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Anotace: Prezentace charakterizuje jednotlivé ekosystémy, zařazuje zvířata a 
rostliny do jednotlivých oblastí, vysvětluje rozdíly
Vzdělávací oblast: Savany, polopouště, pouště
Autor: Ing. Jiří Jungmann
Jazyk: přírodopis - ekosystémy
Očekávaný výstup: Žáci se orientují v různých ekosystémech, zařazují faunu i floru 
do jednotlivých oblastí
Druh učebního materiálu: DUM
Cílová skupina: žák
Stupeň a typ vzdělávání: druhý stupeň, základní škola
Datum (období), ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: 
školní rok 2012-2013
Ročník, pro který je vzdělávací materiál určen : šestý ročník základní školy



SAVANY

Charakteristika
 Otevřené krajiny, porostlé stromy a trávou

 Nacházejí se v blízkosti rovníku

 Sucho, srážky 900 – 1 500 milimetrů

 Průměrná teplota je 24 °C

 Neobdělaná půda, trávy usychají nastojato, časté požáry

 Rozkladem hustých, travnatých porostů vzniká černozem



SAVANY DĚLÍME PODLE DOMINANTNÍ DŘEVINY NA:

 Akáciové – převládající rostlinný druh jsou akácie

Akácie rostou jako solitery /jednotlivě/, jsou suchomilné, koruny tvoří typické 
deštníky, pod kterými se před palčivým sluncem ukrývají stáda zvířat.
Domorodci jejich dřevo využívají k stavebním účelům a k pálení



 Trnité – střídají se holé plochy s hustými porosty keřů, které jsou 
tvrdolisté, často porostlé trny. 

Slouží k pastvě dobytka, při vypalování se získává kvalitní zemědělská     
půda, na které se pěstují charakteristické plodiny pro savanu  



HOSPODÁŘSKY  DŮLEŽITÉ PLODINY SAVAN

Bavlník srstnatý                                         Podzemnice olejná

Batáty/ sladké brambory/                                 Čajovník čínský



ŽIVOČICHOVÉ ŽIJÍCÍ V OBLASTECH SAVAN

Lev pustinný                                            Slon africký

Zebra Bohmova Hyena skvrnitá  



POLOPOUŠTĚ, POUŠTĚ

Charakteristika polopouští
 Je to přechod mezi savanou a pouští

 Polopouště jsou rozšířenější než pouště

 Jsou porostlé z 10 – 50 % hustou keřovou vegetací

 Nachází se zde keře tvrdolisté, kaktusy a sukulenty 

 Srážky 250 – 400 milimetrů ročně



CHARAKTERISTIKA POUŠTĚ

 Teplotní rozdíly den – noc až 100 °C

 Odpar vody je vyšší než příjem vody

 Vodní srážky méně než 25 cm ročně

 30 % zemského povrchu je ohroženo rozšiřováním pouští

 15 % pouští tvoří písek, zbytek skály, kameny, štěrk

 Nedostatek vegetace

 Rostlinstvo je rozděleno na stálé – v oázách, dočasné 



ŽIVOČICHOVÉ POUŠTÍ A POLOPOUŠTÍ
Velbloud dvouhrbý                                      Zmije rohatá                                                 

Štír tlustorepý Želva stepní                  



ROSTLINY POLOPOUŠTÍ A POUŠTÍ

Kaktusy                                        Yucca
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