
PŘÍRODNÍ KRAJINY TROPICKÉHO PÁSU - PL 
 

Tento pracovní list vypracuj až po zhlédnutí přiložených prezentací, vlep nebo přepiš si ho do sešitu a odešli do 11. 5. na 
adresu nenahlova@zs-sever.cz 

 
V tropickém podnebném pásu se nacházejí TROPICKÉ deštné LESY, SAVANY, pouště  a POLOPOUŠTĚ. 
 

TROPICKÉ DEŠTNÉ LESY leží mezi 10°j.š. a 10°s.š. a jsou to stále ZELENÉ lesy, ve kterých je teplo a VLHKO  
 

- rostliny tu rostou po CELÝ rok. Největší tropický deštný les je v Amazonii, další jsou v Guinejském zálivu a v Indonésii. 
 

Rostliny rostou ve TŘECH rostlinných patrech: bylinném, KEŘOVÉM a stromovém. Rostou zde vzácné druhy ORCHIDEJÍ,  
 

viktorie královská nebo  MASOŽRAVÉ rostliny. 
 

Typickými zvířaty tropického lesa jsou např.: papoušci, TUKANI, kolibříci, hadi ŠKRTIČI (např. ANAKONDA, krajta,  
 

HROZNÝŠ), žáby ŠÍPATKY (petsrobarevné jedovaté žabičky), želvy, ještěrky, krokodýli, šelmy – JAGUÁR, brouci, pavouci,  
 
lenochodi a většina druhů OPIC atd. 
 

Lidé využívají tropické deštné lesy pro těžbu VZÁCNÉHO dřeva (mahagon, eben, palisandr…), které se  
 

používá na výrobu NÁBYTKU a na místech vykácených pralesů jsou PLANTÁŽE, kde se pěstuje tropické OVOCE např.:  
 
BANÁNY, ananas, KOKOSY, mango, PAPÁJA, z pochutin je kávovník, KAKAOVNÍK, CUKROVÁ třtina nebo  
 

kaučukovník. 
 

SAVANY  - se nacházejí na sever a na JIH od tropických lesů, je to TRAVNATÁ krajina s roztroušenými STROMY 
 
(akácie, BAOBAB – střídá se zde období DEŠŤŮ (zelená tráva) a období sucha (suchá žlutá tráva). 
 

Na savaně žijí sloni, ŽIRAFY, nosorožci, pakoně, HYENY, paviáni, antilopy, ZEBRY, gepardi, LVI, surikaty, PŠTROSI,   
 
hroši, JEDOVATÍ hadi a pavouci, štíři, termiti, sarančata a mršiny žere mimo hyeny ještě SUP. V Austrálii žijí ještě klokani,  
 

pes dingo a rostou tam blahovičníky (eukalyptus). 
 

Zvířata savan jsou chráněna v NÁRODNÍCH parcích. 
 

Savanu lidé využívají pro chov DOBYTKA nebo pro pěstování obilí, BAVLNY a podzemnice OLEJNÉ (buráky) 
 

POUŠTĚ A POLOPOUŠTĚ se nacházejí v místech, kde spadne méně než 250 mm srážek za rok.  
 

Je tu kamení, PÍSEK a hlína, podmínky NEVHODNÉ pro život, vyschlá koryta řek = VÁDÍ (v Austrálii creeky). 
 

V pouštích musíme počítat s velkými VÝKYVY denních a nočních teplot a s PÍSEČNÝMI a prachovými bouřemi. 
 

Osídlena jsou pouze místa, kde se nachází voda = OÁZY, obyvatelé těchto oblastí pěstují DATLOVNÍK, obilí, ovoce a  
 
chovají ovce, kozy a VELBLOUDY. Největší pouští na světě je SAHARA a v mírném pásu Gobi, největší oáza je NILSKÁ delta. 
 
ŽIVOT V MOŘÍCH TROPICKÉHO PÁSU – se vyznačuje tím, že zde žijí PESTROBAREVÉ druhy  
 

živočichů a rostlin rozmanitých tvarů jako jsou např.: (uveď několik příkladů) …………………………………… 
 

………………………………………………………………………………. 
 
ZÁSOBNÍK SLOV PRO DOPLNĚNÍ DO TEXTU: 
 

• písek, žirafy, jih, savany, tropické, nábytku, kokosy, pštrosi, dobytka 

• 250 mm, zebry, vlhko, celý, orchidejí, cukrová, lvi, bavlny, opic 

• vzácného, nevhodné, Nilská, výkyvy, pestrobarevné, národních, škrtiči, zelené 

• pouště, sup, jedovatí, kakaovník, deštné, třech, lesy, masožravé, keřovém 

• stromy, tukani, dešťů, olejné, polopouště, anakonda, plantáže, písečnými 

• baobab, travnatá, hroznýš, vádí, velbloudy, Sahara, jaguár 

• oázy, datlovník, papája, ovoce, šípatky, hyeny, banány,  


