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původní smíšené
lesy byly nahrazeny
smrkovými mono-
kulturami, Se který-
mi problémy se tyto
porosty dnes potý-

kají? Kde se v sou-
časné době s těmito
potížemi setkáváme
na našem území?

Pouště a polopouště jsou rozšířeny ve všech
podnebných pásech. Všechny se vyznačují
velkým nedostatkem srážek. Pro pouště
a polopouště tropického pásu jsou charak-
teristické velké teplotnírczdíIy mezi dnem
a nocí. Rostou zde hlavně rostliny. které se
přizpůsobily nedostatku vody, například
kaktusy a pryšce. Žtii tlt drobní savci, jako
jsou pískomilové a íenci.Z vel§ch savců
se setkáme s velbloudy, kteří jsou tady cho-
vani také jako domáci zviíata.

Zemědělství a pastva dobytka na pkrajích pouští přispívají k rozšiřování pouští
Tímjsou ohroženi zdejší drobní savci i lidé, kteří na okrajích pouští žijí.

Sestuvte přehledntlu tabulku z,dstupců savců žtjících ve stepícl,L Eyrop,y,

Asie, Severttí Amerix,l\ ct Jižní Ameriky. Použijte nattčnou literaturtt.

řenek berberský ,-

Stepi jsou travnaté biomy mírného pásu severní i jlžní polokoule. Srážek je zde nedostatek. Je
jich tak málo, že tu nerostou stromy. Rozsáhlé stepi se nacházeji ve střední Asii a na Ukrajině.
Žtli zde hlavně křečci, sysli a hraboši. Savcem severoamerických prérií je v minulosti hojně
rozšířený a dnes již téměř 1,yhubený bizon americký. Domovem lamy guanako jsou jihoame-
rické pampy. Většina stepí je dnes rozorána a intenzivně zemědělsky využívána.

Zemědělsky využlvaná step Jíhoameická step

Se kteryí,mi savci se m,ůžete běitě setktlt v le.sít:lt lttíntélttl 1lcí.sLt?

Písečná poušť teplého pásu Kamenítá poušť mírného pásu

Les mírného pásu - smrková monokultura

Lesy mírného pásu se rozklírdqí na severní polokouli.
Zimní období trvá tři až c'tlt'i nlěsíce. lÝejvíce srážek zde
spadne v létě. Pů1,odní 1istrlaté 1esl,byly většinou vykáceny.
Na jejich místě b1,11,\-\,sazen\ pr'er,ážně smrkové monokul-
tury. Část vykácerrých le su člol-ěk přeměnil na pole, louky
a pastviny. Mnozí půr,odní savci brli téměř yyhubeni, napří-
klad vlk a kočka divoká. Někter'í z niclr se do pr'írody znovu
vysazrrjí. LT nás je to napříklacl rl,s ostrovid
na Šumar,ě nebo bobr evropský na

iižní Moravě. Ze S]ovenska k nátl
občas přechází medvěd hnědý.
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Lama guanako

Bobr evropský
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