
NIZKE DINARSKOKRAŠKE POKRAJINE SO MANJNIZKE DINARSKOKRAŠKE POKRAJINE SO MANJ
GOZDNATE IN GOSTEJE POSELJENEGOZDNATE IN GOSTEJE POSELJENE

SPLOŠNE ZNAČILNOSTISPLOŠNE ZNAČILNOSTI

- povprečna nadmorska višina je prib. 400 - povprečna nadmorska višina je prib. 400 
  m (visoke dinarsko kraške pokrajine so   m (visoke dinarsko kraške pokrajine so 
  pribl. 300 m višje);    pribl. 300 m višje);  

- prevladujoče reliefne oblike so podolja in - prevladujoče reliefne oblike so podolja in 
  ravniki;  ravniki;

- v podnebju jača celinski vpliv (manj padavin, višje  - v podnebju jača celinski vpliv (manj padavin, višje  
  povprečne letne temperature in višja letna temperatturna   povprečne letne temperature in višja letna temperatturna 
  nihanja);  nihanja);

- delež gozda je približno 60%;- delež gozda je približno 60%;

- gostota poselitve je nad slovenskim povprečjem;- gostota poselitve je nad slovenskim povprečjem;





S pomočjo zemljevida oceni nadmorsko višinoS pomočjo zemljevida oceni nadmorsko višino
belokranjskega kraškega ravnika.belokranjskega kraškega ravnika.



S pomočjo zemljevida Slovenije poišči večje kraje nizkihS pomočjo zemljevida Slovenije poišči večje kraje nizkih
dinarskokraških pokrajin in jih izpiši.dinarskokraških pokrajin in jih izpiši.

POZOR - s pomočjo zemljevida v učbeniku na strani 137 poišči spremembo. Ugotovi, katero pokrajino, po novem,
prištevamo k Obpanonskim pokrajinam.   



SUHA KRAJINA - učb. besedilo str. 122SUHA KRAJINA - učb. besedilo str. 122

Kašen tip naselij se pojavlja v pokrajini?Kašen tip naselij se pojavlja v pokrajini?





DOLENJSKO PODOLJE S TURJAŠKO POKRAJINO - DOLENJSKO PODOLJE S TURJAŠKO POKRAJINO - 
besedilo, učb. str. 122 besedilo, učb. str. 122 

Gradnja avtoceste v Gradnja avtoceste v 
Dolenjskem podolju leta Dolenjskem podolju leta 
2009. 2009. 

Katero prometno smer Katero prometno smer 
omenja besedilo?omenja besedilo?



NOVOMEŠKA POKRAJINANOVOMEŠKA POKRAJINA



BELA KRAJINABELA KRAJINA

Nad ravnikom se do višine 450 m dvigujeNad ravnikom se do višine 450 m dviguje
za vinogradništvo in sadjarstvo ugodenza vinogradništvo in sadjarstvo ugoden
(pojavi se tudi pravi kostanj) (pojavi se tudi pravi kostanj) termalni pas.termalni pas.



BELOKRANJSKI STELJNIKIBELOKRANJSKI STELJNIKI

Gozd, v katerem so kmetje nekoč grabili listje in kosiliGozd, v katerem so kmetje nekoč grabili listje in kosili
podrast za pripravo stelje. S tem so se osiromašile prsti,podrast za pripravo stelje. S tem so se osiromašile prsti,
prvotne drevesne vrste (beli gaber in hrast) pa so zamenjaleprvotne drevesne vrste (beli gaber in hrast) pa so zamenjale
breze in orlove praproti.breze in orlove praproti.



REVITALIZACIJA BELOKRANJSKIH STELJNIKOVREVITALIZACIJA BELOKRANJSKIH STELJNIKOV


