
DELO OD DOMA, GEOGRAFIJA, 7. razred 

9. TEDEN, 18. maj 2020 – 22. maj 2020 

 

 

SEVERNA IN SREDNJA AZIJA 

(prepiši ali natisni in nalepi ter odgovori) 

POVRŠJE 
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Površje/relief obsega nižine, planote in visokogorski svet. 

1. NIŽINE 

a/ VZHODNOEVROPSKO ali RUSKO NIŽAVJE (Vzhodna Evropa, evropski del 

Rusije) je rečno in ledeniško preoblikovano površje. Razprostira se od poljske meje 

do Urala. Najpomembnejša je reka Volga.  

 

b/ ZAHODNOSIBIRSKO NIŽAVJE leži V od Urala in je redko naseljeno. Pomen rek 

(Ob, Jenisej, Irtiš) je zmanjšan zaradi zamrznjenih lijakastih izlivov. 

Zakaj so zalivi zamrznjeni? 

Kje reke izvirajo in kam se izlivajo?  
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V kateri smeri tečejo (strani neba)? 

 

c/ PRIKASPIJSKO NIŽAVJE leži ob Kaspijskem jezeru. 

Depresija, kriptodepresija/RAZLOŽI. 

 

d/ TURANSKO NIŽAVJE se kot natavna skleda širi okoli Aralskega jezera. Prehaja 

v puščavi Kizilkum in Karakum. Preko tega ozemlja tečeta reki Sir-Darja in Amu-

Darja. 

Aralsko jezero je svetovna ekološka katastofa. Zakaj? 

 

2. PLANOTE 

Ostednji del Severne Azije je SREDNJESIBIRSKA PLANOTA (e). To je od 200 m do 

800 m visok svet, ki so ga preoblikovale številne reke (Lena, Jenisej). 

 

 

 

3. VISOKOGORJE 

Z izjemo Urala (f) se gorski svet razprostira na obrobju (J in V). Začenja se s Karpati 

v Evropi in prehaja preko Jajle na polotoku Krim in težko prehodnega Kavkaza (g) 

v Pamir (h) (najvišji vrh, Pik komunizma ……. m), Tjanšan (i) in rudnat Altaj (j). 

Proti V so gorovja starejša in bolj uravnana. Na skrajnem V je polotok Kamčatka (k) 

z delujočimi vulkani. Eden najvišjih delujočih vulkanov na svetu je Ključevskaja 

sopka ali vulkan Ključev, …… m. 

 

PODNEBJE 

Zaradi razsežnosti ozemlja so podnebne razlike opazne le na večje razdalje. Vpliv 

toplejših morij ne sega daleč v notranjost. Podnebne razlike se pojavljajo predvsem v 

poldnevniški smeri. 

Široko severno obrobje je v MRZLEM PASU.  

Več kot 
3

4
 ozemlja ima CELINSKO PODNEBJE.  

Na J imajo določene pokrajinske enote SUHO PODNEBJE (Prikaspijsko in Turansko 

nižavje). 

Na polotoku Krim in v Zakavkazju pa milo SUBTROPSKO PODNEBJE (podobno 

sredozemskemu podnebju). 



Značilna so velika temperatirna nihanja in različna količina padavin. 

Verhojansk je mesto, kjer imajo najnižje zimske temperature. Koliko znaša najnižja 

izmerjena temperatura? ………….ºC. 

 

RASTJE 
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Obsežni rastlinski pasovi se vrstijo od severa proti jugu brez ostrih meja. 

1. Pas TUNDRE se razprostira na skrajnem severu Severne Azije. Uspevajo mahovi 

in lišaji. Tla so v globini zamrznjena tudi v poletnih mesecih (PERMAFROST ali 

trajno zamrznjena tla), na površju je močvirje. 

2. Najobsežnejši rastlinski pas je gozdni pas – TAJGA. Meri ok. 12 mio km². Največje 

naravno bogastvo je LES. Med iglavci raste tudi breza. PODZOL je slabo rodovitna 

siva prst. 

3. Proti jugu padavine pojemajo in gozd prehaja v STEPO. Prevladuje ČERNOZJOM 

– najrodovitnejša črna prst. 

4. Travnata pokrajina/stepa proti JV prehaja v POLPUŠČAVE in PUŠČAVE (od sp. 

Volge do Aralskega jezera). Rastje je skromno. 

5. SUBTROPSKO podnebje (sredozemsko ali mediteransko) na polotoku Krim in v 

Zakavkazju. Ta rastlinski pas je najmanjši. Dovolj je vlage, temperature so visoke. 

Uspeva zimzeleno rastje. 

 

Ob koncu 9. tedna posreduj (gordana.sober@ludvik.si) opravljeno delo, morda tudi 

vprašanja povezana z učno snovjo. 
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