
ŽIVLJENJE V TROPSKEM PASU 

Navodilo: Ne prepisujte vsega ampak naredite si miselni vzorec, kjer zapišete 

samo ključne podatke.  

Zaradi razporeditve padavin so se v tropskem pasu izoblikovali trije različni 

rastlinski pasovi. Pas tropskega deževnega gozda, savanski pas in puščavski 

pas.  

V tropskem deževnem gozdu letnih časov ni in padavin je čez celo leto veliko. 

Krošnje tamkajšnjih dreves so razporejene v več nadstropij in sončna svetloba skoraj 

ne pride do tal. Tudi živalstvo v zelo raznoliko in prav tu še vedno odkrivamo nove 

vrste živali. Kar se tiče poselitve, tu najdemo le posamezna plemena, ki so praktično 

odrezana od civilizacije. Pri kmetijstvu uporabljajo še vedno način požigalništva. 

Torej požgejo gozde da ostane rodovitna zemlja. Danes je deževni gozd ogrožen s 

strani človeka, saj sekajo deževne gozdove zelo hitro zaradi posebnih vrst dreves iz 

katerih nato les uporabljajo za stilno pohištvo, glasbila, zunanje pohištvo in v 

ladjedelništvu. 

Savane so travnate pokrajine z redkimi drevesi, kje je bujnost rastlinstva odvisna od 

deževnih dob. Med deževno dobo vse 

ozeleni a med sušo je rastlinstvo 

rumeno. Tudi živali kot so sloni, žirafe, 

nosorogi, bivoli… so se na ta obdobja 

prilagodila in se selijo z deževnimi 

dobami. Savana je bolj primerna za 

poselitev in ljudje se ukvarjajo tu s 

poljedelstvom in živinorejo.  



V puščavah rastlinstva skoraj ni in poselitev je zelo skromna. Prebivalci, ki tu živijo 

se ščitijo pred vročino z dolgimi svetlimi oblačili. Večina ljudi živi v oazah, ki so kot 

nekakšni otoki vode sredi puščave. V območju sredozemskega podnebja, se je 

človek najbolj naselil, saj tu najdemo najgosteje poseljena območja.  

 

 

 

ZMERNO TOPLI PAS 

Za zmerno topli pas so značilni letni časi, velike razlike v količini padavin in 

temperaturi. Količina padavin se manjša od morja proti notranjosti celine. Hkrati 

so od morja proti notranjosti večajo temperaturne razlike.  

V zmerno toplem pasu imamo tudi različna podnebja: 

1. Tu spada tudi sredozemsko podnebje. 

2. Oceansko podnebje  

Oceansko podnebje je značilno ob obalah oceanov. Padavine so enakomerno 

razporejene preko celega leta in temperature tudi pozimi redko pade pod 0°C. Tu 

rastejo bujni mešani in listnati gozdovi. V veliki meri pa so gozdove izkrčili 

zaradi ugodnih kmetijskih možnosti. Spodaj imate primer oceanskega podnebja. 

 

 

 

 



 

3. Celinsko podnebje  

Celinsko podnebje je nam najbolj znano podnebje. Med poletjem in zimo so velike 

temperaturne razlike. Največ padavin pade poleti, ko se zaradi segretega ozračja 

pojavljajo plohe in nevihte. Takim padavina pravimo konvekcijske padavine. 

Tam kjer je padavin manj se pojavljajo stepe (travniška območja).  

 

4. Zmerno hladno podnebje  

Zmerno hladno podnebje najdemo na severu celin in globoko v notranjosti. 

Značilne so povprečne mesečne temperature pod ničlo za več kot pol leta in tudi 

poletne temperature redko segajo čez 15°C. Na teh območjih rastejo iglasti 

gozdovi, ki jim pravimo tudi tajga. Razmere za poselitev in kmetijstvo so zelo 

slabe. Primer klimograma z zmerno hladnim podnebjem.  

 


