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Učivo na 25. - 31. Května
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- mírný pás

- subpolární pás

- polární pás

- závěrečný úkol
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Subtropický pás
Subtropickou krajinu můžeme znát z letních dovolených.

Např. pobřeží Středozemního moře (Chorvatsko, Itálie, 
Řecko, Španělsko, Portugalsko...)

Rostou zde olivovníky, citrusy, borovice, datlovníky, 
fíkovníky… 

V subtropech mají dlouhé, horké léto a krátkou deštivou 
zimu.



Subtropická krajina

- živočichové se moc neliší od
těch v mírném pásu

- plazi, ještěrky (gekoni), racci



Rostlinstvo v subtropickém pásu

fíkovník s fíky
Citrusy (pomeranče, citrony, 

limetky, grepy...)

Vinná réva

Olivovník s 
olivami



Mírný pás
Krajiny mírného pásu (přírodní) jsou 
přirozeně opadavé a smíšené lesy a louky (stepi)

- střídání 4 ročních období (jaro, léto, 
podzim, zima)

- všechny druhy jsou tomuto chodu 
přírody přizpůsobeny (opadávání listí, 
zimní spánek živočichů apod.)



Tato krajina je 
přírodní, 

neudržovaná 
člověkem

Tato krajina je 

"kulturní" 

obdělávaná lidmi

Vyhlídka "Máj" - 
údolí Vltavy, 

jižně od Prahy

Krajinu mírného pásu můžeme znát jako "kulturní" - 
obdělávanou, nebo přírodní



V mírném pásu můžeme najít z rostlin v 
přírodní krajině především:

Listnaté stromy: Duby, Buky, Lípy, Břízy, Olše (a mnoho jiných...)
Jehličnaté stromy: Smrky, Borovice, Modříny (aj.)



Z českých lesů známe také často smrkové či 
borovicové lesy
• na některých místech se jim daří
• na mnohých místech však byly 

uměle vysázeny a nyní mnoho 
stromů usychá kvůli napadení 
broukem "Kůrovcem"

• proto je vždy lepší, aby byl les 
druhově pestrý a bylo v něm více 
druhů dřevin



Subpolární pás
Krajiny subpolárního pásu

„TAJGA“ – jehličnaté lesy
"TUNDRA" - mechy, lišejníky, traviny
Výskyt trvale zmrzlé půdy "PERMAFROSTU"



TAJGA
• Oblast jehličnatých lesů (smrky, borovice, jedle)
• Domov Medvědů, Lišek, Sobů a Losů



Tundra
• Bývá zpravidla severněji od TAJGY – tedy blíže k pólům
• Porost se skládá z mechů, lišejníků popř malých travin a keříků
• Během velmi krátkého léta některé rostlinou stihnou vykvést
• Lední Medvěd, Liška polární Tundra během 

krátkého léta
Tundra je většinu roku 

pokryta sněhem



Severněji jsou už jen polární pustiny...
Od 66° severní a jižní šířky směrem 
k pólům již nastává polární den a noc 
(slunce po část roku nezapadne za obzor 
nebo naopak nevyjde nad obzor)



Nezapomeňte, že o každých 100m do 
výšky klesá teplota o 1°C...

...Takže na horách můžeme spatřit krajinu, která je podobná s 
TAJGOU A TUNDROU.



HORSKÁ PÁSMA

Úpatí hor = LES

Svah hor = louky

Horské vrcholy = 
holá skála a sníh
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Úkol na týden 24. - 31 květen
1)  najít a vypsat státy, kde by se mohla nacházet

• A) krajina mírného pásu (5 států) - napovím, že jeden stát by mohlo být Česko
• B) krajina tajgy a  tundry (4 státy)
• C) krajina horských pásů (3 horská pohoří)
•

• Vždy u slidu s oblastí máš nápovědu, kde by jsi měl hledat (použij 
www.earth.google.com nebo www.mapy.cz nebo cokoliv jiného)

•
• Pokud takovou možnost nemáš, pracuj s učebnicí na str. 70 – 79
• Odeslat na email hamada.martin@zsedisonova.cz

•

2) pokud ti podmínky brání vyplnit úkol 1) tak vyplň pracovní sešit 
str. 35 / 3 a 4  a vyfocené pošli na můj email 
hamada.martin@zsedisonova.cz

•

http://www.earth.google.com/
http://www.mapy.cz/
mailto:hamada.martin@zsedisonova.cz
mailto:hamada.martin@zsedisonova.cz
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