
 

ANOTACE 

V rámci učiva o biomech se žák podrobněji seznamuje s tajgou. 

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–INOVACE01-17 

Autor: Mgr. Kamil Ryška, ZŠ a MŠ Nýdek 

Název: Tajga 

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 

 

 



Tajga – pracovní text 

Severský jehličnatý les je název pro biom, který se vyskytuje především v severních 

zeměpisných šířkách. Dominantními druhy stromového patra jsou jehličnaté lesy. Nejvíce 

takových lesů se vyskytuje v Kanadě a především na Sibiři, odtud pochází i místní 

název tajga. 

Základní podmínkou pro rozšíření jehličnatých lesů je klima – především délka vegetačního 

období 1 – 4 měsíce (jde o období, v němž průměrná teplota vzduchu přesahuje 10 °C.) Na 

sever pak severský jehličnatý les přechází v tundru, na jihu pak v biom smíšených a listnatých 

opadavých lesů. 

S jehličnatými lesy se setkáváme často i mimo jejich oblast přirozeného výskytu (např. ČR, 

Švýcarsko, Rakousko), kde rostou ve vysokých nadmořských výškách - označují se 

pojmem horská tajga. 

Tajga tvoří téměř souvislý pás na severní polokouli, táhnoucí se od Aljašky, Kanady, přes 

Skandinávský poloostrov na Sibiř. Maloplošně se tajgy vyskytují v oblasti Patagonie nebo 

v Australských Alpách a na jižním ostrově Nového Zélandu.  

Složení jehličnatých lesů je proměnlivé v závislosti na teplotách a vlhkosti. Ve vlhkém 

prostředí převládají smrky, naopak v sušších oblastech spíše borovice. V místech s velkými 

výkyvy teplot (např. Sibiř) převažují modříny. Pro bylinné patro jsou nejtypičtější brusinky, 

borůvky a vřesy.  

Z velkých zvířat je v tajze rozšířen medvěd hnědý a los. Medvěd dosahuje na Sibiři podstatně 

větší výšky i hmotnosti než v Evropě. Zdejší exempláře mohou mít hmotnost až 400 

kilogramů. V jižních oblastech žijí asijské formy jelena lesního, zejména jelen sibiřský. Velmi 

početní jsou také hlodavci – veverka, bobr, norník. Hojné jsou také šelmy, jako např. vlk, 

liška, rys, sobol, lasice, jezevec a kuna.  

Hospodářsky významný je lov kožešinové zvěře, těžba surovin, těžba dřeva 

(především Skandinávie). Lidská sídla se v pásmu jehličnatých lesů vyskytují jen sporadicky, 

podobně i síť silnic a železnic není příliš rozvinutá, hlavní roli hraje letecká a vodní doprava. 

Z těžby je nejvýznamnější ropa a zemní plyn na Sibiři a Aljašce. 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Biom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jehli%C4%8Dnany
http://cs.wikipedia.org/wiki/Les
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sibi%C5%99
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vegeta%C4%8Dn%C3%AD_obdob%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vegeta%C4%8Dn%C3%AD_obdob%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tundra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skandin%C3%A1vie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sibi%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alja%C5%A1ka


 Otázky z textu: 

1. Jaké stromy převažují v tajze? 

2. Vyskytuje se tajga také v ČR? 

3. Jaké stromy rostou v oblastech s velkými výkyvy teplot? 

4. Jaká je největší šelma žijící v tajze? 

5. K jakým účelům je tajga využívána? 

Otázky pro zvídavé: 

1. V čem se liší smrk od jedle? 

2. Jehličnany jsou nahosemenné rostliny a jejich společným znakem je mimo jiné jehlicovitý 

typ listu. Existuje však strom, který také spadá do skupiny nahosemenných rostlin, ale vzhled 

listů je úplně jiný. Je to strom pocházející z Číny a u nás je hojně vysazován jako okrasný 

strom v parcích. Je součástí léků např. pro posílení paměti. Víš už, jak se tento strom nazývá? 

3. Čím se liší modřín od ostatních našich jehličnanů? 

4. Rys je zástupcem kočkovitých šelem. Víš, která kočkovitá šelma je největší na světě? Uveď 

rodové i druhové jméno. 

5. Medvěd hnědý se na Zemi vyskytuje v několika poddruzích. Mezi nejznámější patří 

medvěd kodiak, medvěd grizzly, medvěd brtník a medvěd kamčatský. Každý z těchto 

poddruhů obývá jinou část zeměkoule. Víš, který z nich je největším poddruhem medvěda 

hnědého? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Křížovka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Který strom roste především v sušších oblastech tajgy? 

2. Největší kopytník této krajiny 

3. Jak se nazývá zvěř chovaná či lovená pro jejich srst? 

4. Největší šelma tohoto biomu 

5. Jaký přídomek má tajga vyskytující se ve vysokých nadmořských výškách? 

6. Šelma žijící ve smečkách 

7. Název ostrova, na kterém se také můžeme setkat s tajgou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kteří z těchto živočichů žijí v tajze? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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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