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Uvod v Evropo

Površje Evrope

Severna Evropa

Zahodna Evropa

Srednja Evropa Južna Evropa

Vzhodna Evropa

Stockholm, Švedska – Severna Evro-
pa

Pokrajina v bližini Dunaja, Avstrija – 
Srednja Evropa

Bled, Slovenija – Srednja Evropa
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Meje in površje
• Evropo na zahodu in jugozahodu omejuje Atlantski ocean, na jugu 

Sredozemsko morje, na severu Severno ledeno morje (Arktični oce-
an), na vzhodu Ural (do sem sega evropski del Rusije).  

• Površje je raznoliko; na celini se izmenjujejo nižavja, doline in kotline, 
gričevja, hribovja, višavja in gorovja. 

• Nižavja, nižine in kotline: npr. Pariška kotlina, Nemško-Poljsko ni-
žavje, Vzhodnoevropsko nižavje (z najdaljšo evropsko reko Volgo), 
Padska nižina, Panonska nižina, Vlaška nižina. 

• Uravnana gorstva (gorstvo sestavlja več gorovij), gorovja in višavja: 
npr. Skandinavsko gorstvo, sredogorja s kotlinami (Nemško sredo-
gorje), Ural.

• Visoka gorstva in gorovja: npr. Pireneji, Alpe, Karpati, Dinarsko gor-
stvo, Apenini.

• Obala Evrope je razčlenjena, razvejena na številne polotoke, otoke 
in otočja.

Podnebje 
• Največji del celine leži v severnem zmerno toplem pasu, kjer so za-

radi zmernih temperatur in zadostne količine padavin dobri pogoji 
za življenje. 

• Na skrajnem severu sega v severni mrzli (polarni) pas. 
• Med tem pasom in zmerno toplim pasom obstaja prehodno obmo-

čje, prehodni pas. To je subpolarni pas; v njem se prepletajo vplivi in 
značilnosti zmerno toplega in polarnega pasu. 

• Skrajni jug celine sega v prehodni, subtropski pas.
 
Znotraj posameznih toplotnih pasov so zaradi različnih dejavnikov 
(npr. oddaljenosti od morja, nadmorskih višin in oblikovanosti površja) 
različna podnebja, ki se med seboj razlikujejo predvsem v količini in 
razporeditvi padavin. V vseh toplotnih pasovih se na območju goro-
vij pojavlja gorsko podnebje, za katerega so značilne nižje povprečne 
letne temperature v primerjavi z nižjim svetom v okolici in večja količi-
na padavin.

Prebivalstvo in poselitev 
Evropa je neenakomerno poseljena. Nekatera območja, npr. Zaho-
dna, Srednja in Južna Evropa, so zaradi naravnih in družbenih de-
javnikov (bližina morja, tekoče vode, ugodna podnebja, gospodarska 
razvitost, prometna povezanost itd.) zelo gosto poseljena. Druga ob-
močja, npr. Severna Evropa in gorati predeli so zaradi neugodnih
razmer skoraj neposeljena. Sestava prebivalstva je zelo raznolika. 
Prebivalci govorijo slovanske, germanske, romanske in ugrofinske je-
zike. Prevladujoča vera je krščanstvo. Zaradi pestre narodnostne se-
stave je v bilo v Evropi v zadnjem stoletju ustanovljenih veliko držav in 
danes ima skoraj vsak evropski narod svojo državo.

Osrednja Anglija (Velika Britanija) – 
Zahodna Evropa

Južna Španija – Južna Evropa

Okolica Moskve, Rusija – Vzhodna 
Evropa


