ЈУЖНА ЕВРОПА И ДРЖАВЕ НАСТАЛЕ РАСПАДОМ СФРЈ

ПОЛОЖАЈ: Заузима крајњи југ Европе. Обухвата 16 држава, неки рачунају и Турску као
седамнаесту. Положај је повољан јер највећи број држава излази на Средоземно море. Спаја
Европу са Азијом и Африком.
РЕЉЕФ: Углавном је планински. Од планина се заступљене углавном младе веначне-Алпи,
Пиринеји, Апенини ит. Има и низија, као на пр: Панонска, Влашка, Падска и тд. Између планина су
заступљене котлине.
КЛИМА: је повољна,медитеранска. Заступљена је још планинска, континентална и умерена.
СТАНОВНИШТВО:обухвата 20 посто Европског становништва. Природни прираштај је негативан.
Изражене су емиграције. Има средњу густину насељености.Најзаступљенија вера је
римокатоличанство, затим православље и ислам.Најзаступљенија породица језика је
Индоевропска.Налазишта старих култура датирају још из периода од пре 3000 година пре нове
ере (минојска на Криту), античка Грчка, и стари Рим..
ПРИВРЕДА: Развијена је земљорадња, сточарство, лов и риболов, туризам, електрична енергија,
рударство, индустријаи тд.
ДРЖАВЕ НАСТАЛЕ РАСПАДОМ СФРЈ
Положај-СФРЈ-се распала 1992-ге године на шест независних европских држава: Србију, Хрватску,
Црну Гору, Словенија, Северна Македонија и Босна и Херцеговина.
Поједини делови неких држава припадају делимично и Средњој Европи (делови Словеније,
Хрватске, и Србије).То су делови територије који се налазе изнад Саве и Дунава.
Србија и Хрватска су подунавске државе, Словенија је алпска, а динарске су Словенија, Хрватска,
Црна Гора, Србија и Босна и Херцеговина.
Рељеф: Ова регија је углавном планинска. Чине је младе веначне планине: Алпи, Динариди,
Шарске, Карпатско-балканске и раседне планине Српско македонске масе.
Низије су у приобаљу, а има их и унутар континенталног дела-Панонска низија, Влашка низија и
око већих река.
Клима која је заступљена на простору бивше СФРЈ- континентална, умерено континентална,
средоземна, измењено средоземна, планинска.

Хидрографија: има доста великих река, као: Дунав, Сава, Драва, Тиса, Велика Морава, Босна и
тд.Требишњица је једна од најдужих понорницана свету. Скадарско језеро не највеће на
Балканском полуострву. Велика приморска језера су: Охридско, Преспанско и тд.
Становништво бивших СФРЈ држава: етнички хомогене су Србија, Хрватска, Словенија и Црна Гора.
Хетерогено је становништво Босне и Херцеговине као и Северне Македоније. Демографско
старење је у свим државама изражено . По распаду СФРЈ је било највише миграција. Вере које су
заступљене: православље, римокатоличка вера и ислам.
Привреда: развијена је пољопривреда, индустрија, енергетика, рударство, грађевинарство,
туризам, саобраћај и тд .
ДОМАЋИ РАД:
преписати у свескама из географије пет питања са стр. 24. И одговорити на њих.
НАПОМЕНА-домаћи рад ћу прегледеати у школи, није неопходно, за сада, никакво слање.
Поздрав од наставнице и остајте здраво!

