Přírodopis
8. ročník
16.11.- 20.11.2020
1. Opiš nebo vytiskni a nalep následující zápis do sešitu: učebnice str.39 - 41
Savci biomů světa
Biomy jsou velké přírodní celky na Zemi s podobnými přírodními podmínkami. V každém biomu
rostou charakteristické rostliny a žijí charakterističtí živočichové. Vyvážený vztah v biomech narušil
člověk svými neuváženými zásahy.

Tropické deštné lesy
– okolo rovníku, průměrná teplota 24 – 29 °C, vydatné deště
- dřeviny, liány, orchideje, kapradiny
- antilopa lesní, prase pralesní, buvol pralesní, levhart, různé druhy primátů (orangutan, gorila)
- tropické deštné pralesy = plíce Země, člověk je kácí = ohrožený biom
Pouště a polopouště
– ve všech podnebných pásmech, velký nedostatek srážek, velké teplotní rozdíly mezi dnem a nocí
- rostliny, které se přizpůsobily nedostatku vody (kaktusy, pryšce)
- drobní savci (pískomilové, savci), velbloudi
- zemědělství a pastva dobytka na okrajích pouští přispívají k jejich rozšiřování
Stepi
– travnaté biomy mírného pásu severní i jižní polokoule
- nedostatek srážek, nerostou stromy
- křeček, sysel, hraboš, bizon americký (ohrožený), lama guanako
- většina stepí je zemědělsky využívána
Savany
- rozkládají se v tropickém pásu obou polokoulí
- střídá se tu období sucha a období dešťů
- rostou tu vysoké trávy a baobaby
- žirafy, nosorožci, lvi, gepardi, hyeny
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Lesy mírného pásu
– na severní polokouli, zima 3 – 4 měsíce, nejvíce srážek v létě
- původní listnaté stromy většinou vykáceny a vysázeny smrčiny, zemědělská půda
– pole, louky, pastviny
- původní savci skoro vyhubeni (kočka divoká, vlk), někteří se uměle vysazují (rys ostrovid, bobr
evropský, medvěd hnědý)
Severské jehličnaté lesy (tajga)
– studený pás severu Evropy, Asie, Severní Ameriky
- zima chladná, léto teplejší, ale krátké
- jehličnany (borovice, jedle, smrky)
- rašeliniště
- veverky, bobři, zajíci, lišky, losi, soboli, kuny, rysi, vlci, medvědi hnědí
- dnes se vydatně kácí, lesní požáry, lesy umírají díky kyselým dešťům
- nepovolený lov kožešinové zvěře
Tundra
– studený pás severní polokoule, nízké teploty, půda promrzá do veliké hloubky
- lišejníky, mechy, zakrslé vrby, bříza, klikva
- sobi, pižmoni
Polární oblast
– zajíc bělák, liška polární, sob polární, tuleni, medvěd lední
Moře a oceány
– pokrývají největší část zemského povrchu
- velryby, kosatky, delfíni, vorvani, mroži, tuleni

O všech zástupcích si přečti v učebnici, podívej se na obrázek a najdi další fotografie zástupců na
internetu.
2. Vypracuj cvičení v pracovním sešitě:
str.18/cvičení 1,2
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