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Dober dan sedmošolke in sedmošolci!
Pričeli smo s spoznavanjem Azije, najprej smo spoznali njeno površje-naravne enote:
Rešitve : Azija - naravnogeografske značilnosti- površje (naravne enote)
1. Oceani: - Indijski (J), Tihi ali Pacifik (V)
- morja: na zahodu: Črno in Sredozemsko, na JZ Rdeče, na jugu Arabsko, na JV Južnokitajsko,
na vzhodu Japonsko, na SV Ohotsko in Barentsovo in na severu Severno ledeno morje
- Perzijski in Bengalski zaliv na Jugu
- Sueški prekop na Z in Korejski preliv na vzhodu
2. Polotoki: Arabski, Dekanski (Indijski), Indokitajski, Korejski, Kamčatka
3. Otoki: Šrilanka (Ceylon) in Taivan
4. Otočja: Indonezijsko, Filipinsko, Japonsko
5. Nižavja: Mezopotamsko, Indsko, Gangeško, Veliko kitajsko
6. Gorovja: Himalaja z Mount Everestom in najvišjo planoto na svetu Tibetom
Nadaljevanje površja sta podnebje in rastlinstvo. Prilagam toplotne pasove s podnebnimi in
rastlinskimi tipi, ki so vsi prisotni tudi v Aziji.
S pomočjo spletne predstavitve (M.M.): http://www.facka.si/gradiva/geo/azija/index.html in
učbenika na strani 109 in110. Izpišite tipe podnebja in rastja Azije v zvezek.
Naslov v zvezku:
Azija - naravnogeografske značilnosti: Podnebje in rastlinstvo
Svetujem kratek zapis s pomočjo strani neba od severa proti jugu ali obratno oziroma skico Azije in
vpis po posameznih delih.
Uspešno delo in lep pozdrav JU

TOPLOTNI PASOVI IN POSEBNOSTI

Toplotni pasovi so območja, ki se razprostirajo čez celotno Zemljo. Osnovno izhodišče za njihovo določanje
je temperatura.
Ločimo pet tipov toplotnih pasov:
- Tropski pas
- subtropski pas
- zmerno topli pas
- subpolarni pas
- polarni pas
Znotraj vsakega pasu pa ločimo več tipov podnebij.
TROPSKI ALI VROČI PAS
Leži se med severnim in južnim povratnikom (23,5°). Temperature pa so skozi vso leto med 20°C in 30°C.
V tropskem pasu ločimo štiri tipe podnebja:

1. EKVATORIALNO PODNEBJE - zanj je značilno bujno rastlinstvo in malo
podrasti (Tropski deževni gozd, Svetli gozd), obilne padavine od 1500 - 2000 mm letno
2. SAVANSKO PODNEBJE - zanj je značilno savansko rastlinstvo (grmovja,
drevesa, travniško rastlinstvo), menjavanje deževne in sušne dobe
3. TROPSKO SUHO - zanj je značilno puščavsko rastlinstvo, od 200 – 250 mm
padavin letno
4. POLSUHO PODNEBJE - zanj je značilno puščavsko rastlinstvo (trnati grmički,
kaktusi ali celo nič- zaradi suše), pod 250 mm padavin letno

SUBTROPSKI PAS
Leži med povratnikoma ter 40° severne in južne geografske širine. V tem toplotnem pasu se že oblikujejo
letni časi. Temperatura je vso leto med 10°C in 30°C.
Oblikujejo se že letni časi.
V subtropskem pasu ločimo pet tipov podnebij:
1. SREDOZEMSKO PODNEBJE - zanj je značilno mediteransko rastlinstvo, poletna
suša, zimzeleni listavci, malo padavin poleti več pa v jesen in pozimi
2. SUBTROPSKO VLAŽNO PODNEBJE - značilen je vlažni subtropski gozd, največ
padavin poleti in malo v jesen in pozimi
3. MONSUNSKO PODNEBJE - značilen je vlažni tropski gozd (nižja drevesa,ki so
redkeje poseljena, več podrasti), izrazit višek padavin poleti v času monsuna
4. SUBTROPSKO POLSUHO - puščavsko rastlinstvo, od 250 - 500 mm padavin letno

ZMERNO TOPLI PAS
Leži na severu in jugu od 40° do povratnikov.Temperature so poleti nad 10 °C, pozimi pa se spustijo pod 0
°C.
V tem pasu ločimo pet tipov podnebij:
1. OCEANSKO PODNEBJE - za ta tip podnebja je značilen listnati gozd, padavine so
enakomerno razporejene skozi vso leto
2. CELINSKO VLAŽNO PODNEBJE - tu lahko najdemo listnati gozd in mešani gozd,
nad 500 mm padavin letno z viškom poleti
3. CELINSKO POLSUHO PODNEBJE - tu lahko najdemo stepsko rastlinstvo, od 250
do 500 mm padavin letno z viškom poleti
4. CELINSKO SUHO PODNEBJE - tu najdemo puščavsko rastlinstvo, pod 250 mm
padavin letno z viškom poleti
5. ZMERNO HLADNO PODNEBJE - tu pa najdemo iglasti gozd , pod 500 mm padavin
letno z viškom poleti

SUBPOLARNI PAS
Leži na območju severnega in južnega tečajnika. Posebnost je polarni dan in polarna noč.
V tem pasu lahko najdemo dva tipa podnebja:

1. SUBPOLARNO (TUNDRSKO) PODNEBJE - tam lahko najdemo le mahove in lišaje ter
pritlikave grmičke, temperature ne dvignejo nad 10°C, višek padavin poleti
2. POLARNO PODNEBJE- za ta tip podnebja je značilno da ni rastlinstva saj je tam večni sneg in
led, temperature se ne dvignejo nad 0°C, zelo malo padavin, ki so neenakomerno razporejene

POLARNI PAS
Na severu se nahaja od severnega tečajnika do severnega pola, na jugu pa do južnega tečajnika do južnega
pola. Za to območje je značilno izrazito pomanjkanje padavin, ter večni sneg in led.

• Najnižja izmerjena temperatura v Verhojansku (Rusija) je - 67.8 °C. Zaradi tega se to območje ne uspe segreti
do temperature, ki bi omogočala taljenje ledu. Najnižja izmerjena temperatura pa je bila - 89.2 °C na Sovjetski
postaji Vostok na Antarktiki 21. Julija 1983.
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