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Podnebje 

 
 
 
Temperatura 

 
 
 
      Padavine 

 
 
Rastje in  
poselitev  

 
Oceansko  

 

 
Redko padejo pod 0°C 

 
So enakomerno razporejene čez celo 
leto. 

 
Obsežna kmetijska zemljišča. 
Gosta poselitev. 

 
Zmerno 
hladno 

 

 
Poleti nad 10 °C,  
pozimi med -20 °C in -40 °C. 

 
Pod 500 mm letno, višek poleti. 

 
Iglasti gozdovi/ tajga.  
Redka poselitev. 

 
Celinsko  
polsuho, 
suho in  
vlažno 

 
Pade pozimi pod 0 °C, 
vroča poletja preko 25°C. 
 

 
Polsuho - od 250 do 500 mm letno, višek 
poleti. 
Suho - pod 250 mm letno, višek poleti. 
Vlažno - nad 500 mm letno, višek poleti. 

 
Listnati in mešani gozdovi, 
obsežna kmetijska zemljišča, 
področja z malo padavinami so 
travnata/ stepa. 
Gosta poselitev. 
 

 
Sredozemsko 

 
Topla poletja okoli 25°C, 
mile zime, redko pod 0°C. 

 
Največ padavin je pozimi, 
poleti je malo padavin. 

 
Limonovec, vinska trta, oljka. 
Makija/ zimzeleno grmičevje. 
Gosta poselitev. 
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1. Zmerno hladno podnebje 

Je v notranjosti in na severu celin. Zime so dolge in mrzle, snežna odeja je tanka. 

Povprečne mesečne temperature pod 0 °C vztrajajo več kot pol leta. Padavin je malo. 

Več jih je poleti. Tu rastejo obsežni iglasti gozdovi, ki jih v Rusiji imenujejo tajga. Pogoji 

za poselitev in kmetijstvo so slabi.  

 

2. Oceansko podnebje 

Je ob obalah oceanov. Zaradi vpliva oceana ni velikih temperaturnih razlik med poletjem in zimo. Padavine so 

razporejene skozi vse leto, malo več jih je pozimi. Včasih so rasli obsežni listnati in mešani gozdovi, danes pa so tu 

kmetijska zemljišča. Območje je zelo gosto poseljeno. 

 

3. Celinsko podnebje 

Je v notranjosti celin. Poletja so vroča, zime pa mrzle in suhe. Večina padavin pade poleti. 

Pozimi zapade sneg. Kjer je dovolj padavin raste listnat in mešan gozd. Kjer je izkrčen, so 

zemljišča spremenili v polja. Tam, kjer je malo padavin, raste samo trava ali so tam kmetijska 

zemljišča. Površine porasle s travo v zmerno toplem pasu, imenujemo stepe. Poseljenost je 

gosta.  

 

 


