
PŘÍRODNÍ KRAJINY MÍRNÉHO PÁSU – pracovní list  řešení 
 

Vyplňte tento pracovní list a pošlete ho do 4. 5. na adresu nenahlova@zs-sever.cz; pak si ho podle možností, vytiskněte nebo opište do sešitu 
 

PŘÍRODNÍ KRAJINY MÍRNÉHO PÁSU 
 

V mírném pásu se nachází tajga, smíšené a listnaté lesy, stepi a pouště 
 

1. Tajga - nejrozsáhlejší pásmo jehličnatých lesů pouze na severní polokouli od Severní Ameriky, Evropy až po Asii 
 

podnebí - mrazivá zima, sníh, teplé krátké léto 
 

zvířata - vlk, rys, medvěd hnědý, strakapoud, datel… 
 

rostlinstvo – jehličnany – smrk, modřín ► škůdce lýkožrout 
 

využití - těžba a zpracování dřeva, lov a chov kožešinové zvěře 
 

2. Smíšené a listnaté lesy – nahrazují postupně tajgu a jsou i na jižní polokouli 
 

rostlinstvo nejrozšířenější je buk, další listnaté stromy 
 

zvířata -  srnčí a jelení zvěř, prase divoké, jezevec, mýval, los, bobr, veverka…. 
 

využití - kácení a nahrazování zemědělskou půdou – pole; vysazování smrků, které rostou nejrychleji 
 

3. Stepi – travnaté oblasti, kde jsou suchá teplá léta= úrodné černozemě 

• Severní Amerika - prérie  

• Amerika - pampy 
 

zvířata – hlodavci, hraboši a dravci = loví hlodavce a hraboše, bizoni, tetřevi, v moři delfíni a mečouni…. NEMÁ TU BÝT, CHYBA PŘI KOPÍROVÁNÍ 
 

využití – obilnice světa a pastviny pro dobytek 
 

4. Pouště – největší pouští světa v mírném pásu je GOBI – leží v Mongolsku a Číně, využívá se pro pastevectví  
 

PŘÍRODNÍ KRAJINY SUBTROPICKÉHO PÁSU 
 

Krajina olivových hájů - (subtropické rostlinstvo) 
 

výskyt subtropů: Středomoří, sever a jih Afriky, Kalifornie… 
 

• přechod mezi teplým a mírným podnebným pásem ► horká suchá léta, mírné a deštivé zimy 
 

rostlinstvo: je stále zelené, má tvrdé kožovité listy opatřené trny  - v Evropě se nazývá makchie [mekije]  
 

• tvrdolisté lesy, cedr, dub korkový, agáve, aloe, kaktusy – lesy většinou vykáceny a přeměněny v pole, kde se pěstuje subtropické ovoce – citrusy (pomeranče,  
 

• citróny, mandarinky, grepy…), vinná réva, olivovník, kiwi, pistácie, granátová jablka, fíky  
 

zvířata: hadi, ještěrky, želvy, hlodavci, osel, cikády, v moři delfíni, mečouni…. 
 

využití: pěstování subtropického ovoce, oliv, dubu korkového a turistika 
 
 

mailto:nenahlova@zs-sever.cz

