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ósl§gické zahradě žijí medvěd lední a slon africký téměř vedle sebe. Avšak v přírodě tomu
k není. Mohl by žít lední medvěd v africké savaně a slon africký na ledovtých krác
uhem? 
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V tropických Iesích

žije více než 7 0 o/o

druhů organismů.

§l Charakterizujte jednotlivé typy přírodních
ll I krajin na mapce, Uveďte jejich přírodní

pomery.

Biomy jsou rozsáhlé přírodní celky na Zemi.
Rostou v nich rostliny a žlji živočichové s podob-
nými nároky na prostředí. V každém biomu se

také vyskytuj í charakterističtí savci přizpůsobení
zdejším podmínkám. E polární oblast

ffi tundra

ffi'.1gu

Tropické deštné lesy se rozkládají v oblasti okolo rovníkr-r. Prů-
:llěrné teploty zde dosahuji 24 až 29 "C. Dostatek vody zajišťují
.aždodenní vydatné srážky. Rostlinná společenstva jsou druhově
lolratá. Převládají tu dřeviny, popínavé liány, orchideje a kapradiny.

/e savců tady žijí například antilopa lesní, prase pralesní, buvol
pralesní, levhart a rizné druhy primátů (orangutan, gorila).

Il,clpické lesy produkují do ovzduší velké množství kyslíkLr. Člověk
: i,šak intenzivně kácí, aby získal zemědělskou půdu, těžil dřevo
.tirvěl silnice. Tropické deštné lesy patří k nejvíce ohroženým
l lmťtm světa.
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§ lesy mírného pásu
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E subtropy

il pouště a po|opouště
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§ tropickO deštné |esy

Diskutujte ve skupindch o problematice kácení deštných TroPický deŠtný les

lesů. Kde jsou na Zemi nejrozsdhlejší oblasti těchto lesů?
Zkuste navrhnout řešení této situace. Kdo nese podle vás zodpovědnost za takovou
situaci?

Savany se rozkládají v tropickém pásu
obou polokoulí. Rozsáhlé savany najde-
me v Africe. Střídají se zde delší období
sucha a kratší období dešťů. Rostou tu

vysoké trávy, občas se vyskytují stromy -
baobaby. V savanách žijí mnozí velcí
savci, například žirafy, antilopy sloni.
zebry, nosorožci, lvi, gepardi, hl,en1,.

Na život v savaně mají vliv časté požírr1.
rozšiřování pouští i zemědělstr í. Zil.lž-
ným problémem jsou turistika
a pytláctví.

Nosorožec dvourohý
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Africké savany
jsou pravděpo-
dobně rnístem,
odkud potházejí
první prapředci
člověka. více na
str. 49.

které znáš
africké národni
parky?
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