
Biomy  



Definice biomu 

 představuje dílčí oblast biosféry, charakterizovanou 
určitým typem biotických a abiotických podmínek 
(klimatickými a hydrologickými faktory a půdními a 
geologickými poměry, které dávají vznik určitým 
charakteristickým typům rostlinných a živočišných 
společenstev).  

 

 Existuje několik typů členění biomů, které se v mnoha 
ohledech docela liší. 



Členění biomů dle Tischlera 

 Vodní 

 Volný oceán 

 Šelfová moře 

 

 Pevninské 

 Polární pustina 

 Tundra 

 Tajga 

 Opadavý listnatý les 

 Tvrdolistý les 

 Step 

 Poušť 

 Savana 

 Tropický střídavě vlhký les 

 Tropický deštný les 

 



Mapa biomů na Zemi 



Polární pustina 

 oblasti trvale pokryty ledem a sněhem. Ostrovy 
Severního ledového oceánu a Antarktida (věčně zamrzlá 
hladina polárních moří). 

 V této oblasti se nevyskytují žádné vyšší rostliny (mohou 
zde ale přežívat fotosyntetizující a jiné mikroorganismy), 
zvířena se vyskytuje pouze při pobřeží volného moře 
(tučňáci – jen na jižní polokouli, ostatní mořské ptactvo, 
ploutvonožci). 

 



Antarktida 
 
   Vnitrozemí Antarktidy 
 
 Grónský ledovec  



Tundra  

 subpolární a polární oblasti, mezi tajgou a trvale 
zaledněnými polárními končinami. Nejsevernější oblasti 
Evropy, Asie a Ameriky, Grónska a další přilehlé ostrovy 
(arktická tundra), na jižní polokouli – v nejsevernějších 
oblastech Antarktidy a přilehlých ostrovech (antarktická 
tundra).  

 Slovo tundra pochází z laponštiny a znamená bezlesou 
krajinu. 

 Biodiverzita tundry je velice nízká. Pouze přizpůsobené 
byliny a malé keříky. Většinou jen mechorosty a lišejníky. 
Většina organické hmoty je vázaná ve formě odumřelé 
biomasy, její rozklad a využití je účinně brzděno chladem. 

 Růst rostlin je velice pomalý (vysoká citlivost na poškození). 



Tundra na Aljašce 



Tajga  

 Severský jehličnatý les se vyskytuje především v severních 
zeměpisných šířkách. Dominantními jsou jehličnaté lesy 
(Kanada, Sibiř) 

 délka vegetačního období 1 – 4 měsíce. (Jde o období, 
v němž průměrná teplota vzduchu přesahuje 10 °C.)  

 klimaxové smrčiny(rašelinné smrčiny a podmáčené smrčiny 
- ČR, Švýcarsko, Rakousko), ve vysokých nadm. výškách 

 Díky velkému množství srážek a následné chemické reakci 
se spadlým jehličím vznikají podzolové půdy. Kyselá voda 
vymývá sloučeniny železa z půdy, tvoří nepropustnou vrstvu 
⇒ tvorba bažin, močálů a rašelinišť, které jsou pro sibiřskou 
tajgu typické.  

 Organická hmota je soustředěna jak v živých rostlinách, tak 
v odumřelé biomase. 



Tajga na Aljašce 
Kamčatka 



Opadavý listnatý les 

 Typickým listnáčem rozšířeným po celém mírném pásu 
Evropy je buk lesní; na východě dub. Směrem k severu 
a východu odolnější jehličnany (smrky, jedle a borovice); 
na suchých a písčitých stanovištích. 

 Americké listnaté a smíšené lesy mají podobnou skladbu 
jako lesy euroasijské. Je to následkem doby ledové. Před 
zaledněním rostlo v amerických lesích více druhů dubů a 
buků, které musely před masami ledu ustoupit k jihu 

 



Opadavý les v Litvě 



Tvrdolistý les 

 Tvrdolistý les je les typický pro subtropický pás. Zima je 
mírná, a proto dřeviny neshazují listy. Stromy a keře 
mají velmi často listy tvrdé a kožovité, voda se z nich 
vypařuje jen nepatrně.  

 Tato oblast se také nazývá středomořské lesy. 





Step  

 travnaté oblasti mírného pásu. V těchto oblastech se 
rozkládají na celkové rozloze přes 9 mil km².  

 horká léta, chladné zimy; nedostatek srážek pro růst 
dřevin. Vegetační období netrvá déle než čtyři měsíce. 
Stepní půdy bývají velmi úrodné („obilnice“). 

 Stepi pokrývají rozsáhlá území v nitru Eurasie, Severní 
Ameriky. Na jižní polokouli se vyskytují v Argentině. 

 Mohelenská hadcová step je jediná step vyskytující se v 
ČR. 

 

Jarní step Kazachstánu 



Východoevropské stepi 

 Období vegetačního klidu je zde v zimě a v létě. Období 
vegetačního rozkvětu na jaře a na podzim. Léto bývá 
velmi suché (anabióza, estivace). Roční úhrn srážek se 
pohybuje v rozmezí 300-500 mm. Na severní hranici s 
geobiomem opadavého listnatého lesa se vytvořila 
přechodná lesostep. V dnešní době jsou lesostepi 
přeměněny v pole.  



Středoasijské stepi (celiny) 

 Zaujímají značné plochy v Kazachstánu a sahají až do 
Mongolska. Zdejší klima je extrémně kontinentální a 
období vegetačního klidu zde panuje od září až do 
května. V zimě sněhová pokrývka může chybět a tak je 
půda na jaře suchá a k vegetačnímu rozvoji dochází až v 
pozdním létě. Na horských hřbetech zaujímají pozici 
horské luční stepi, které s rostoucí nadmořskou výškou 
přecházejí v březové lesy a nakonec v jehličnatou tajgu. 



Severoamerické stepi (prérie) 

 Zdejší klima má subhumidní charakter. Průměrné roční 
úhrny srážek se pohybují od 500 mm v chladnějších 
oblastech až k 1000 mm v teplejších oblastech. Teplota 
srážky způsobily rozčlenění stepí na čtyři pásy. Od východu 
k západu se zde vyskytují: lesostep, dlouhostébelnatá 
prérie, smíšená prérie a krátkostébelnatá prérie.  

 Četné požáry a kdysi velká stáda bizonů znemožňovaly 
uchycení semenáčků dřevin. Dominujícím druhem v 
dlouhostébelnaté prérii je až 2 metry vysoká tráva 
vousatka. V přechodných smíšených prériích začínají vysoké 
traviny ustupovat travinám nízkým. Tyto prérie jsou 
využívány jako zemědělská půda. Krátkostébelnaté prérie 
zaujímají území na východním okraji Rocky Mountains. 
Převládá zde nízká „bizoní“ tráva nebo tráva „grama“. 





Jihoamerické stepi (pampy) 

 Pampa se rozkládá ve východní Argentině. Příznivější 
klimatické podmínky. V zimě se zde prakticky 
nevyskytují mrazy. Srážky jsou rovněž relativně vysoké 
800-1000 mm. V minulosti se zde patrně vyskytovaly i 
lesy, ale činností člověka byly odstraněny. V dnešní době 
je pampa velmi hustě osídlena a využívána k 
zemědělství. 



Poušť  
 neúrodná oblast, která trpí nedostatkem vody (250 mm 

ročně); nedostatek vegetace. Pouště se vyskytují především 
v oblastech kolem obratníků (Sahara či Arabská poušť)  

 Rozeznáváme základní druhy pouští: 

 erg, což je písečná poušť pohyblivých dun. Na Sahaře je 
zastoupena poměrně málo, pokrývá pouze jednu pětinu 
rozlohy. Erg je skoro bez vegetace, výjimkou je jen pár 
tamaryšků. S ergy se setkáme na západní Sahaře, v 
Libyjské poušti a Nigeru. Saharský písek je poměrně mladý, 
není mořského, nýbrž pevninského původu a představuje 
zvětralý kenozoický materiál. 

 reg nebo serír, což je šterkovitá (resp. oblázková) poušť a 
je to převažující typ na Sahaře, 

 hamáda, což je kamenitá poušť s holými skalními výchozy 
a kameny, příkladem může být Hamáda v severozápadní 
Libyi nebo na okraji pohoří Ahaggar, Tassili a Tibesti. 

 



Ahaggar 
Tassili 



 řídká specifická vegetace (kaktusy, sukulenty), („lesy 
kaktusů“). Klasičtější vegetace se vyskytuje pouze u 
zdrojů povrchové nebo podpovrchové vody (oázy a okolí 
řek). V některých typech pouští může existovat krátké 
vegetační období. 

 klasické pouštní rostliny zpravidla přes den uzavírají 
průduchy a výměnu plynů si nechávají na večer a noc, 
aby omezily výpar vody. 

Namibie 

Mohavská 
poušť 



Vznik pouště 

 Důvody pro vznik pouští jsou různé. Nejčastěji vznikají 
pouště kvůli: 

 Tlakové výši - vzduch v tlakové výši se tlačí směrem dolů, 
postupně se otepluje a "nasává" vlhkost, kterou následně 
odvádí pryč. Navíc tlaková výše brání, kvůli zvýšenému 
tlaku, vlhkému vzduchu od moří dostat se "dovnitř". 
Příkladem může být Sahara. 

 Srážkovému stínu - tento jev způsobují mohutná pohoří, jež 
doslova vyčnívají nad mraky a tím pádem tvoří jakousi 
stěnu. Toto lze pozorovat například u amerických Kordiller. 

 U studených proudů - proudy ochlazují vzduch, jakmile se 
dostane nad teplou pevninu, začne se rozpínat. Pro vznik 
srážek je ale zapotřebí opačného procesu (ochlazování 
vzduchu). Zde se stačí podívat na mapu studených proudů 
(pouště při pobřeží J Ameriky, Afriky, Austrálie). 

 



Největší světové pouště 



Savana  

 travnaté oblasti tropických a subtropických oblastí. 
Během roku je zde vyhraněné období dešťů a období 
sucha. O tom, který vegetační typ převládne, rozhoduje 
klima a půdní podmínky. Traviny i dřeviny mají odlišné 
ekologické nároky, vzájemně se potlačují a tím vytvářejí 
podstatu savany. 



Národní park Tarangire 
(Tanzanie) 



Rozdělení savan podle délky 
období sucha 

 vlhké savany 

 suché savany 

 trnité savany 

 zaplavované savany 

 



Vlhké savany 

 opakovaného kácení a vypalování tropických lesů. Převládající jsou 
2–4 metry vysoké traviny, s ojedinělými stromy. Vlhké savany se 
vyskytují v Africe. Pás se táhne až do jižního Súdánu; v Jižní 
Americe  

 Orinocké llanos (šp. llano = rovina) jsou edaficky podmíněnou 
savanou. Llanos je pokryta asi 50 cm vysokými travinami. Stromy 
se zde vyskytují pouze v malých ostrůvcích nazývaných „matas“. 

 Brazilské campos se rozprostírají v Brazilské vysočině. Přechod mezi 
lesem a savanou. Campos abiertos představují savanovou formaci 
bez stromů. Vznikly v důsledku požárů v campos cerrados. 

 V oblastech guayanské náhorní plošiny se vyskytuje edaficky 
podmíněná savana. Rozkládá se v nadmořské výšce 1500 až 2000 
m n. m. Vynořuje se z deštného lesa. 

 Zaplavované savany vznikají v důsledku stagnace srážkové vody na 
nepropustném podloží. Často se vyskytují v Jižní Americe, kde se 
jim říká „palmares“. Známou zaplavovanou savanou je Pantanal v 
jihozápadní Brazílii na ploše 250 000 km². V zimě sucho, během 
letního období dešťů je zcela zaplavené a má bažinatý charakter.  



Suché savany 

 Rozkládají se v Africe; 1–2 metry vysoké 
traviny a roztroušeně se vyskytující 
stromy, které dosahují výšky maximálně 
10 metrů. Typickým stromem je baobab. 
Africké suché savany se využívají pro 
pastvu dobytka. 

 Savany vyskytující se v Austrálii se od 
těch afrických liší. Tamní blahovičníky se s 
travinami dobře snášejí.  

 



Trnité savany 

 Vyskytují se v aridních oblastech střídavě vlhkých tropů 
s množstvím srážek 300–400 mm za rok. V Africe jsou 
trnité savany rozšířeny na jižním okraji Sahary, dále pak 
v jihozápadní Africe a v oblasti Kalahari.  

 Dřeviny mohou v trnité savaně zcela chybět, někde se 
mohou vyskytovat akácie. Dominující vegetační formací 
jsou prořídlé 30–50 cm vysoké traviny. 



Tropický střídavě vlhký les 

rozkládá se přibližně mezi 15° až 18° zeměpisné šířky na obou 
polokoulích. Ve směru od rovníku navazují na tropický deštný 
les 



 Nejrozsáhlejší plochy v Africe, dále ve Venezuele, na jihu 
Brazílie, na Velkých Antilách (Kuba), ve Střední Americe, 
v jižním Mexiku. 

 Průměrné měsíční teploty 20-28 °C. Výrazný je rozdíl 
mezi obdobím dešťů a sucha - vysoká dávka deště 
spadne během 4 měsíců (i více než 100 mm za měsíc), 
což vede k výraznému zavlažení krajiny - půd, vodních 
toků a stojatých vod. Požáry (blesk, člověk). 

 Stromy a keře jsou většinou opadavé fanerofyty (větve 
často s trny - ochrana před velkými herbivory): akácie, 
blahovičníky, rod Banksia a Grevillea. 

 Vliv člověka - Tropické střídavě vlhké lesy jsou 
poškozovány nadměrným zatěžováním půd, vypalováním 
- degradace savan a sezónních lesů. Trpí dezertifikací.  



Tropický deštný les 



Abiotické faktory 

 tropický deštný prales, s trvale teplým a vlhkým podnebím. 
dolní hranice ročních srážek 2000 mm. V rovníkových 
oblastech, Amazonský deštný prales, Konžský deštný prales 
a pralesy na poloostrovech Přední a Zadní Indie. Krom nich 
ještě existují menší ostrovní pralesy v Karibiku, Indickém 
oceánu a rovníkové oblasti Pacifiku.  

 Živiny a pro život důležité látky jsou vázány v biomase, 
půda sama je chudá, protože časté deště vyplaví vše, co 
vyplavit lze, a rychlý bakteriální rozklad, kterému klima 
přeje, vykoná zbytek.  

 Pokud je prales vypálen, popel obohatí půdu, která je tak 
velmi úrodná, nicméně díky dešťům jednak dochází k rychlé 
půdní erozi, jednak jsou živiny rychle vyplaveny, takže již po 
2–3 letech se získaná oblast nedá pro zemědělství použít. 



Biotické podmínky 

 Tropický deštný prales je biom s největším počtem 
druhů organismů, většina z nich je nejspíše dosud 
nepoznána.  

 Odhaduje se, že v tropických lesích žijí 2/3 všech 
známých rostlinných a suchozemských živočišných druhů 
této planety. 

 Tropické stromy jsou jedny z nejvyšších stromů – 
konkurence, tenká kůra; podrost džungle 

 Prales se jeví jako stabilní klimaxový porost, který jeví 
velikou odolnost vůči narušení. Drobné mýtiny, ať už se 
objeví z jakéhokoliv důvodu, velice rychle zarůstají. 



Význam  

 „klenoty Země“, „plíce Země“ a „největší lékárna světa“. 

 Zdroj velkého počtu přírodních léčiv. Téměř polovina 
užívaných léků pochází z tropických deštných pralesů. 
Např. tropické deštné pralesy obsahují „základní 
ingredienty ptačích kontrolních hormonů, stimulantů a 
sedativ“. 

 Producent kyslíku - Je v něm ale vázáno obrovské 
množství oxidu uhličitého a pralesy mají obrovský podíl 
na kyslíku už vytvořeném – vyprodukovaly ho v době, 
kdy rostly. Jejich likvidace, zejména vypalování, 
spotřebovává jimi kdysi vyrobený kyslík a vrací v jejich 
biomase vázaný oxid uhličitý zpět do atmosféry. 



Následky kácení pralesů 

 větrná a půdní eroze, povodně, zanášení údolních nádrží, 
sesuvy půdy (např. podhůří Himalájí), pokles srážek, 
sucha, ztráta možnosti místních lidí používat les jako 
zdroj dřeva, plodin a píce.  

 V důsledku kácení se snižuje genofond (pralesy jsou 
domovem 70-90% všech druhů).  

 Mizí zároveň možná léčiva a planí příbuzní zemědělských 
plodin.  

 Následuje také genocida domorodých obyvatel, mizení 
jejich kultur (Amazonie, Malajsie, Afrika)  

 Mezi následky možná figuruje i zvyšování globálního 
oteplování, možný další negativní vliv na světové klima 




