
PREDALPSKE POKRAJINE

Lega in delitev    Učb. str. 100-102

Preberi besedilo 
v učbeniku (drugi 
odstavek, str.100)
in opiši lego 
Predalpskih pokrajin.

Na zemljevidu primerjaj velikost Predalpskih pokrajin
z ostalimi naravnogeografskimi enotami Slovenije.



DELITEV PREDALPSKIH POKRAJIN IN OSNOVNE
ZANČILNOSTI RELIEFA 

Predalpska hribovja:
- Zahodno
- Vzhodno
- Severovzhodno

Predalpske pokrajine se od Alpskih v osnovi razlikujejo po manjši
nadmorski višini, ki praviloma ne dosega zgornje gozdne meje.
Prevladujoča reliefna oblika so hribovja. Doline, predvsem pa kotline med
posameznimi hribovji so širše in obsežnejše kot v Alpskih pokrajinah.
Reke so nekatera hribovja razrezala na dva ali več delov, po rečnih dolinah
pa so speljane glavne prometnice.

Večje kotline:
- Ljubljanska
- Celjska
- Velenjska
- Slovenjegraška



Predalpske in Dinarskokraške pokrajine imajo zelo podobno
nadmorsko višino. 

Kako jih ločimo oziroma na podlagi katerih značilnosti
jih prepoznavamo?

1. Smer slemenitve:
    - Predalpske pokrajine imajo alpsko smer (vzhod-zahod).

- Dinarskokraške pokrajine pa dinarsko slemenitev (severozahod-
  jugovzhod)

2. Prevladujoče reliefne oblike:
    - V predalpskih pokrajinah prevladujejo hribovja, 
      planote so bolj izjema 
   
   - Dinarskokraške pokrajine imajo planotast značaj,
     izrazita hribovja so redka     

Predalpske pokrajine torej setavljajo hribovja (z dolinami), Dinarskokraške
pa planote (s podolji).  



KAMNINSKA SESTAVA

V geološki preteklosti se je zaradi tektonskega delovanja kopno
nenehno menjevalo z morjem. Prisotno pa je bilo tudi vulkansko
delovanje. 

Zato je kamninska zgradba zelo pestra, tako glede na nastanek,
kot na starost kamnin.

V hribovjih poleg apnencev najdemo tudi najstarejše magmatske in
metamorfne kamnine (Pohorsko podravje), ki so neprepustne.  

Dna dolin in kotlin so zapolnjena z neprepustnimi nanosi starejših
peščenjakov, glinavcev ali z mlajšimi kvartarnimi rečnimi nanosi (prod,
pesek, glina).

Ker pa so zlasti v nižje dele Vzhodnega predalpskega hribovja v terciarju
segali zatoki Panonskega morja so danes tam terciarni sedimenti v
katerih nastali tudi sloji rjavega premoga v Zasavju.  



Opazuj fotografiji in ugotovi, kako se kamninska zgradba kaže v
izoblikovanosti površja.

Pohorje je zaobljen masiv iz
magmatskih in metamorfnih
kamnin

V najvišjih delih Polhograjskega
hribovja prevladujejo karbonatne
kamnine. Pobočja so strma,
vrhovi so  __________ ?



PODNEBNE ZNAČILNOSTI

Predalpske pokrajine imajo praviloma zmerno celinsko podnebje.
Izjema so najvišji deli Zahodnega (npr. Porezen) in Severovzhodnega
predalpskega hribovja (npr. Pohorje), ki imajo že gorsko podnebje.

 

Poišči kraje na zemljevidu in ugotovi, kako se spreminja količina
padavin.



TEMPERATURNI OBRAT

Preberi besedilo v učbeniku
(str. 24) in sklepaj o negativnih
posledicah temperaturnega
obrata.

Kje se temperaturni obrat pojavlja?
Zakaj je na območjih temperaturnega
obrata največ energetskih objektov, 
kurišč za gospodinjstva in drugih
onesnaževalcev zraka?



VODOVJ
E
Na območju predalpskih pokrajin sta dve največji porečji v Sloveniji. 

Za kateri dve porečji oziroma reki gre?
REČNI REŽIMI

Poišči predalpske reke na zemljevidu.  



Opazuj fotografije in ugotavljaj značilnosti rek v predalpskem svetu.



Na otoku sirene IRENE najdeš veliko nalog za preverjanje znanja ali pa kratkočasenje,
danes preglej naloge v zgornji vrsti. Dostop je brezplačen, morda se boš moral registrirat


