
V Asii najdeme všechny typy přírodních krajin. 
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 POLÁRNÍ PUSTINY  

    - oblasti věčného sněhu 

      a ledu 

    - lední medvěd, tuleni 

     

 TUNDRA 

    - bezlesá krajina mechů a lišejníků 

    - severní okraje pevniny 

    - sob polární, liška polární, lumík 
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 TAJGA 

    - pás jehličnatých lesů na území Ruska 

    - vlk, liška, jelen, los, medvěd hnědý, tygr usurijský 

 

 

 

 

 LISTNATÉ A SMÍŠENÉ LESY 

    - v Číny, Japonsko, V Ruska 

    - jelen, srnec, liška, rys 
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 LESOSTEPI, STEPI 

    - krajiny s úrodnou půdou, travnaté oblasti 

    - Kazachstán, Mongolsko, část Číny 

    - králík divoký, drobní hlodavci, 

      divoké kozy, koně 

 

 

 

9 

10 

11 



 

 POLOPOUŠTĚ A POUŠTĚ 

 

    - Arabský poloostrov, pouště Střední Asie 

      (Karakum a Kyzylkum), Taklamakan, Gobi 

    - oázy, velbloudi, hadi, štíři 
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 SAVANY 

 

    - travnaté oblasti, místy 

                              dřeviny 

    - J Asie 

    - slon indický 
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 TROPICKÉ MONZUNOVÉ LESY 

 

    - oblasti monzunů – Přední a Zadní Indie – byly 

      převážně přeměněny na plantáže 

    - gazela, buvol, panda velká (Čína) 
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  TROPICKÉ DEŠTNÉ LESY 

 

     - ostrovy JV Asie 

     - řada druhů hmyzu, ptáků, plazů, orangutan, tygr 

     - více viz prezentace Tropické lesy (prima) 
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http://www.gykas.cz/kabinety-zemepis.html


OTÁZKY A ÚKOLY: 

 

1) Co je to permafrost a kde se vyskytuje? 

2) Ochrana přírody není pro většinu asijských zemí prvořadá. 

      Uveď‚ příklady některých ohrožených živočišných druhů.   

      Kde se tyto vzácné druhy ještě vyskytují? 

3)  Víš, že je bambusovník {bambus} druhem trávy? Může 

      dosáhnout výšky až 30 metrů. Kde se v Asii vyskytuje? Jak 

      se využívá? 

4)  Ratanový nábytek si našel své příznivce také u nás. Víš, jak 

     vypadá? Odkud ratan pochází? 
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