
KRAJOBRAZY SAWANNY I STEPU

• ZAPOZNAJCIE SIĘ Z PREZENTACJĄ

• NA KOŃCU PREZENTACJI ZNAJDZIECIE LINK DO ZAPOWIEDZIANEJ 
KARTKÓWKI Z KONTYNENTÓW 

• NIE MUSICIE MI ODSYŁAĆ SWOICH ODPOWIEDZI MAILEM, WASZE
WYNIKI OTRZYMUJĄ AUTOMATYCZNIE

• TERMIN ROZWIĄZANIA TESTU: 5 MAJ GODZINA 12:00 – 8 MAJ 
GODZINA 20:00

• MIŁEJ NAUKI I POWODZENIA ☺



Krajobraz sawanny



S a w a n n a – jedna z formacji trawiastych

strefy międzyzwrotnikowej o klimacie

gorącym z wyraźnie zaznaczoną porą suchą,

trwającą od 6 do 9 miesięcy oraz porą

deszczową.



Sawanny występują na znacznych obszarach Afryki,

pokrywają ponad 1/3 powierzchni Afryki, i Ameryki

Południowej na północ i południe od strefy lasów

równikowych, a także w Indiach, wschodniej

Australii czy na pograniczu meksykańsko-

amerykańskim.

Sawanna nosi różne nazwy regionalne np. campo w

Brazylii, czy llanos w Wenezueli.



Rozmieszczenie sawann na kuli ziemskiej



Tereny na północ i południe od wilgotnych

lasów równikowych zajmują sawanny –

„morza” traw z nielicznymi drzewami.

Na przemian z porą

deszczową występuje na

nich pora sucha, trwająca

coraz dłużej w miarę

oddalania się od równika.



Na sawannie są dwie pory roku…

Gdy oddalamy się od wilgotnych lasów

równikowych w kierunku północnym lub

południowym, zauważamy, że ilość opadów

maleje i coraz wyraźniej występują dwie

pory roku:

• PORA SUCHA

• PORA DESZCZOWA



PORA SUCHA

Jest bezdeszczowa, bezchmurna

i bardzo gorąca.



PORA DESZCZOWA

Przynosi obfite opady, jest jednak tylko

nieco chłodniejsza od pory suchej.

Im dalej od równika

tym pora deszczowa

staje się krótsza.



Na sawannie lasy rosną

jedynie wzdłuż rzek.

Nazywamy je lasami

galeriowymi.

Nieliczne drzewa rosną na

sawannie dość daleko od

siebie. Dzięki temu ich

korzenie nie zabierają sobie

nawzajem wody z podłoża.



Krajobraz sawanny nie jest jednolity.

Zmienia się wraz z odległością od lasu

równikowego. Między lasem a sawanną nie

ma ostrej granicy – drzewa rosną coraz

rzadziej, są coraz niższe a przybywa traw.



Z wilgotnym lasem równikowym bezpośrednio

sąsiaduje sawanna wysokotrawiasta, na

której pora deszczowa trwa wyjątkowo długo,

do 9 miesięcy.

Trawy są tam

wyjątkowo bujne,

dorastają do 5m

wysokości.



Idąc na północ, dotrzemy do sawanny

niskotrawiastej. Tu pora deszczowa jest

znacznie krótsza, trwa ok. 5 miesięcy.

W krajobrazie dominują

trawy o wysokości

ok. 1,5m.



Najbardziej na północ leży sawanna

kolczasta. Ponieważ pora deszczowa trwa

tutaj zaledwie 3 miesiące roślinność jest
zdominowana przez

cierniste krzewy oraz

trawy, które osiągają do

70 cm wysokości.



Warunki klimatyczne sprawiają, że na

roślinność sawanny składają się przede

wszystkim trawy i nieliczne drzewa,

głównie baobaby i akacje.



Drzewa te przystosowały się

do warunków klimatycznych

sawanny. Wytwarzają silnie

rozgałęzione, sięgające

głęboko w podłoże korzenie

oraz zrzucają liście na

początku pory suchej,

co ogranicza parowanie

wody z powierzchni rośliny.



Z nastaniem pory deszczowej sawanna

błyskawicznie się ożywia – drzewa pokrywają

się liśćmi a szybkorosnące trawy tworzą

zielone łany.

Jedną z traw 

porastających 

sawanny jest 

palusznik afrykański.



Przygotowanie do pory suchej:

Drzewa:
1. Gromadzenie w pniach i gałęziach wody

2. Zrzucanie liści w celu zmniejszenia parowania wody.

Trawy:
1. Wykształcenie płytkich systemów korzeniowych.

2. Zwijanie liści w „rulon”, aby zmniejszyć parowanie wody.



Stada roślinożerców na sawannie…

Ogromne obszary sawanny są największymi na Ziemi

pastwiskami. Żyją na nich miliony ssaków roślino-

żernych, m. in.: antylopy, zebry, bawoły, słonie,

żyrafy i nosorożce. Wśród nich można zobaczyć

także strusie afrykańskie.

Zwierzęta roślinożerne sawanny

praktycznie nie konkurują o

pokarm, ze względu na jego

obfitość.



Życie w stadach…

Zwierzęta na sawannie tworzą stada, w których wraz

z nastaniem pory suchej wędrują w poszukiwaniu wody

i pożywienia. Życie w stadzie jest bezpieczniejsze, bo

łatwiej ochronić potomstwo i ostrzec się wzajemnie przed

niebezpieczeństwem.



Na sawannach można spotkać także stada

małp, głównie koczkodanów i pawianów,

które na ziemi poszukują pokarmu,

a w koronach drzew schronienia.



Drapieżnicy…

Do największych drapieżników na afrykańskiej

sawannie należą:

- lwy

- lamparty

- gepardy

- serwale

- likaony



Padlinożercy…

Pozostawionymi przez drapieżników resztkami

pożywienia żywią się padlinożercy. Należą do

nich m.in.:

- sępy

- marabuty

- hieny

- szakale



Wśród traw sawanny żyją także

niezliczone ilości owadów, m.in.

Uskrzydlone, bardzo żarłoczne,

skupione w stadach szarańczaki

oraz termity.

Owady są pokarmem

dla węży, ptaków oraz

niektórych ssaków, np.

mrówników.



Z życia mieszkańców sawanny…

Na sawannie żyje jedno

z plemion afrykańskich

– Masajowie.

Nie uprawiają ziemi –

są pasterzami. Stale

przenoszą się w inne

miejsce ze względu na

następstwo pory suchej

i deszczowej.



Chaty Masajów

Budowaniem chat zajmują

się kobiety. Chaty są

zbudowane z wbitych w

ziemię drewnianych tyczek,

przeplecionych krótszymi

gałęziami i oblepionych

mokrą ziemią, trawą oraz

krowim nawozem



KONIEC



KRAJOBRAZ STEPU



DEFINICJA
Step

Formacja roślinna, zwykle 

wielogatunkowa, ale pozbawiona 

drzew. W pokrywie roślinnej znaczną 

rolę odgrywają trawy, którym 

towarzyszą  rośliny zielne 

przystosowane do życia w bardzo 

suchym klimacie, rzadko także 

krzewy.



ROZMIESZCZENIE STEPÓW

Stepy kształtują się na 

obszarach pod wpływem 

klimatu kontynentalnego –

z gorącym i suchym latem 

oraz mroźną i wietrzną 

zimą.



WYSTĘPOWANIE STEPÓW

● Europa – Kotlina Panońska, Nizina Nadczarnomorska, Nizina Kubańska

● Azja – Nizina Turańska, Pogórze Kazachskie, południowa Syberia, 

Mongolia

● Ameryka Północna – stepy nazywane są preriami: rozciągają się na 

wschód od Gór Skalistych aż po Apallachy i na północ od Teksasu aż po 

południową Kanadę (Wielkie Równiny)

● Ameryka Południowa – stepy znane jako pampy zajmują obszar od 

Patagonii na południu aż po dolny bieg rzeki Parany i od wschodnich 

stoków Andów aż po atlantyckie wybrzeże Argentyny



PRERIA
to formacja roślinności o 

charakterze stepowym 

występująca w centralnej części 

Ameryki Północnej, na Wielkich 

Równinach. Ze względu na 

znaczną zmienność wyróżnia się 

szereg typów prerii, przy czym do 

podstawowych należy: preria 

typowa (wysoka), niska i 

mieszana.



PAMPA
to trawiasta lub 

krzewiasto-trawiasta 

formacja roślinna o 

charakterze stepowym 

występująca w Ameryce 

Południowej, na której 

wypasa się bydło i owce. 

Występuje na terenie 

Argentyny od wybrzeża 

Atlantyku po zbocza 

Andów.



KLIMAT

● Stepy występują w obrębie strefy umiarkowanej, w głębi kontynentów, gdzie 

napływ wilgotnego powietrza morskiego jest niewielki.

● Skąpe opady, choć większe niż w strefie pustyń, nie wystarczają, żeby 

rozwinęła się roślinność leśna.

● Strefa stepów charakteryzuje się dość suchym klimatem o chłodnych zimach i 

upalnych latach. Latem, wskutek silnego parowania, tylko niewielkie ilości 

wody opadowej wsiąkają w glebę. Zapas wody w glebie nie zaspokaja 

potrzeb drzew i dlatego w krajobrazie stepowym brak jest lasów.



PODZIAŁ STEPÓW ZE WZGLĘDU NA 

DOMINUJĄCE GATUNKI TRAW



ŁĄKOWE

● najbogatsze gatunkowo

● składają się z wysokich do 120 

cm traw

● występują tu czarnoziemy, przez 

co wykorzystywane są jako 

uprawy rolne

● zasięg: Europa Wschodnia, 

Ameryka Północna



OSTNICOWE

● uboższe gatunkowo

● występuje w klimacie suchym, 

kontynentalnym

● gleby bielicowe (tereny te 

wykorzystuje się głównie do 

pasterstwa)

● zasięg: Azja Środkowa, 

Mongolia, Nizina Kubańska



PIOŁUNOWE

● najuboższe gatunkowo

● gleba zawiera niewiele 

związków odżywczych i jest 

mocno zasolona

● rzadko jest wykorzystywana 

rolniczo

● zasięg: Azja, Ameryka Północna



ROŚLINNOŚĆ STEPOWA

● dominują w nich trawy, choć znamienny i 

nierzadko znaczący jest też udział barwnie 

kwitnących bylin

● rośliny są wąskie, częste są organy 

spichrzowe służące do gromadzenia 

substancji odżywczych i wody

● w zależności od warunków siedliskowych i 

klimatycznych roślinność stepowa 

przechodzi w lasostep, półpustynię lub 

pustynię

● cykl przemian roślinności stepowej jest 

uzależniony od przebiegu temperatury i 

wilgoci.

● wysokie temperatury w lecie (25 stopni C) 

i małe opady (średnio do 40mm) nie dają 

warunków do życia większych roślin



SPICHLERZE ŚWIATA

Na terenach mokrych uprawia się 

zboża (pszenicę), soję, kukurydzę, 

buraki cukrowe oraz marchew. 

Bardziej suche obszary stepów 

wykorzystywane są jako całoroczne 

obszary wypasu bydła. Dlatego 

właśnie stepy nazywane są 

spichlerzami świata.



WIELKI STEP

● ogólna nazwa obszaru geograficzno-

historycznego, na który składa się ciągły 

pas stepu zaczynający się od ujścia 

Dunaju, przechodzący przez Europę 

południowo-wschodnią i Azję Centralną, a 

kończący się na pograniczu Mandżurii i 

Korei

● Wielki Step jest największym obszarem 

roślinności stepowej na kuli ziemskiej, 

niemal pięciokrotnie większym od 

amerykańskich Wielkich Równin i 

wielokrotnie większym od obszaru 

Patagonii



FAUNA

Wśród traw żyje wiele owadów: 

pasikoniki, mszyce, mrówki, 

termity, szarańcza, skoczki. 

Chociaż step dostarcza 

zwierzętom znaczne ilości 

pokarmu roślinnego, to jednak nie 

daje im możliwości schronienia się 

przed drapieżnikami.



FAUNA

Duże roślinożerne ssaki kopytne: 

antylopy, gazele potrafią bardzo 

szybko biegać, aby zapewnić 

sobie bezpieczeństwo. Stepowymi 

ssakami są również dzikie konie i 

osły. Małe roślinożerne gryzonie, 

takie jak: pieski preriowe, świstaki, 

susły, norniki, chomiki, ryją nory i 

w nich się chronią.



FAUNA

Mała ilość stepowych dużych 

zwierząt kopytnych ogranicza 

możliwość zdobywania pokarmu 

przez drapieżniki. Żyją tu wilki i 

stepowe lisy oraz drapieżne 

ptaki: orzeł, pustułka, rarogi, 

sokół, sowa, myszołów, a także 

kuropatwa, przepiórka, cietrzew

i drop.



LUDZIE NA STEPACH
Ziemia na stepach jest żyzna i bogata w próchnicę, dzięki temu plony są obfite. 

Mimo to życie na stepach jest wymagające. Brakuje tu wody i niewiele jest 
roślin dających jadalne owoce. Ze względu na brak drzew nie ma tu 

naturalnych schronień przed letnim upałem, zimowym mrozem i silnymi 
wiatrami wiejącymi niemal bez przerwy. Mimo tych przeciwności ludzie 

pojawili się na stepach setki, a miejscami nawet dziesiątki tysięcy lat temu. 
Zajęli się chowem zwierząt, głównie bydła. Zwierzęta hodowano na mleko i 

mięso. Z kolei skóry, kości i wełna były materiałami do konstrukcji 
przenośnych domów nazywanych jurtami lub tipi. Ze skór szyto ubrania, a 

wełna stała się surowcem do wytwarzania tkanin, dywanów i koców. Nawet 
odchody zwierząt po wysuszeniu wykorzystywano jako opał lub materiał 

budowlany. Do dziś w Mongolii można spotkać pasterzy prowadzących taki 
tryb życia.



JURTA
namiot pokryty 

skórami lub 

wojłokiem, który 

używany jest przez 

ludy tureckie i 

mongolskie



TIPI
to rodzaj namiotu Indian Ameryki 

Północnej, głównie północnej części 

obszaru Wielkich Równin. Nazwa 

pochodzi z języka siou i oznacza 

"miejsce gdzie się żyje". Używane 

były do mieszkania przez 

koczownicze plemiona, utrzymujące 

się z polowania na bizony.



Link do kartkówki: 
https://www.testportal.pl/test.html?t=YisuwaDtcf7J

https://www.testportal.pl/test.html?t=YisuwaDtcf7J

