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ANOTACE 

 Materiál slouží jako doplňující materiál do 
hodin zeměpisu šestého ročníku v probíraném 
celku vegetační stupně na Zemi. 

 DUM by měl hlavně sloužit k aktivnějšímu 
zapojení žáka a jeho větší samostatnosti, práci 
s atlasem a power-pointovou prezentací 

 Využít se dá v předmětu zeměpis, ročníku 
šestém. Je součástí tématického okruhu 
Přírodní sféry Země. 

 



VÝSKYT 

 navazují na pás pouští a polopouští v 

mírném pásu 



STEPI 

 klima: suché podnebí s malým úhrnem srážek 

– nerostou zde stromy 

 velká část byla postupně lidmi obdělána (půdy 

jsou zde úrodné černozemní – pěstuje se zde 

pšenice a kukuřice – světové obilnice) 

 step má různé názvy: (Spojte, co k sobě patří) 



prérie 

pampy 

pusty 

celiny 

stepi 

Rusko 

Kazachstán 

Argentina 

USA 

Maďarsko 



FAUNA 

 fauna 

 trávy (kavyly, vousatky), obilniny 

 flora 

 bizon, hlodavci, kojoti, orel stepní, sup, pavouk 

tarantule, nandu, kůň Przewalského 

http://www.google.cz/imgres?q=kavyly&hl=cs&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbnid=ZomhUYm-s2j8DM:&imgrefurl=http://www.biomonitoring.cz/druhy.php?druhID=97&docid=a7rwQbTAnP6yxM&imgurl=http://www.nature.cz/fotoarchiv/nahledy/9829.jpg&w=500&h=333&ei=tWtnT7-cKcP
http://www.google.cz/imgres?q=vousatka&hl=cs&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbnid=B3-67sRvV9IvLM:&imgrefurl=http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=999&docid=qRAZD7yNUoRfFM&imgurl=http://www.priroda.cz/clanky/foto/bilek-vousatka-prstnata.jpg&w=379&h=570&ei
http://www.google.cz/imgres?q=kojot&num=10&hl=cs&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbnid=K8COeGk986A-JM:&imgrefurl=http://tichyphoto.com/foto-savci/kojot/&docid=3QExjvOyoKW-mM&imgurl=http://tichyphoto.com/photo/kojot.jpg&w=550&h=365&ei=bGxnT_yiNsXOsgb7sfnYBQ&zoom=
http://www.google.cz/imgres?q=orel+stepn%C3%AD&num=10&hl=cs&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbnid=BxG5ryUSkE0K4M:&imgrefurl=http://www.naturephoto.cz/fotobanka/ptaci-birds/1815-orel-stepni-aquila-nipalensis.html&docid=BQjoocwkt7-XMM&imgurl=http://www.naturephoto
http://www.google.cz/imgres?q=sup&hl=cs&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbnid=THqWTbTmKKxHfM:&imgrefurl=http://www.wildafrica.cz/cs/zvire/sup-belohlavy/&docid=lArBwErKlK6KrM&imgurl=http://www.wildafrica.cz/images/animals/179_sup-belohlavy3.jpg&w=566&h=422&ei=mmx
http://www.google.cz/imgres?q=tarantule&num=10&hl=cs&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbnid=X5hujsDbEyDj7M:&imgrefurl=http://www.mazlicci.cz/akvaristika_teraristika/tarantule.html&docid=filzPZKKk24N8M&imgurl=http://new.psi-kocky.cz/files/images/tarantule.preview.
http://www.google.cz/imgres?q=tarantule&num=10&hl=cs&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbnid=X5hujsDbEyDj7M:&imgrefurl=http://www.mazlicci.cz/akvaristika_teraristika/tarantule.html&docid=filzPZKKk24N8M&imgurl=http://new.psi-kocky.cz/files/images/tarantule.preview.
http://www.google.cz/imgres?q=nandu&hl=cs&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbnid=FP0HqPqS1QY9wM:&imgrefurl=http://www.guiafe.com.ar/argentina-pictures/details.php?image_id=1012&docid=IRXzvJ1O0U2fqM&imgurl=http://www.guiafe.com.ar/fotos-argentina-2005/nandu.jp
http://www.google.cz/imgres?q=k%C5%AF%C5%88+Przewalsk%C3%A9ho&hl=cs&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbnid=thEadGLvWk-VxM:&imgrefurl=http://www.flickriver.com/photos/dablyk/tags/prague/&docid=ychD7guqZljm1M&imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3447/3207387874_33
http://www.google.cz/imgres?q=k%C5%AF%C5%88+Przewalsk%C3%A9ho&hl=cs&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbnid=thEadGLvWk-VxM:&imgrefurl=http://www.flickriver.com/photos/dablyk/tags/prague/&docid=ychD7guqZljm1M&imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3447/3207387874_33


LESOSTEPI 

 přechodný pás mezi stepí a lesy mírného pásu 

 objevují se zde stromy díky větším srážkám 



LESY MÍRNÉHO PÁSU 



VÝSKYT 

 



rozdělujeme na: 

 listnaté 

 smíšené 

 jehličnaté 

 



 výskyt: na jižním okraji mírného pásu 

 v zimě shazují listí 

 většinou vykáceny – dnes jsou místo nich města a 
pole 

 původní listnaté lesy se zachovaly v Severní 
Americe a Číně 

 fauna: jeleni, srnci, divoká prasata, hadi, 
mývalové, vačice apod. 

 flora:dub, buk, bříza 



 zastoupeny jak listnaté, tak jehličnaté lesy 



 výskyt: v severní části mírného pásu (dnes 

hlavně severní část Evropy, Asie, Severní 

Ameriky) 

 v Rusku se nazývají jako TAJGA 

 fauna 

medvědi, rosomáci, soboli, kuny, lišky 

 flora 

 smrky, modříny, borovice, jedle, brusinky apod. 
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