enotnosti te ,
organIzaCIj e.

v ...
" " ,

, ,
:.., :

': '. ~ ' ' 'o '

, Zahodnoevropske države, ki iz političnih zadržkov ali ekonomskeračunice niso
postale članice EU, so se organizirale na nižji stopnji gospodarskega "
sodelovanja. Tako je bilo L1960 ustanovljeno Evropsko združenje svobodne
trgovine (EFTA). Članice so Islandija, Norveška in Švica, ' ' , '
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Sodelovanje med državami

stran 2}'

V Evropi poteka sodelovanje med državami po več vzporednicah, na državni in
regijski ravni, Srednjeevropska inicia tiva je organizacija, kije nastala na
pobudo Italije, in je združevala Italijo, Avstrijo, Jugoslavijo, Madžarsko, Češko
jl~ Slovaško federacijo in poljsko. Po razpadu Jugoslavije in njeni izključitvi SO '
vanj o 'sprejeli Slovenijo, Hrvatska ter Bosno in Hercegovino. Njen cilj je

, • ekonomsko iri po liti čn o sodelovanje držav nekdanje vzhodne Evropez
nekaterimi državami zahodne Evrope.

'Regijsk9 povezovanje "
"d;)'j' i;, I , ,,' .',., , "

~9,Iegprocesov sod~lovaiJja'meddržavanii sev Evropi odvija: sodelovanje tudi'
n~;'ra\TIiregij. Gospodarski interesi, številne kulturne, etnične in družinske vezi'

, 'sq"na:mednarodne,sosedske odnose.vplivale drugače, kot pa so to do~evali
n~trt9valci meja. V s~demdesetih in' osemdesetih letih so v Evropi nastala
številna regionalna združenja, ki so posamezne regije, predvsem obmejne, ,
pričela trdneje povezovati (npr. delovna skupnost Alp Jadran, kije nastala L
1978) .

, , 'o i, '

Slovenija in evropsko povezovanje

" Delovna skupnost Alpe Jadran povezuje regije iz Italije, Avstrije, Slovenije,
"Madžarske,H[vaške in Bosne in Hercegovine. K~t aktivni opazovalki sodelujeta
-tUdi svobodna država Bavarska in dežela Salzburg Področja, s kat~rimi se
, ukvarja delovna skupnost so: alpske prometne zveze, pristaniški promet,
pridobivanje iri prenos energije; kmetijstvo, gozd<:ITstVo,vodno gospodarstvo,

, turizem, varstvo okolja, kulturni stiki, 'znanstveni stiki itd. - '
o, ".:

:' '" V Evropipotekajo na eni straniintegracije.nadržavniravni, hkratipadobivajo
regije vedno večjo avtonomijo.ikijo izkoriščajo za regionalno povezovanje. '

-:» 'Evropa ostaja Evropa narodov in Evropa regij .. ,

, ,
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DELOVNA SKUPNOST ALPE JADRAN
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@ GLAVNO MESTO

-"'- DRiAIMA,MEJA

·2. REGIJE EVROPE

. " -.;

..Pojem Seve;~~Evrope
_. r • o"

"Seve~~'EVrOPb b6mqcrazdelili,na večjo.skupinonordijskih iri manjšo skupino
,! ptibaltskilfdrza\'~,; :':.; ': " , .,",'. . "

K Severni Evropitako pristeVab:ioDansko,Šv~dsko;Norveško" Finsko m,.,' ,
. ·:rslaridij6 ...V'hara:vn~tn·p~iIeduimajo veliko 5icUpb:ili značilnosti. Še bolj piijih
. ", druži kultw.Ti-a$qr8dno~i' (protestantska veroizpoved) m,zgodovinske vezi.:/'

~c'zi z'Djimj'sb pogosto uporablja izraz Skandinavija, V ožjem pogledusta to le
rh,t.a-: drT?,nc·~1i~nrl;n~~js!rp-o-~ ncdn.f-n.L---~' (Norveška .: Švedska '\ oozostona vr ~_~1~~~-- . -- .....--.........:.-•..•.v .•..•..~ .....••..~'"'"-....•...•...-bc:.. y'-'.J.. '-'-',L,-G. \.&. 'I,'-'..L Y:----..::J.r:::t... .l...t..L L.:.1 'l' --~ .1:'_ J, pv 5V LV _}Ja \ pi a.t\...,:)1.

Sem prištevarno tu'di Finsko in Dansko ter celooddaljenoIslandijo Prebivalci
teh držav to: celoto 'poimenujejo z izrazom Norden, kar pomeni sever. Zato bomo .

. ~,jeupor~bUali skupenizraz uordijskedržave. .
Po razpadu .Sovjetske zveze pa k državam Severne Evrope pnštevamo še tri
prr'b.altske driaveLitvb, Latvijo in Estonijo. Ker pa se te tri države po ..

.gospodarski razvitosti bistveno razlikujejo od nordijskih držav, jih bomb.
obravnavali posebej.



VPRAŠANJA ZA PREDMET DRUŽBOSLOVJE - GEOGRAFIJA

1. Kaj je geografija in kako jo delimo?
2. Kaj je geosfera in kaj jo sestavlja?
3. Kako delimo geografske dejavnike?
4. Kaj je predmet preučevanja fizične geografije?
5. Kaj obravnava družbena ali socialna geografija?
6. Kaj je podnebje ali klima in kaj je vreme?
7. Naštej poglavitne klimatske dejavnike!
8. Kako ločimo padavine glede na njihov nastanek?
9. Kaj je to zračni pritisk in kako ga izražamo?
10. Katere toplotne pasove poznamo?
11. Naštej vrste podnebij in eno vrsto podrobneje razčleni !
12. Kaj je vodovje (hidrosfera) in kaj ga tvori?
13. Kateri sta najpomembnejša fizikalna in najpomembnejša kemična lastnost vode? Kaj vse
razumemo pod pojmom gibanje morske vode?
14. Razloži pomen oceanov in morij!
15. V kakšnih oblikah najdemo vodo na kopnem?
16. Kaj je talna voda in kako nastane?
17. Kaj je skalna voda in kako nastane?
18. Kaj so jezera in kako jih ločimo glede na hidrografske značilnosti?
19. Kako ločimo jezera po nastanku? Opiši pomen naravnih in umetnih jezer!
20. Kako delimo tekoče vode?
21. Kaj je porečje in kaj razvodnica?
22. Naštej rečne režime in opiši enega izmed njih!
23. Kakšen je pomen tekočih voda?
24. Od katerih dejavnikov je odvisna gostota naseljenosti prebivalstva?
25. Naštej vrste demografskih režimov in opiši značilnosti enega izmed njih!
26. Naštej vzroke in motive za selitve!
27. Katere oblike selitev poznamo?
28. Katere so biološke sestave prebivalstva?
29. Katere so družbene sestave prebivalstva? Opiši značilnosti ene izmed njih!
30. Kateri so družbeno-gospodarski problemi prebivalstva?
31. Kaj vse označujemo kot kmetijstvo? Naštej naravne pogoje, odločilne za njegov razvoj!
32. Glede na kaj ločimo oblike kmetijstva in katere so te oblike?
33. Kaj je deagrarizacija? Kaj je degradacija okolja?
34. Kateri so problemi kmetijstva v sodobnem svetu?
35. Od česa vse je odvisna rudarska dejavnost? Naštej glavne vrste rud!
36. Kateri so glavni energijski viri?
37. Kaj so to obnovljivi energijski viri? Naštej jih!
38. Kaj je to industrializacija? Kateri so glavni razmestitveni dejavniki? Označi enega!
39. Katere so glavne industrijske pokrajine po svetu?
40. Opiši učinke industrializacije na zemeljsko površje!
41. Med katere vrste gospodarskih dejavnosti spada promet? Katere vrste prometa poznamo?
42. Opišite pomen železniškega prometa!
43. Razčlenite pomen vodnega prometa!
44. Kaj je turizem, kdo so turisti in zakaj je turizem pomemben?
45. Kakšna dejavnost je trgovina? Opiši nastanek in razvoj svetovne trgovine!


