


POLARNA OBMOČJAPOLARNA OBMOČJA

1. LEGA IN OPREDELITEV OBMOČJA1. LEGA IN OPREDELITEV OBMOČJA

S pomočjo zemljevidov ugotovi, kje na ZemljiS pomočjo zemljevidov ugotovi, kje na Zemlji
se razprostirajo polarna območja.se razprostirajo polarna območja.

Na enem zemljevjevidu označi severni pol,Na enem zemljevjevidu označi severni pol,
na drugem pa južni pol ali tečaj.  na drugem pa južni pol ali tečaj.  



Skupne značilnosti polarnih območijSkupne značilnosti polarnih območij

- velika ledena prostranstva- velika ledena prostranstva

Kje leži severni pol?Kje leži severni pol?



  
- Na podnebne razmere vplivata polarni    - Na podnebne razmere vplivata polarni    
  dan in polarna noč. Na tečaju trajata po   dan in polarna noč. Na tečaju trajata po 
  pol leta.  pol leta.

- Sončni žarki padajo zelo poševno in    - Sončni žarki padajo zelo poševno in    
  slabo ogrevajo tla.  slabo ogrevajo tla.

Poišči kraj na zemljevidu.Poišči kraj na zemljevidu.

Oceni koliko dni v letu ima Oceni koliko dni v letu ima 
kraj polarni dan oziroma kraj polarni dan oziroma 
polarno noč.polarno noč.

Kateri tip podnebja prikazujeKateri tip podnebja prikazuje
klimogram?klimogram?



- Nekdaj težko dostopna območja - Nekdaj težko dostopna območja 
  niso bila zanimiva za države v   niso bila zanimiva za države v 
  soseščini. Razvoj moderne tehnike   soseščini. Razvoj moderne tehnike 
  in spoznanja, da so ta območja   in spoznanja, da so ta območja 
  bogata z naravnimi bogastvi pa že      bogata z naravnimi bogastvi pa že    
  netijo meddržavne lastniške spore.   netijo meddržavne lastniške spore. 



ARKTIKA ARKTIKA - ledeni ocean obdan s celinami- ledeni ocean obdan s celinami

Kaj se dogaja z ledenimKaj se dogaja z ledenim
pokrovom?pokrovom?



Ledolomilci na Ledolomilci na 
jedrski pogon vjedrski pogon v
poletnih mesecihpoletnih mesecih
dosežejo severnidosežejo severni
pol.pol.



Arktika Arktika - podnebne značilnosti - podnebne značilnosti 

Dejavniki: Dejavniki: 
- geografska lega- geografska lega
- oddaljenost od oceana- oddaljenost od oceana
- morski tokovi- morski tokovi
- nadmorska višina- nadmorska višina
- relief- relief

S pomočjo zemljevida oceni, kako daleč vS pomočjo zemljevida oceni, kako daleč v
področje Arktike sega vpliv zalivskega toka.področje Arktike sega vpliv zalivskega toka.



Na območju Arktike prevladujeta dvaNa območju Arktike prevladujeta dva
podnebna tipa. podnebna tipa. 



Naravno rastje v tundrskem ali supoplarnemNaravno rastje v tundrskem ali supoplarnem
podnebju je TUNDRA.podnebju je TUNDRA.

mahovimahovi
lišajilišaji



Polarno podnebje ali podnebje Polarno podnebje ali podnebje 
večnega snega in leduvečnega snega in ledu

Na severni polobli zajema območja stalnoNa severni polobli zajema območja stalno
zamrznjenega Severnega ledenega morja okolizamrznjenega Severnega ledenega morja okoli
sverenega pola in notranje predele Grenlandijesverenega pola in notranje predele Grenlandije

Kje na severni ploobli se nahaja pol mraza?Kje na severni ploobli se nahaja pol mraza?



Na območjih polarnega podnebja je padavinNa območjih polarnega podnebja je padavin
manj kot v tundrskem pasu. Padejo v oblikimanj kot v tundrskem pasu. Padejo v obliki
snega, ki se zaradi nizkih temperatur kopiči.snega, ki se zaradi nizkih temperatur kopiči.
Čeprav je na teh območjih stalen sneg in led,Čeprav je na teh območjih stalen sneg in led,
lahko zaradi pomanjkanja padavin govorimolahko zaradi pomanjkanja padavin govorimo
nekakšnih ledenih puščavah.nekakšnih ledenih puščavah.

Ledena puščavaLedena puščava



ARKTIKA -živalski svetARKTIKA -živalski svet



ARKTIKA - značilnosti poselitve, prebivalstvoARKTIKA - značilnosti poselitve, prebivalstvo



Tradicionalen način življenja arktičnih ljudstevTradicionalen način življenja arktičnih ljudstev
je bil povezan z gojenjem čred severnihje bil povezan z gojenjem čred severnih
jelenov, lovom in ribolovom.jelenov, lovom in ribolovom.



Arktika - tradicionalni način življenja vednoArktika - tradicionalni način življenja vedno
bolj izginjabolj izginja

NanavutNanavut
??



ARKTIKA - strateški in gospodarski ARKTIKA - strateški in gospodarski 
                   pomen območja                    pomen območja 

S pomočjo zemljevida vS pomočjo zemljevida v
atlasu ugotovi, katera atlasu ugotovi, katera 
naravna bogastva se naravna bogastva se 
izkoriščajo na območju izkoriščajo na območju 
arktičnega kroga. arktičnega kroga. 

Prek arktike vodijo tudiPrek arktike vodijo tudi
pomembne zračne poti.pomembne zračne poti.
  


