
PROJEKT „LEPSZY START W PRZYSZŁOŚĆ”

Waszym dzisiejszym zadaniem jest zapoznanie się z poniższą prezentacją.
W prezentacji podsumowałam informacje dotyczące stref krajobrazowych 
na świecie. 









 To obszary o 
podobnych cechach 
klimatu, które tworzą 
pasy mniej więcej 
rozciągające się 
wzdłuż 
równoleżników.







•szerokości geograficznej,



•oddalenia od morza (klimat morski),



- oddalenia od rozległego lądu (klimat 
kontynentalny)



•prądów morskich



• wysokości obszaru nad poziomem morza,



• kierunków przeważających wiatrów.



Strefy klimatyczne i strefy 
krajobrazowe na Ziemi są ze sobą 
ściśle związane. Obie 
charakteryzuje 
równoleżnikowy, pasowy układ na 
kuli ziemskiej.
Warunki do rozwoju świata 
roślinnego i zwierzęcego oraz 
życia ludzi są różne w różnych 
strefach klimatycznych.



W skali globalnej przy 
opisie stref 
krajobrazowych zwraca się 
uwagę przede wszystkim 
na roślinność – jeden 
z elementów pokrycia terenu.
Występowanie takich czy 
innych formacji roślinnych na 
danym obszarze jest ściśle 
związane z warunkami 
klimatycznymi, jakie tam 
panują. Wnioskować stąd 
zatem można,
że strefy krajobrazowe na 
świecie mają podobny układ do 
stref klimatycznych.



Strefy 
krajobrazowe na kuli 
ziemskiej to obszary 
o podobnych 
warunkach klimatycz
nych i typowej dla 
nich roślinności.
Na krajobraz 
składają się:
• ukształtowanie 
powierzchni 
• pokrycie terenu.



Jak widać na mapach, zarówno strefy krajobrazowe, jak i klimatyczne cechuje
układ równoleżnikowy. Jest to związane ze strefami oświetlenia Ziemi. Obowiązuje 
tu ogólna zasada, że im jest cieplej i wilgotniej tym roślinność staje się bujniejsza…



Na przykład gorącą i deszczową
strefę równikową porasta
wilgotny las równikowy (dżungla), 
w którym występuje olbrzymia ilość 
rozmaitych gatunków roślin.

Natomiast zimna strefa okołobiegunowa jest w dużej części pokryta 
lodem i praktycznie pozbawiona jakiejkolwiek roślinności.



WILGOTNY LAS 

RÓWNIKOWY

Bardzo gęsty, wiecznie 
zielony las o charakterze 

wielopiętrowym.
Występuje w strefie 

równikowej w Ameryce 
Południowej, Afryce,

na południowych krańcach 
Azji (Archipelag Malajski)

i w Oceanii.
Lasy te są raczej słabo 

zagospodarowane przez 
człowieka, ze względu

na swą niedostępność. Choć 
w ostatnich latach coraz 

więcej mówi się 
o nadmiernym ich wycinaniu, 

zwłaszcza w Ameryce 

Południowej.



Na najwyższe piętro lasu równikowego 
składają się pojedyncze, olbrzymie drzewa, 
które osiągają wysokość 60, a nawet więcej 
metrów i wystają wyraźnie ponad otoczenie.
Piętro koron wiecznie zielonych drzew 
znajduje się na wysokości 30–50 metrów 
i stanowi prawie nieprzepuszczalną barierę 
dla światła słonecznego.
Poniżej występuje piętro średnie, w którym 
młode drzewa i inne rośliny o wysokości od 
kilku do kilkunastu metrów walczą 
o przeżycie w głębokim cieniu.
Najniższe piętro zarośli i runa leśnego jest 
zwykle bardzo ubogie, a miejscami niemal 
wcale nie występuje. Jest to spowodowane 
bardzo słabym dostępem do światła.





SAWANNA

obszar trawiasty, miejscami 
porośnięty przez zarośla i krzaki, 
a także pojedyncze drzewa (np. 
baobaby, akacje). Występuje 
w Ameryce Południowej, Afryce, 
Azji i Australii.
Jest związany z klimatem 
podrównikowym, mającym jedną 
porę deszczową. W tym okresie 
cała roślinność rozrasta się 
i przybiera kolory zielone.
W porze suchej 
na sawannie dominują kolory 
szare i żółte.
Człowiek wykorzystuje sawannę 
do wypasania zwierząt 
hodowlanych (bydła, owiec).



PUSTYNIE I 

PÓŁPUSTYNIE

To tereny pozbawione 
roślinności i bardzo w nią 
ubogie. Położone są w strefie 
suchych klimatów 
zwrotnikowych i 
podzwrotnikowych. Wysokie 
temperatury i znikome opady 
nie pozwalają na rozwój szaty 
roślinnej. Pustynie najczęściej 
pokryte są piaskiem, choć na 
ich powierzchni może zalegać 
żwir lub kamienie.
Na półpustyniach występują 
pojedyncze gatunki roślin (np. 
kaktusy).



W Afryce znajduje się największa pustynia świata – Sahara. 
Sporo terenów pustynnych i półpustynnych jest też w Azji, Australii oraz Ameryce 
Północnej.

Pustynie 
na 

świecie



ROŚLINNOŚĆ 

ŚRODZIEMNOMORSKA

Pierwotnie była to makia, 
czyli suche, kolczaste 
i twardolistne zarośla; także 
drzewa cyprysowe i pinie (sosny 
śródziemnomorskie). Obecnie 
obszary te są w znacznym 
stopniu zagospodarowane
przez człowieka do celów 
rolniczych. Wykorzystuje
on sprzyjające warunki klimatu 
podzwrotnikowego wilgotnego 
i uprawia tam m.in. oliwki, 
winorośl, cytrusy, figi.



STEP

to teren trawiasty w klimacie umiarkowanym 
kontynentalnym ciepłym.

Występuje na dużych obszarach Azji 
Centralnej, a ponadto w Ameryce Północnej 

(prerie) i Południowej (pampa). 
Wykorzystywany jest jako pastwisko dla 

bydła, koni, owiec.



LAS LIŚCIASTY I MIESZANY 

STREFY UMIARKOWANEJ

Pierwotnie porastał wielkie połacie 
Eurazji i Ameryki Północnej. Jednak 
człowiek, zagospodarowując na 
przestrzeni wieków coraz
to nowe tereny, wyciął większą część 
tych lasów. Skłoniły go do tego 
korzystne warunki klimatyczne oraz 
występujące w podłożu 
gleby brunatne (dobre dla rozwoju 
rolnictwa). Do czasów obecnych lasów 
tych zachowało się stosunkowo 
niewiele. Na ich miejscu mamy dziś 
gęsto zaludnione tereny Europy 
i Ameryki Północnej, na których 
dominują krajobrazy rolnicze, wiejska, 
miejskie i przemysłowe.



Obecność rozłożystych 
koron wpływa na warunki 
panujące poniżej. 
Dlatego w lesie można 
wyróżnić cztery główne 
piętra.
1. Korony drzew
2. Podszyt
3. Runo  leśne
4. Ściółka



 Piętro koron drzew jest najwyższą warstwą lasu. Pochłania ona większość światła 
słonecznego, ale narażona jest na oddziaływanie najwyższej temperatury 
powietrza latem, a najniższej zimą. Także wiatry w tej części lasu są najsilniejsze. 

https://epodreczniki.pl/a/w-lesie/DTGMnA8e0


 Niżej, do wysokości kilku–kilkunastu metrów nad poziomem ziemi, rozciąga 
się piętro podszytu. Rosną tam młode drzewa oraz krzewy. Korony drzew 
zatrzymują dużą część światła, więc do podszytu dociera go mniej. Jednocześnie 
słabo odczuwalny jest wiatr, a wahania temperatury są mniejsze.



 Kilka lub najwyżej kilkadziesiąt centymetrów osiągają rośliny runa leśnego. 
 Na tej wysokości światła jest zwykle bardzo mało, latem jest chłodno 

i wilgotno. Dominują tu mchy i paprocie oraz krzewinki, czyli krzewy bardzo 
małych rozmiarów, np. wrzosy i borówki. Do runa zaliczamy także grzyby



 Najniższym piętrem lasu jest ściółka zalegająca bezpośrednio na 
podłożu. Składa się z odpadłych liści, igliwia i szczątków roślin oraz 
zwierząt. Żyją tu destruenci (bakterie, grzyby, organizmy glebowe) 
rozkładający szczątki i tworzący próchnicę.



LAS IGLASTY –

TAJGA

Rośnie w Eurazji i Ameryce 
Północnej , w chłodniejszej 
odmianie klimatu 
umiarkowanego. 
W odróżnieniu od 
lasu liściastego i mieszanego
nie został aż tak bardzo 
przetrzebiony przez 
człowieka (ze względu
na bardziej surowe
warunki klimatyczne). 
Wielkie połacie tajgi 
zachowały się przede 
wszystkim na 
terenie Rosji i Kanady.



TUNDRA

Występuje w strefie okołobiegunowej, na 
obszarach nie pokrytych lodem. 

Składa się na nią bardzo uboga roślinność 
w postaci mchów, traw,

porostów, krzewinek itp.



PUSTYNIA LODOWA

Obejmuje obszary położone wokół biegunów.
Jest to stała pokrywa lodowa, która zalega

na lądzie (Antarktyda, Grenlandia) lub morzu 
(Ocean Arktyczny).



Tak jak w przypadku stref klimatycznych, także i w obrębie stref 
krajobrazowych występują krajobrazy astrefowe . 
Dotyczy to na przykład obszarów górskich, dla których charakterystyczny jest 
piętrowy układ roślinności.



Klimat w górach jest bardzo silnie 
związany z wysokością nad poziomem 
morza. 
Im wyżej tym:
•niższa temperatura,
•większe opady,
•większy udział śniegu w stosunku do 
deszczu w rocznej sumie opadów,
•krótszy okres wegetacyjny,
•silniejszy wiatr,
•płytsze i mniej żyzne gleby,
•trudniejszy dostęp do wód 
podziemnych pomimo wysokiej sumy 
opadów.



 Dlatego w górach rośliny przystosowały się do życia 
w warunkach panujących na określonych wysokościach. 
Tworzą one zespoły roślin nazwane piętrami roślinności. 



 pogórze – od 300 
m n.p.m do 600–700 
m n.p.m.,

 regiel dolny – od 
600-700 m n.p.m. do 
1100–1200 m n.p.m.,

 regiel górny – od 1100–
1200 m n.p.m. do 1500 
m n.p.m.,

 kosodrzewina – od 1500 
m n.p.m. do 1800 
m n.p.m.,

 hale – 1800–2300 
m n.p.m.,

 turnie – powyżej 2300 
m n.p.m.

https://epodreczniki.pl/a/pietra-roslinne-w-gorach/DMe7MOZzw
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W zależności od typu gór i warunków klimatycznych piętra roślinne mogą się 
trochę różnić. Na przykład w Karkonoszach są obniżone o ok. 150-250 m. 
W górach osiągających mniejsze wysokości brakuje jednego lub kilku 
wyższych pięter.

W niektórych innych wysokich górach wyróżnia się jeszcze piętro śnieżne, 
w którym pojawiają się lodowce górskie. Najwyższe szczyty polskich Tatr sięgają 
tego piętra, jednak ukształtowanie terenu uniemożliwia tworzenie się lodowców.



Pomiędzy wymienionymi wyżej strefami krajobrazowymi występują 
obszary przejściowe. Przykładem może tu być las parkowy, który rośnie 
między sawanną a wilgotnym lasem równikowym. Także lasostep, 
lasotundra
i półpustynia są przejściowymi formacjami krajobrazu.

LASOSTEP LASOTUNDRA



Ludzie przekształcili 
naturalne krajobrazy 
Ziemi. Powstały 
krajobrazy rolnicze, 
miejskie i 
przemysłowe. 
Ogromne obszary 
lasów zostały w 
dużym stopniu 
wycięte i 
przeznaczone pod 
zabudowę lub 
przekształcone w pola 
uprawne.




