
 

ANOTACE 

V rámci učiva o biomech se žák podrobněji seznamuje se savanami. 

Dozvídá se nejdůležitější informace o tom, kde se nachází, které 

organismy se v nich vyskytují, o jejich významu, ohrožení atd.  

Součásti pracovního listu jsou také otázky, na které lze najít odpovědi 

v textu a dále otázky, k jejichž zodpovězení žák potřebuje 

encyklopedie či internet.  

 

Evidenční číslo: EUK–I/2–INOVACE01-13 

Autor: Mgr. Kamil Ryška, ZŠ a MŠ Nýdek 

Název: Savana 

Očekávaný výstup: Žák čte s porozuměním, orientuje se v textu, 

rozumí mu, dovede s ním pracovat, dokáže vyhledávat informace 

v encyklopedii, na internetu 

Druh učebního materiálu: pracovní list 

Cílová skupina: žák 

Typická věková skupina: 13 – 15 let, 8. - 9. třída 

Předmět: přírodopis 

 



Savana – pracovní text 

Savana je označení pro travnaté oblasti tropických a subtropických pásů obou polokoulí. 

Během roku se zde střídají kratší období dešťů a delší období sucha. Krajina savan je pokryta 

vysokou trávou s řídce roztroušenými stromy (nejběžnějším stromem je baobab a akácie). 

Podobný travinný porost najdeme i v mírném pásu. Zde ale nese název step. 

 

Nejrozsáhlejší savany najdeme v Africe. Kromě toho se také vyskytují v Jižní Americe nebo 

v Austrálii.  

Savany dělíme na tři typy podle délky období sucha: vlhké, suché a trnité. 

Suché savany: Tento typ savan se vyskytuje převážně v Africe. Jejich základem jsou 1-2 
metry vysoké traviny a roztroušeně se vyskytující stromy, které dosahují výšky maximálně 10 
metrů. Typickým stromem je baobab - „lahvový strom“ (zduřelý kmen uchovává vodu) nebo 
také „obrácený strom“ (když opadá, jeho větve připomínají obrácené kořeny. Africké suché 
savany se využívají pro pastvu dobytka. Typickými stromy afrických i australských savan 
jsou akácie, které mají často duté trny 
 
Vlhké savany: Savany tohoto typu vznikly v důsledku opakovaného kácení a vypalování 
tropických lesů. Převládající vegetační formací jsou 2-4 metry vysoké traviny, ve kterých se 
vyskytují ojedinělé stromy. Vlhké savany se vyskytují v Africe a v Jižní Americe. 
 
Trnité savany: Vyskytují se v suchých oblastech střídavě vlhkých tropů s množstvím srážek 
300-400 mm za rok. V Africe jsou trnité savany rozšířeny v sahelské zóně na jižním okraji 
Sahary, 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. 
 

Savany jsou optimálním prostředím pro býložravce. V těchto travnatých pláních je málo 

úkrytů a málo překážek bránících zvířatům v běhu. Proto velcí býložravci, jako jsou zebry, 

antilopy, pakoně a žirafy, žijí ve stádech. Jsou zde také schopny rychlého běhu, díky čemuž 

mohou unikat před predátory. Zbarvením srsti se živočichové žijící v savanách přizpůsobují 

prostředí. Žijí zde také velké šelmy jako lvi, gepardi a hyeny. Z dalších velkých savců ještě 

sloni a nosorožci.  

 

Pros savany v Jižní Americe jsou typičtí mravenečníci a pásovci. Ze známých australských 

savců zde žijí především klokani či koaly. 

 

 

 

 



Otázky z textu: 

1. Která rostliny jsou pro savany nejtypičtější? 

2. Ve kterých světadílech byste savany nenašli? 

3. Uveď příklady masožravců žijících v savanách: 

4. Jak bys charakterizoval savany z hlediska podnebí? 

 

Otázky pro zvídavé: 

1. Klokan nebo koala patří mezi vačnatce. V čem se tato skupina savců liší od tzv. savců 

placentárních? 

2. Koala medvídkovitý je tzv. potravní specialista. Co to znamená? 

3. Jsou známy dva druhy slonů, africký a indický. Uveď rozdíly mezi těmito druhy: 

4. Gepard je nejrychlejším zvířetem pohybujícím se na souši. Patří mezi kočkovité šelmy, ale 

v jedné věci se od nich liší – ve které? 

5. Mezi velice časté stromy v savaně patří baobab, pokus se jej nakreslit. 

Křížovka:       

1. Mrchožravá šelma afrických savan, žije ve smečkách      

2. Pouštní liška 

3. Živočich jižní Ameriky živící se převážně termity 

4. Nejvyšší savec světa 

5. Australský potravní specialista (blahovičník) 

6. Savanový strom s tlustým kmenem 



Kteří z těchto živočichů žijí v savanách? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Text byl použit z www.wikipedia.org a obrázky z: 

sovice - http://ailinonaldea.blog.cz/1107/sovice-snezni 

gepard - http://cs.wikipedia.org/wiki/Gepard_%C5%A1t%C3%ADhl%C3%BD 

tučňák - http://cs.wikipedia.org/wiki/Tu%C4%8D%C5%88%C3%A1ci 

velbloud - http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=a0ea5c30-8d33-4a4b-8478-

fe183535971b 

los - http://www.zemesveta.cz/archiv/rocnik-2006/kanada-3-2006/713-3/los-nebo-jelen 

kosatka - http://zivazeme.cz/atlas-savcu/kosatka-drava 

štír - http://ucivo.webnode.cz/album/klepitkatci/klepitkatci-pavoukovci-stiri-stir-stredomorsky-jpg/ 

slon - http://www.wildafrica.cz/cs/zvire/slon-jihoafricky/ 

zebra - http://www.desibucket.com/tag/zebra/ 

liška polární - http://zrzka11.blog.cz/0806/lisky 

vydra - http://www.mezistromy.cz/cz/les/zivocichove-v-lese/savci/vydra-ricni/fotogalerie 

sob - http://www.faunasveta.czweb.org/gronsko.html 

medvěd - http://cs.wikipedia.org/wiki/Medv%C4%9Bd_hn%C4%9Bd%C3%BD 

tukan - http://cs.wikipedia.org/wiki/Tukan_obrovsk%C3%BD 

šimpanz - http://www.photonature.cz/clanky/priroda/62-fotografovani-simpanzu-v-africe.html 

chobotnice - http://zabaci.cz/fauna-a-flora/104-chobotnice.html 

vlk - http://vlk.wbl.sk/O-Vlkoch.html 

lenochod - http://cs.wikipedia.org/wiki/Lenochodi 

bizon - http://indiani.cz/clanky/index.php?a=americky-bizon-puvod-charakteristika-zivot-rije-zvireci-

predace 

bažant - http://www.naturephoto.cz/priroda/ptaci/256-bazant-ktery-se-vubec-nebal.html 

sysel - http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=1914239 

srnec - http://www.sumavskazverina.cz/sortiment.php 

rypouš - http://cs.wikipedia.org/wiki/Rypou%C5%A1_severn%C3%AD 

fenek - http://cumilka-cumilka.blog.cz/galerie/zvirata/savci/selmy/psoviti/obrazek/58385985 

prase - http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=394 

lední medvěd - https://cs.wikipedia.org/wiki/Medv%C4%9Bd_ledn%C3%AD 
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