
 

ANOTACE 

V rámci učiva o biomech se žák podrobněji seznamuje s pouštěmi a 

polopouštěmi. 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–INOVACE01-14 
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Název: Pouště a polopouště 
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Pouště a polopouště – pracovní text 

Pouště a polopouště jsou neúrodné oblasti, které trpí nedostatkem vody (méně než 

250mm/rok). Jedním z charakteristických rysů je nedostatek vegetace. Pouště jsou rozšířeny 

ve všech podnebných pásech, především však v oblastech kolem obratníků. Charakteristické 

jsou také velké teplotní rozdíly mezi dnem (+40°C) a nocí (0°C). 

 

Existují 3 typy pouští: kamenitá (hamada) 

 štěrková (reg) 

 písečná (erg) 

 

Většina pouští je kamenitých. Kromě těchto tzv. horkých pouští, vyskytujících se převážně v 

oblasti obratníků, rozlišujeme také tzv. studené, nebo taky polární pouště v Grónsku či 

Antarktidě. 

 

Rostou zde hlavně rostliny, které se dokázaly přizpůsobit zdejším podmínkám (tj. suchu 

teplu, nedostatku vody). Takovými rostlinami jsou kaktusy a pryšce. Méně odolnější rostliny 

najdeme v pouštích pouze v blízkosti vodního zdroje povrchové nebo podpovrchové vody 

(oázy a okolí řek).  

 

Z živočichů zde najdeme zástupce bezobratlých, některé plazy, dále drobné savce, jako jsou 

pískomilové, tarbíci a fenci. Z větších savců se zde setkáme s velbloudy. Díky velmi vysokým 

teplotám během dne je pouštní život zpravidla noční, který začíná s večerním šerem a končí 

nejpozději dopoledne. 

 

Lidská činnost často vede ke snížení pokryvnosti vegetace, k erozi a desertifikaci (vysoušení). 

Pastevci Nomádi se stěhují s deštěm, jejich ovce a kozy jsou plemena adaptovaná na 

dehydrataci. Pokud se dobytek pase dlouho na jednom místě, může dojít k přepasení, 

vytrvalé rostliny jsou pak nahrazovány jednoletými, které rostou pouze v období dešťů. Další 

problémy způsobuje obdělávání půdy v oblastech se srážkami pod 250 mm/rok, 

těžba dřevin na palivo, vosk a vlákna, různé stavební činnosti (např. silnice pro turisty), 

a umělé zavlažování, které vede k zasolování. Pokud se k tomu přidá nepřízeň počasí a 

přijdou dlouhodobá sucha, poušť se zase rozšíří. 

 

Největší světové pouště: 

1. Antarktická poušť Antarktida 13,8 mil. km2 

2. Sahara Afrika 9,1 mil. km2 

3. Arabská poušť Asie 2,3 mil. km2 

4. Gobi Asie 1,3 mil. km2 

5. Patagonská poušť J. Amerika 0,7 mil. km2 



   

 

Otázky z textu: 

1. Kolem kterých významných rovnoběžek se převážně rozkládají pouště? 

2. Jaké znáš základní typy pouští? 

3. Které rostliny jsou pro pouště typické? 

4. Kde se vyskytují studené pouště? 

5. V které části dne jsou pouštní živočichové nejaktivnější? 

 

Otázky pro zvídavé:  

1. Nejsušším místem na Zemi je poušť Atacama. Podle měření zde na některých místech 

neprší třeba stovky let. Ve kterém světadílu se tato poušť nachází? 

2. Jakým způsobem se kaktusy přizpůsobily životu na poušti? 

3. Kdo je to dromedár a kdo drabař? 

4. Jaký název nesou obratníky, kolem kterých se rozkládá většina pouští? 

5. Jak se nazývá africký hlodavec s dlouhým ocáskem a silnýma skákavýma nohama? 

Křížovka:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jaké typy pouští se vyskytují v Antarktidě? 

2. Ve které africké poušti žijí Křováci? 

3. Jak se jinak nazývají kamenité pouště? 

4. Která africká poušť je omývána Atlantským oceánem? 

5. Který pouštní členovec patří k nejnebezpečnějším? 



6. Jak se nazývá oblast v poušti s dostatkem vody? 

 

Kteří z těchto živočichů žijí v pouštích a polopouštích? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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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