
ALPSKE POKRAJINE  ALPSKE POKRAJINE  

KRAŠKE IN LEDENIŠKE OBLIKEKRAŠKE IN LEDENIŠKE OBLIKE
POVRŠJAPOVRŠJA
Najvišji deli naših Alp so območje Najvišji deli naših Alp so območje 
VISOKOGORSKEGA KRASA.VISOKOGORSKEGA KRASA.

Zakaj je območje AlpZakaj je območje Alp
močno zakraselo?močno zakraselo?

Zakaj prihaja do tega pojava?Zakaj prihaja do tega pojava?

Ali gre za kemični ali mehanskiAli gre za kemični ali mehanski
proces?proces?

Kje bojo kraški pojavi najboljKje bojo kraški pojavi najbolj
prisotni? prisotni? 

Učbenik str. 90 -95



KRAŠKE OBLIKE KRAŠKE OBLIKE 

Kraški pojavi so najbolj prisotni na uravnavah, kiKraški pojavi so najbolj prisotni na uravnavah, ki
se pojavljajo med strmimi pobočji in ostrimise pojavljajo med strmimi pobočji in ostrimi
vrhovi. Imenujemo jih vrhovi. Imenujemo jih PODIPODI..

Triglavski podiTriglavski podi



KRAŠKE OBLIKEKRAŠKE OBLIKE

ŠKRAPLJEŠKRAPLJE

ŽLEBIČIŽLEBIČI

KOTLIČIKOTLIČI



BREZNA IN KRAŠKE JAMEBREZNA IN KRAŠKE JAME



POJAVI, KI SO POSLEDICA MEHANIČNEGAPOJAVI, KI SO POSLEDICA MEHANIČNEGA
PREPEREVANJAPREPEREVANJA

Zakaj bo v visokogorju mehanično preperevanje boljZakaj bo v visokogorju mehanično preperevanje bolj
izrazito kod drugod?izrazito kod drugod?

Melišča nad DolinoMelišča nad Dolino
Triglavskih jezerTriglavskih jezer

Podor v Kamniško-SavinjskihPodor v Kamniško-Savinjskih
AlpahAlpah



LEDENIŠKO PREOBLIKOVANJE IN OBLIKE POVRŠJALEDENIŠKO PREOBLIKOVANJE IN OBLIKE POVRŠJA



Opazuj posledice Opazuj posledice 
delovanja ledeniškedelovanja ledeniške
erozije.erozije.







LEDENIŠKE RELIEFNELEDENIŠKE RELIEFNE
OBLIKEOBLIKE



LEDENIŠKE MORENE LEDENIŠKE MORENE 

LEDENIŠKE OBLIKE SO TUDI PRIOSTRENI VRHOVI INLEDENIŠKE OBLIKE SO TUDI PRIOSTRENI VRHOVI IN
GREBENI!GREBENI!



Pozor, danes je ledenika pod Triglavom le za nogometno igrišče, pa še to ne v enem kosu, nekoč pa so na 
njem prirejali smučarske tekme.  



VODOVJE V ALPSKIH POKRAJINAH: jezera, rekeVODOVJE V ALPSKIH POKRAJINAH: jezera, reke





KAKŠNE SO ZNAČILNOSTI GORSKEGA PODNEBJAKAKŠNE SO ZNAČILNOSTI GORSKEGA PODNEBJA

Poišči kraja na zemljevidu inPoišči kraja na zemljevidu in
ugotovi absolutni nadmorskiugotovi absolutni nadmorski
višini in relativno višino medvišini in relativno višino med
krajema.krajema.

Ugotovi, kako se spreminjajoUgotovi, kako se spreminjajo
temperature in količina padavintemperature in količina padavin
z povečevanjem nadmorske z povečevanjem nadmorske 
višine. višine. 

S pomočjo klimogramov ugotavljajS pomočjo klimogramov ugotavljaj
podnebne razlike med alpskimi podnebne razlike med alpskimi 
dolinami in visokogorjem.dolinami in visokogorjem.





Primerjaj klimograma in s pomočjo zemljevidaPrimerjaj klimograma in s pomočjo zemljevida
ugotovi, zakaj ima Bovec višjo povprečno letnougotovi, zakaj ima Bovec višjo povprečno letno
temperaturo kot Stara Fužina.temperaturo kot Stara Fužina.



PODNEBJE IN RASTLINSTVO ALPSKIH POKRAJIN STAPODNEBJE IN RASTLINSTVO ALPSKIH POKRAJIN STA
V TESNI POVEZAVIV TESNI POVEZAVI

Zaradi temperaturnih razlik med dolinami in vrhovi so se vZaradi temperaturnih razlik med dolinami in vrhovi so se v
Alpskih pokrajinah izoblikovali Alpskih pokrajinah izoblikovali rastlinski višinski pasovirastlinski višinski pasovi. . 

Gozdna meja nastopi približno tam, kjer povprečneGozdna meja nastopi približno tam, kjer povprečne
temperature vsaj 100 dni v letu ne presežejo +5°C.temperature vsaj 100 dni v letu ne presežejo +5°C.

  Višina gozdne meje:Višina gozdne meje:
- Julijske Alpe - 1900 - 1600 m- Julijske Alpe - 1900 - 1600 m
- Kamniško-Savinjske Alpe - 1800 - 1600 m- Kamniško-Savinjske Alpe - 1800 - 1600 m
- Karavanke - do 2000 m - Karavanke - do 2000 m 



Na višino gozdne meje vpliva več dejavnikovNa višino gozdne meje vpliva več dejavnikov

NADMORSKANADMORSKA
VIŠINAVIŠINA
RELIEFRELIEF
SKALNATOSTSKALNATOST
EKSPOZICIJAEKSPOZICIJA

VIŠINA GOZDNE MEJE SE LAHKO TUDI SPREMINJAVIŠINA GOZDNE MEJE SE LAHKO TUDI SPREMINJA
(dviga ali spušča).(dviga ali spušča).

- PLANINSKO PAŠNIŠTVO- PLANINSKO PAŠNIŠTVO
- OPUŠČANJE PLANINSKEGA PAŠNIŠTVA- OPUŠČANJE PLANINSKEGA PAŠNIŠTVA
- DVIGANJE POVPREČNE LETNE TEMPERATURE - DVIGANJE POVPREČNE LETNE TEMPERATURE 


