
Polárne oblasti Púšte a polopúšte

Stepi Savana

Tajga Tundra
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Podnebie:

Priemerné ročné zrážky 2000-3000 mm sú 

rovnomerne rozložené v jednotlivých mesiacoch roka. 

Teplota je počas roka relatívne stála (cca 30°C). 

Rastlinstvo:

Husté vysoké porasty stromov (až 60 m), na stromoch 

vytvorených aj 5 poschodí (etáží), veľmi pestré zlože-

ženie druhov (vysoká biodiverzita), vzhľad lesa je po 

celý rok približne rovnaký

Živočíšstvo:

Zvieratá sa sústreďujú vo vyšších poschodiach, kde je 

viac svetla a potravy. Z druhov je tu veľké množstvo 

hmyzu, vtákov (papagáje) a opíc.  Žijú tu aj ľudoopy –

gorila, šimpanz (Afrika) a orangutan (Borneo). Chýba-

jú veľké kopytníky.

Ohrozenie:

Vysoko ohrozený typ krajiny najmä kvôli intenzívne-

mu odlesňovaniu, ktoré má rôzne príčiny (najmä 

získavanie poľnohospodárskej pôdy, ťažba dreva,

nerastných surovín a pod. Pôdy po odlesnení rýchlo 

strácajú úrodnosť.

Pôdy:

Červeno-žlté 

Výskyt:

Južná Amerika (Amazónia), Afrika (Konžská panva, 

Guineský záliv), ostrovy JV Ázie (Borneo, Nová 

Guinea), sever Austrálie, Stredná Amerika
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Podnebie:

Ročne cca 1000 – 1500 mm zrážok, ktoré sú nerovno-

merne rozložené v jednotlivých mesiacoch  (obdobia 

dažďov a sucha), priemerná teplota približne rovnaká 

ako v tropických lesoch. 

Rastlinstvo:

Typ krajiny tvorený rozsiahlymi trávnatými plochami 

s roztrúsenými stromami a kríkmi. Stromy bývajú 

nízke s rozložitou korunou - počas obdobia sucha 

zhadzujú listy. S ubúdajúcimi zrážkami porast tráv 

a stromov redne, až krajina prechádza do polopúští. 

Živočíšstvo:

Množstvo druhov veľkých bylinožravcov (antilopy, 

zebry, žirafy, slony, byvoly …), na ktoré sa viažu predá-

tori ako sú lev, gepard, hyena, leopard a pod. Obrovské 

stáda bylinožravcov každoročne migrujú za čerstvými 

pastvinami (počas striedania období sucha a dažďov). 

Ohrozenie:

Vypaľovanie, postupná premena krajiny na polopúšte 

nadmerným spásaním trávy, nadmerný lov zvierat 

(ohrozeným druhom je napr. slon kvôli klom), výstav-

ba diaľnic a železničných tratí, ktoré spôsobia rozdro-

benie veľkých pastvín na malé plochy = prekážka 

v migrácii živočíchov.

Pôdy:

Červené

Výskyt:

Afrika (obopína oblasť tropických lesov), Južná 

Amerika (východná Brazília), monzúnová Ázia (India), 

Austrália
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Podnebie:

Priemerné ročné zrážky nepresahujú cca 250 mm.  

Sú zriedkavé a často sa vyskytujú v podobe nárazo-

vých dažďov.  Typické sú výrazné teplotné rozdiely 

medzi dňom a nocou (spôsobené nedostatkom vody,

oblačnosti a vegetácie). 

Rastlinstvo:

Vegetácia je len zriedkavá a objavuje sa najmä po 

krátkych dažďoch. Rastú tu riedke porasty suchomil-

ných tráv a kríkov, prípadne sukulenty (kaktusy, 

agáve). Rastliny sú často pichľavé. Vegetácii sa darí 

najmä v oázach, kde sa pestuje napr. aj Palma ďatľová.

Živočíšstvo:

Malé množstvo druhov a nízka početnosť ich 

populácií, ktoré sú prispôsobené žiť v takmer trvalom 

nedostatku. Živočíchy sú prispôsobené na nedostatok 

vody (ťava, fenek, hady ...), vysoké teploty (nočný 

biorytmus) a prípadné pieskové búrky.

Ohrozenie:

Relatívne málo ohrozený typ krajiny. Z celkovej

rozlohy je ohrozená len nepatrná časť – ťažbou 

nerastných surovín (ropa, zemný plyn) alebo výrobou 

elektriny v solárnych elektrárňach.  Rozloha biómu sa 

však postupne zväčšuje – napr. vysychaním savany.

Pôdy:

Púšťové a polopúšťové pôdy

Výskyt:

Trópy v oblasti obratníkov: 

Afrika (Sahara, Kalahari, Namib), Južná Amerika 

(Atacama), Ázia (Arabský polostrov), Austrália

Mierne pásmo vo vnútri kontinentov:

Stredná Ázia (Taklamakan, Gobi), Severná Amerika 
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Podnebie:

Priemerné zrážky do cca 600 mm ročne sú nerovno-

merne rozložené (vlhké zimy a suché letá), teplota cez 

leto presahuje 30 °C, zimy sú mierne (prakticky 

nemrzne), čo umožňuje rast teplomilnej vegetácie. 

Rastlinstvo:

Pôvodne bola krajina porastená vždyzelenými

tvrdolistými lesmi (teplomilné duby, cédre a pod.), 

ktoré boli v Stredomorí vyťažené už v staroveku.

V súčasnosti prevažujú tzv. macchie alebo poľnohosp. 

krajina (olivové a pomarančové sady, vinohrady...).

Živočíšstvo:

Rôzne druhy plazov (hady, korytnačky, jašterice), 

dikobraz, daniel, muflón ...

Ohrozenie:

Nebezpečné sú najmä požiare (porasty sú v lete veľmi 

suché), ktoré vznikajú aj pravidelne (známe sú napr. 

požiare v Austrálii). V minulosti bola väčšina porastov 

vyklčovaná alebo vypálená, čo spôsobilo eróziu pôdy 

a premenilo krajinu na takú, akú ju dnes poznáme zo

známych dovolenkových oblastí (Španielsko, Talian-

sko, Grécko, Chorvátsko, Turecko a pod.) 

Pôdy:

Žltozeme a červenozeme

Výskyt:

okolie Stredozemného mora,  Čína, Severná Amerika 

(Kalifornia, Florida), juh Austrálie, pobrežie J. Afriky
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Podnebie:

Ročný úhrn zrážok priemerne 250 - 500 mm, nízka 

vlhkosť vzduchu a vysoký výpar (zabraňujú rastu 

lesov), veľké teplotné výkyvy počas roka (teplé letá, 

chladné zimy), veterno. Všeobecne tu vládne podnebie 

typické pre mierne geografické šírky vo vnútrozemí 

kontinentov. 

Rastlinstvo:

Rozsiahle porasty tráv (občasných kríkov) a bylín, 

ktorých najvlhšie časti boli premenené na poľnohosp. 

pôdu (polia na úrodných černozemiach).

Živočíšstvo:

Mnoho hlodavcov, kurovité vtáky (slabí letci, dobrí 

bežci). V súčasnosti je tento typ krajiny známy najmä 

pastvou zvierat (dobytok, kone, ovce) na obrovských 

plochách. V mnohých oblastiach sa dodnes zachoval 

tradičný kočovnícky (nomádi) spôsob životov 

pastierov. V strednej Ázii je ich tradičným obydlím 

jurta. 

Ohrozenie:

Premena na neporušených trávnatých oblastí na 

poľnohospodársku pôdu (úrodné polia) v miernom 

podnebí. Miestami hrozí aj nadmerná pastva veľkými 

stádami dobytka, ktoré produkujú obrovské množstvo 

výlučkov. 

Pôdy:

Černozeme (vo vlhších oblastiach), gaštanové pôdy  

(v suchších oblastiach)

Výskyt:

Prechodné pásmo medzi lesmi mierneho pásma 

a polopúšťami, pás od Maďarska (pusta) a Ukrajiny až 

do východnej Ázie (najväčšie oblasti v Kazachstane

a Mongolsku), vnútrozemí Sev. Ameriky (prérie), juh 

Južnej Ameriky (pampy) 
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Podnebie:

Nad 400 mm zrážok ročne, veľké teplotné rozdiely 

počas roka (4 ročné obdobia), s rastúcou vzdialenos-

ťou od oceánu alebo s rastúcou nadmorskou výškou 

pribúda zastúpenie ihličnatých lesov.  

Rastlinstvo:

Prirodzenou vegetáciou sú porasty lesov (listnaté, 

zmiešané alebo ihličnaté podľa teploty a množstva 

zrážok). Typickými drevinami sú napr. dub, buk, jedľa,

smrek, javor a iné u nás menej známe druhy rastúce 

pôvodne na východe Severnej Ameriky. 

Živočíšstvo:

Prispôsobené na život v 4 ročných obdobiach (mnohé 

vtáčie druhy migrujú na zimu do tzv. teplých krajov). 

Typickými lesnými druhmi sú aj u nás známe 

živočíchy ako jeleň, srna, sviňa divá, jazvec, medveď, 

rys, vlk, kuna a pod.

Ohrozenie:

Obrovské plochy lesov boli odlesnené už v minulosti 

(mierne pásmo je vhodné pre človeka a preto je husto 

osídlené). Odlesňovanie je ohrozením aj v súčasnosti. 

Negatívnym javom je aj strata prirodzených lesov na 

úkor umelo vysadených monokultúr. 

Pôdy:

kambizeme, rendziny, podzoly, luvizeme

Výskyt:

mierne oceánske a prechodné podnebné pásmo 

Európy, Severnej Ameriky (východ) a Ázie (východ)
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Podnebie:

Chladnejšie oblasti mierneho pásma, ktoré sú už príliš 

studené pre rast listnatých lesov. Počas krátkeho leta 

môže teplota vystúpiť nad 30°C, dlhé zimy sú však 

extrémne chladné (aj - 50°C). Priemerné ročné zrážky 

majú hodnotu od 300 do 1000 mm, pričom väčšina 

zrážok spadne v letnom období. 

Rastlinstvo:

Typ krajiny tvorí až takmer tretinu celkovej rozlohy 

lesov na svete. Obrovské plochy lesov sú tvorené 

ihličnatými drevinami ako sú smrek, borovica, jedľa, 

smrekovec a pod. Častou je aj prímes chladnomilných

listnatých drevín ako breza alebo jarabina. Podrast v 

lesoch tvoria najmä paprade a machy.

Živočíšstvo:

Relatívne nízky počet druhov. V drsnej klíme 

severských lesov sa darí druhom ako sú medveď, vlk, 

zubor, tetrov hlucháň, sob, jeleň, jazvec a pod.

Ohrozenie:

Mnohé oblasti lesov sú bezohľadne ťažené (ihličnaté 

drevo je žiadané nielen v stavebníctve). Problémom sú 

aj časté rozsiahle požiare počas leta. Kvalitu lesov 

ohrozujú tzv. kyslé dažde spôsobené priemyselným 

znečistením. Z dlhodobého hľadiska sú ohrozením aj 

globálne zmeny klímy – postupné otepľovanie sa.  

Pôdy:

Podzoly, permafrost

Výskyt:

Severné oblasti Európy, Ázie (Sibír) a Sev. Ameriky. 

Tajge sa u nás podobá smrekové pásmo v nadmorskej 

výške 1200 - 1600 m n. m.

tajga



Podnebie:

Extrémne nízke teploty (počas zimných mesiacov 

s  polárnou nocou dosahujú priemerné denné teploty 

len okolo - 28°C. Najteplejší mesiac má priemernú 

teplotu cca 10°C). V spojitosti s veľmi nízkymi ročnými 

zrážkami (ich množstvo sa podobá púšti) je podnebie 

tak drsným, že neumožňuje ani rast ihličnatých lesov. 

Rastlinstvo:

Nízka miera biodiverzity. Vegetácia je tvorená 

chladnomilnými druhmi rastlín, z ktorých dominujú

porasty machov, lišajníkov, bylín a nízkych kríkov 

(breza trpazlíčia, vŕby). Smerom k pólom prechádza 

krajina do mrazivých pustatín.

Živočíšstvo:

Fauna je veľmi chudobná na rôznorodosť druhov 

(nízka biodiverzita). Žijú tu len druhy schopné prežiť 

v drsných klimatických podmienkach – pižmoň

severský, polárna líška, lumík, sob a pod.

Ohrozenie:

Ťažba nerastných surovín, havárie ropovodov, 

globálne otepľovanie (rozmrznutie permafrostu a 

uvoľnenie obrovského množstva v ňom zadržiavanom 

metánu (je to 10x silnejší skleníkový plyn ako CO2).

Pôdy:

Permafrost (trvalo zamrznutá pôda), glejové pôdy

Výskyt:

vysoké geografické šírky – najsevernejšie oblasti 

Európy, Ázie a Severnej Ameriky 
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Podnebie:

Najextrémnejšie podnebie na Zemi.  Teploty pod bodom 

mrazu počas celého roka (v Arktíde klesajú zimné teploty 

k – 50°C, v Antarktíde dosahujú dokonca až -80°C.  

Množstvo ročných zrážok je na úrovni púští, niekedy sa 

preto tieto oblasti nazývajú aj ako polárne púšte. 

Rastlinstvo:

Prakticky žiadne. Na pobreží sa zriedkavo vyskytujú 

porasty machov, lišajníkov, prípadne niekoľkých druhov 

chladnomilných bylín. Dreviny úplne chýbajú. 

Živočíšstvo:

Veľmi chudobné na druhy (prakticky chýbajú bylinožravce 

- na pevnine nič nerastie), väčšina potravy pochádza z 

mora. druhy: ľadový medveď, mrož, tulene (Arktída), 

tučniaky (Antarktída), ryby.

Ohrozenie:

Postupná zmena podnebia – otepľovanie a roztápanie 

ľadovcov by spôsobilo stratu prirodzeného životného 

prostredia živočíchov. Vplyvom otepľovania sa začína s 

intenzívnou ťažbou nerastných surovín (Arktída). 

Ohrozením je aj narastajúci turizmus a jeho negatívne 

dopady na životné prostredie. 

Pôdy:

Ľadovce bez pôdnej pokrývky (tzv. kryosféra)

Výskyt:

Arktída, Antarktída
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