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Izbruh vulkana Eyjafjallajökull

Razmikanje litosferskih plošč se pri 

Thingvellirju vidi že na površju.

Islandija je skoraj v celoti zgrajena iz temnih bazaltov 

različne starosti. Večina od okoli 30 aktivnih vulkanov leži 

na območju najmlajših kamnin z aktivnim vulkanizmom. 

To območje se vleče čez otok v obliki pasu, ki se razdeli na 

dva kraka. Magma največkrat prodira na površje iz velikih 

razpok, izraziti vulkanski stožci so precej redki. Znani so 

tudi podmorski izbruhi okoli otoka. Leta 1963 je na ta način 

ob južni obali v nekaj tednih nastal nov otok Surtsey. 

Za Islandijo je značilna velika raznolikost pojavov, ki 

spremljajo vulkanizem. Na več kot 300 krajih so izviri vroče 

vode, ki jo izkoriščajo za geotermalne elektrarne, toplarne 

in kopališča. Svetovno znani so islandski gejzirji. Po enem 

od njih (Geysir), ki leži na jugozahodu otoka, so poimenovali 

vse takšne pojave po svetu. 

Zaradi lege v bližini severnega tečajnika višje dele otoka 

še danes prekrivajo ogromni ledeniki, pravi ledeni pokrovi, 

ki že spominjajo na kontinentalno poledenitev. Največji, Vat-

najökull, je velik za skoraj pol Slovenije. Pod ledenim pokro-

vom so vulkanska žrela in razpoke, ki pomenijo posebne 

podledeniške vulkane. Kadar ti izbruhnejo, se zaradi vročine 

nenadoma stalijo ogromne količine ledu, kar povzroča hude 

poplave. 

K sreči je otok zelo redko poseljen in zaradi izbruhov 

danes človeških žrtev skoraj ni več. Vedno pa ni bilo tako. 

Izbruh vulkana Laki v letih 1783–1784 je v ozračje ponesel 

ogromne količine izmečkov, ki so zastrupili prst, močno pa 

so vplivali tudi na podnebje in pridelek drugod po svetu. Za 

posledicami lakote je na otoku umrla kar četrtina prebival-

cev. Izbruh vulkana Eyjafjallajökull leta 2010 sicer ni terjal 

življenj, je pa zunaj Islandije povzročil veliko materialno ško-

do. Vulkanski pepel in prah sta se dvignila do 9 km visoko, 

zahodni vetrovi pa so ju raznesli daleč po Evropi. To je za 

teden dni skoraj povsem onemogočilo ves letalski promet in 

letalskim družbam povzročilo za 2 milijardi evrov škode.
V čem so posebnosti islandskega vulkanizma?

Vulkanizem in raba geotermalne energije na Islandiji 

Za današnjo podobo površja v Severni Evropi je bilo odločilno tudi ledeniško preoblikovanje v pleistocenu, 

ko se menjavale ledene in medledene dobe. V obdobju ledenih dob je bila celotna Severna Evropa območje veli-

kanske kontinentalne poledenitve. Do 3000 m debel ledeni pokrov je z velikansko težo pritiskal na površje, ki se 

je zato nekoliko pogreznilo v Zemljino notranjost. Zaradi teže in premikanja ledu so na površju nastajale značilne 

erozijske ledeniške oblike (npr. fjordi). Ledeni pokrov je v različnih obdobjih poledenitve segal iz Skandinavije 

še različno daleč v sosednje dele Zahodne, Srednje in Južne Evrope. V obdobju medledenih dob se je ta pokrov 

tanjšal in umikal proti osrednjim delom Skandinavije. Za njim so ostajale različne akumulacijske ledeniške oblike 

(npr. morenski nasipi). 

Ko se je po zadnji ledeni dobi velikanska »teža« kontinentalnega ledenega pokrova sprostila, se je zaradi 

ponovne vzpostavitve ravnovesja osrednji del Skandinavije začel postopoma dvigovati. To se (do višine 1 

cm na leto) nadaljuje še danes. Gladina morja, ki je bila v času poledenitve znižana, se je zaradi taljenja ledu 
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RUSIJA

Rusija je po površini največja država na svetu, saj se razteza kar prek 11 časovnih pasov. Naravno okolje se spreminja 
na zelo velike razdalje. Zlasti v Sibiriji so na voljo neizmerna naravna bogastva, ki jih bodo lahko izkoriščale še 
prihodnje generacije. Rusija je kot največja nekdanja sovjetska zvezna republika dejanska naslednica SZ. Po odpravi 
državnega socializma se je soočila z dramatično družbeno in gospodarsko krizo, po letu 2000 pa se je postopoma 
spet postavila na noge in si do določene mere povrnila položaj pomembne svetovne (vele)sile.

DRAMATIČNE POSLEDICE GOSPODARSKE IN DRUŽBENE TRANZICIJE PO RAZPADU SZ

Ruski predsednik Jelcin je v 
devetdesetih letih popeljal Rusijo 
na mučno pot v tržno gospodarstvo 
in demokracijo, vendar brez 
jasnega koncepta in s pogosto 
katastrofalnimi učinki. Obdobje 
prehoda iz ene družbene ureditve  
v drugo imenujemo tranzicija. Eden 
prvih ciljev je bila privatizacija 
gospodarstva. To je pomenilo 
prenos lastništva večine podjetij, 
ki jih je do tedaj upravljala država, 
v roke novim, zasebnim lastnikom.

Prodaja vseh mogočih izdelkov na ulici je v času tranzicije za mnoge pomenila skoraj 
edino možnost preživetja.

Nove oblasti so odpravile številne ovire za tuja vlaganja, 
omogočile prihod uvoženega blaga na domači trg, pred-
vsem pa umaknile državni nadzor nad cenami za večino 
blaga. Že v nekaj tednih so cene močno poskočile. To stanje 
je izkoristil ozek sloj novih podjetnikov, ki so nekdanje 
državno imetje kupovali po nizkih cenah, ki jih je določi-
la država, prodajali pa po mnogo višjih tržnih cenah. Ker 
je večina od njih izhajala iz nekdanje družbene elite, so 

se lahko s pridom naslonili na že prej stkane »zveze in 
poznanstva«. Zaradi korupcije, ki se je močno razpasla, 
jim je v kratkem času in pogosto na nezakonit način uspelo 
pridobiti velikansko premoženje. Tako je na eni strani nastal 
nov sloj izjemno bogatih tajkunov – v Rusiji jih imenujejo 
kar finančni oligarhi – na drugi strani pa so se življenjske 
razmere večine prebivalstva izrazito poslabšale. 

Kdo so finančni oligarhi?

Industrijska proizvodnja je v prvih letih močno upadla, saj sta se kupna moč prebivalstva in potrošnja zelo 
znižali. Številna industrijska podjetja so propadla, druga so svojo proizvodnjo bodisi zmanjšala ali preusmerila. 

Sredi leta 1995 je zaradi privatiza-
cije že 80 % zaposlenih v industriji 
delalo v podjetjih v zasebni lasti.  
V večjih podjetjih, še posebej v naj-
donosnejši energetski panogi, pa 
je država obdržala pomemben ali 
celo večinski delež. Deleža BDP-ja 
v industriji in kmetijstvu sta močno 
upadla, močno pa se je povečal 
pomen storitvenih dejavnosti. 1991 2017
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Deleži BDP-ja v kmetijstvu, industriji in storitvenih dejavnostih leta 1991 in leta 2017 

IZBRANI GEOGRAFSKI PROBLEMI IN PROCESI PO DRŽAVAH

KLJUČ ZA UPORABO UČBENIKA

vprašanja za ponavljanje in utrjevanje

naslov vsebinskega sklopa (poglavja)
naslov podpoglavja
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VSEBINSKI SKLOPI

• Na kaj najprej pomisliš  
(v naravnem in družbenem 
pogledu) ob imenu Vzhodna 
Evropa?

• Ali meniš, da je azijski del 
Rusije smiselno obravnavati 
skupaj z njenim evropskim 
delom? Bi bilo po tvojem 
mnenju bolj prav, če bi ga 
obravnavali v okviru Azije? 

• Ali se ti zdi, da se ruskemu 
gospodarstvu obetajo 
boljši ali slabši časi? Kako 
utemeljuješ svoje mnenje?

Nafta in zemeljski plin sredi skrajno neprijaznega naravnega okolja

Desettisoči jezer, neizmerna prostranstva tajge in tundre, izjemno nizke temperature in 
zamrznjeno površje pozimi ter neprehodna močvirja in roji komarjev poleti – vse to je le 
kratek opis razmer, ki so za človeka vse prej kot znosne. Kljub temu je ravno Tjumenska 
regija v zahodni Sibiriji, v katero spadata tudi dve velikanski avtonomni okrožji na severu, 
daleč najpomembnejša energetska regija v Rusiji. Po letu 2000 je zabeležila eno največjih 
gospodarskih rasti v celotni državi. Vanjo so na veliko vlagali tudi tuji investitorji. V regiji 
namreč načrpajo večino ruske nafte in zemeljskega plina. 

Mesto Tjumen na jugu, ob transsibirski železnici, je upravno in gospodarsko središče 
regije, nafto in plin pa črpajo precej bolj na severu. Naftna črpališča so večinoma zgoščena  
v Hanti-Mansijskem, črpališča zemeljskega plina pa v Jamalo-Nenškem avtonomnem okrožju, 
ki leži v še manj prijaznem tundrskem okolju na skrajnem severu. Okrožji, ki sta dobili ime 
po sibirskih staroselcih, so v zadnjih desetletjih preplavili delavci od drugod. Ker črpanje ter 
transport nafte in plina potekata v skrajno neugodnih razmerah, je njihovo delo zelo težko, po 
drugi strani pa so tudi zaslužki veliki. Na polotoku Jamal so zgradili tudi najseverneje ležečo 
železnico na svetu. 

Naravni okvir obravnavane geografske enote

Družbeni okvir od carske Rusije do danes

Izbrani geografski problemi in procesi po posameznih državah

VZHODNA EVROPA Z AZIJSKIM 
DELOM RUSIJE

Črpališče nafte sredi močno ojezerjene tundre

naslov tematskega sklopa

uvodna vprašanja za motivacijo

motivacijska slika

motivacijsko besedilo

napoved vsebinskih sklopov

poudarjeni pojmi

rubrika »Gremo še globlje«

osnovno besedilo

rubrika »Primeri«

rubrika »Zanimivosti«
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Razlike med zahodnim in vzhodnim delom so bile pred pad-
cem berlinskega zidu več kot očitne tudi na področju okolja. 
Države v vzhodnem delu so pod pritiskom sovjetske dok-
trine pospeševale predvsem razvoj industrije, še posebej 
težke. Na nekaterih območjih, zlasti v delih Vzhodne Nemči-
je in Češke, so tovarne postavili tako rekoč v vsako vas. 

V okoljskem pogledu je najbolj problematičen razvoj 
doživljala Vzhodna Nemčija. Ker so želeli v vseh pogledih 
tekmovati z zahodno sosedo, so pokrajino Saško na jugu 
spremenili v eno najbolj industrializiranih pokrajin na svetu. 
Ker potrebne energije niso mogli pridobivati z izkoriščanjem 
črnega in rjavega premoga kot Zahodni Nemci, so se morali 
nasloniti na domači lignit, ki pa vsebuje veliko več žvepla. 
Zrak je zato postal strahotno onesnažen, fasade stavb so 
dobile značilno rdečkasto barvo, kisli dež pa je pustošil tudi 
v okoliških pokrajinah. 

Do podobne okoljske katastrofe je prišlo tudi v sosed- 
njih pokrajinah na severu Češke in jugozahodu Poljske. Oko-
li tromeje med Vzhodno Nemčijo, Češko in Poljsko je nastalo 
eno najbolj industrializiranih in okoljsko degradiranih 
območij v Evropi, ki so ga poimenovali »črni trikotnik«.

Zaradi vsega tega so se že leta 1991 zbrali okoljski 
ministri vseh treh vpletenih držav in skupaj s predstavniki 
EU začrtali nov regionalni razvojni program »črnega 
trikotnika«. Z njim so proizvodnjo električne energije  
v termoelektrarnah prilagodili evropskim standardom, pri 
čemer so se osredotočili predvsem na emisije SO

2
. Vsem 

državam vzhodnega dela Srednje Evrope je v desetletju 
1990–2000 uspelo zmanjšati izpuste SO

2
 za več kot 50 %, 

Češki celo za več kot 80 %. To se je zgodilo predvsem na 
račun zmanjšanja emisij v industriji in energetiki.

Na Češkem, kjer so bili pri zmanjšanju izpustov najuspe- 
šnejši, so to dosegli predvsem z namestitvijo čistilnih 
naprav v termoelektrarnah, zaprtjem najbolj problematičnih 
obratov, modernizacijo preostale industrije in s prehodom 
na ogrevanje z zemeljskim plinom. Veliko uspeha so imeli 
tudi pri zmanjševanju količine prašnih delcev, precej manj 
pa pri zmanjševanju emisij dušikovih oksidov. Te so namreč 
predvsem posledica izpušnih plinov v prometu, ki pa se je 
zaradi dviga osebnega standarda v tem času le še povečal. 
Po letu 2000 se je stanje v celotni Češki precej stabiliziralo.

Črni trikotnik, ki ga ni več

Posledice (nekdanjega) umiranja gozdov v poljskem delu 
Krkonošev
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prašni delci

Zmanjšanje emisij žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, amonijaka in prašnih 
delcev na Češkem v obdobju 1990–2017

1. Katera od štirih naravnih zgradbenih enot je prisotna le v dveh državah Srednje Evrope?

2. Zakaj je stepa značilna za Madžarsko, ne pa npr. za severno Nemčijo?

3. Zakaj so lahko okoljski ministri treh držav učinkovito začrtali program sanacije okolja »črnega trikotnika« šele 

leta 1991, in ne že deset let prej?

še vedno opazno zaostajajo za zahodnimi sosedami. Ena od prioritet, s katero so se morale najprej spopasti, pa 
je bilo reševanje naravnost katastrofalno nakopičenih okoljskih problemov, še posebej na območju tako imeno-
vanega »črnega trikotnika«. Ostale velike gospodarske in družbene spremembe, ki so se v teh državah odvijale 
po letu 1990, si bomo ogledali pri pregledu izbranih geografskih problemov v višegrajskih državah.
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