
PODNEBNI PASOVI



Zaradi ukrivljenosti zemljinega

površja padajo sončni žarki na Zemljo 
pod različnim kotom!
-kot A, kot B, kot C

Največ sončne energije (toplota) 

prejme območje, kjer je kot sončnih 
žarkov celo leto blizu pravemu kotu 

(kot C) – to je območje ob 
ekvatorju.

Najmanj sončne energije 
prejme območje, kjer je kot sončnih 
žarkov zelo majhen (kot A) –

območje v bližini severnega in 
južnega pola



1. Kot sončnih žarkov:

• Čim večji je vpadni kot sončnih žarkov, več sončne 
energije prejme Zemeljska površina.

• Največ energije prejme območje ob ekvatorju, kjer 
je kot sončnih žarkov celo leto blizu pravega kota.

• Najmanj energije prejme območje ob polih, kjer je 
kot sončnih žarkov celo leto majhen (oster kot).

• Oglej si filmček o toplotnih pasovih:

• https://www.youtube.com/watch?v=YIS9-nowbiI

https://www.youtube.com/watch?v=YIS9-nowbiI


Prerišite to skico, opremite 
jo z pomembnimi 
vzporedniki in pobarvajte 
toplotne pasove.



V R O Č I      A L I   T R O P S K I     P A S 

SEVERNI MRZLI ALI POLARNI PAS 

JUŽNI ZMERNO TOPLI PAS 

SEVERNI ZMERNO TOPLI PAS 



2. TOPLOTNI PASOVI

• Zaradi različnega kota in ukrivljenosti Zemljinega površja so se 
izoblikovali PODNEBNI PASOVI:

• Vroči ali tropski pas

• Zmerno topli pas (severni in južni)

• Mrzli pas (severni in južni)

• Znotraj podnebnih pasov pa so se zaradi različnih dejavnikov 
izoblikovali PODNEBNI TIPI.

• Dejavniki različnih tipov znotraj podnebnih pasov so oddaljenost od morja, 
nadmorska višina, prevladujoči vetrovi, morski tokovi, planetarno kroženje 
zraka…



Oglej si filmček o Tropskem pasu

• https://www.youtube.com/watch?v=qd0Pzi5PA5U

https://www.youtube.com/watch?v=qd0Pzi5PA5U


VROČI ALI TROPSKI PAS

(VLAŽNO) EKVATORIALNO 
PODNEBJE:

• celo leto visoke temperature, 
veliko padavin čez celo leto

• Območje ob ekvatorju, vroče, 
vlažno in soparno celo leto

• Uspeva tropski deževni gozd, 
redkejša naselitev

1. PODNEBNI PAS:

Za ta podnebni pas so značilne visoke temperature čez celo leto, razlike med 
podnebnimi tipi se pojavljajo v količini in razporeditvi padavin.
Ta podnebni pas se pojavlja ob ekvatorju, količina padavin z oddaljenostjo od 
ekvatorja upada. 
KJE SE TA PAS NAHAJA SI POGLEJ SKICO, KI SI JO NARISAL!

PODNEBNI TIPI: 



SAVANSKO PODNEBJE:

• Menjavata se deževna in sušna doba,

• celo leto visoke temperature,

• Savansko rastje (visoka trava s posameznimi grmi in 
drevesi),

• levi, sloni, žirafe …



PUŠČAVSKO PODNEBJE:

• pojavlja se ob povratnikih;

• podnevi so temperature 

visoke, ponoči precej nižje,

• dežuje le nekajkrat na leto,

• puščavsko rastlinstvo.

• edini vir vode so oaze –

izviri podtalne vode sredi 

puščave



MONSUNSKO PODNEBJE:

• menjavanje sušne in deževne dobe, pojavlja se v Južni in 
jugovzhodni Aziji

• v deževni dobi (poleti) prinašajo vetrovi z morja obilen dež,

• v suhi dobi (pozimi) prevladujejo suhi vetrovi iz notranjosti.

• Območje, kjer pridelajo največ riža na svetu



SREDOZEMSKO PODNEBJE:

• ta tip podnebja je prehoden tip med tropskim in 

zmernotoplim pasom

• pojavljajo se že letni časi,

• mile in vlažne zime,

• suha in vroča poletja,

• najbolj tipično območje je ob Sredozemskem morju

• uspevajo agrumi, makija, oljka, vinska trta.
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