
 

ANOTACE 

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

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–INOVACE01-18 

Autor: Mgr. Kamil Ryška, ZŠ a MŠ Nýdek 

Název: Tundra 

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 

 

 



Tundra – pracovní text 

Tundra je biom subpolárních a polárních oblastí, který lze nalézt mezi tajgou a trvale 

zaledněnými polárními končinami. Najdeme ho v nejsevernějších oblastech Evropy, Asie a 

Ameriky, Grónsku a dalších přilehlých ostrovech (arktická tundra), na jižní polokouli – 

v nejsevernějších oblastech Antarktidy a přilehlých ostrovech (antarktická tundra). Jako 

tundru též chápeme podobně vypadající území vysoko v horách (alpinská tundra). Slovo 

tundra pochází z laponštiny a znamená bezlesou krajinu. 

Vody je zde dostatek, ale většinou je přítomna ve formě ledu či sněhu. Půda je trvale zmrzlá, 

v krátkém létě rozmrzá pouze slabá povrchová vrstva tzv. permafrost). Vegetační doba je 

velice krátká, teploty nízké a po většinu času je zde vysoká sněhová pokrývka. 

Biodiverzita (druhová rozmanitost) tundry je velice nízká. Drsné klima snášejí ze semenných 

rostlin pouze přizpůsobené byliny, malé keříky a zakrslé stromy (vrba, bříza). Většinu 

vegetačního krytu tvoří mechorosty a lišejníky. Většina organické hmoty je vázaná ve formě 

odumřelé biomasy, její rozklad a využití je účinně brzděno chladem. Živočichové jsou 

výrazně adaptováni extrémním podmínkám a na nejtvrdší zimní období se často stahují více 

na jih do teplejších oblastí (viz např. sob karibu), nebo ji přečkávají v hibernaci (zimním 

spánku). Růst rostlin je velice pomalý, což se projevuje mimo jiné vysokou citlivostí 

tundrových ekosystémů na poškození – při velkoplošné destrukci vegetace se původní stav 

může obnovovat celá desetiletí či staletí, se všemi nepříznivými důsledky, které z toho 

plynou. 

Pro arktickou tundru jsou ze savců typičtí především lední medvědi, polární lišky, vlci, sobi, 

pižmoni a lumíci. Z ptáků se zde vyskytuje sovice sněžní, havran, husa, kachna nebo potápka.  

V antarktické tundře se nevyskytují žádní savci, ale především různé druhy tučňáků, 

ploutvonožců a jiných mořských ptáků.  

Alpinská tundra se vyskytuje ve vysokých nadmořských výškách. Je též bezlesá, leč zpravidla 

postrádá permafrost. Alpinská půda je též obvykle bohatší na použitelnou vodu než 

u klasické tundry. Alpinská tundra ve své dolní části přechází v horský les (tento přechod se 

nazývá hranice lesa). Ze savců se zde vyskytují hlavně zástupci z řad hlodavců (lumíci, 

hraboši).  

 

Otázky z textu: 

1. Mezi kterými biomy se tundra nachází? 

2. Jaký typ tundry se vyskytuje ve vyšších nadmořských výškách? 

3. Co je to permafrost? 

4. V jakém typu tundry byste našli sovici sněžní? 

5. Které stromy mohou růst i v tundře? 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Subpol%C3%A1rn%C3%AD_oblast&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A1rn%C3%AD_oblast
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tajga
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B3nsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Antarktida
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lapon%C5%A1tina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Les
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFda_(pedologie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9to
http://cs.wikipedia.org/wiki/Permafrost
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vegeta%C4%8Dn%C3%AD_doba&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sn%C4%9Bhov%C3%A1_pokr%C3%BDvka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podneb%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Semenn%C3%A9_rostliny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Semenn%C3%A9_rostliny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bylina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ke%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mechorosty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Li%C5%A1ejn%C3%ADky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organick%C3%A1_hmota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biomasa
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo%C4%8Dichov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Adaptace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zima
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sob_karibu&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hibernace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekosyst%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Permafrost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Les
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hranice_lesa&action=edit&redlink=1


Otázky pro zvídavé: 

1. Grónsko patří do žebříčku největších ostrovů světa. Víš, které místo mu patří? 

2. Dokážeš vysvětlit význam slovního spojení „vegetační období“? 

3. Co je podle tebe biodiverzita? 

4. Lišejníky jsou tzv. symbiotické organismy. Co to znamená? Kterými organismy jsou 

tvořeny? 

5. Někteří živočichové část roku hibernují. Víš, co tedy dělají? 

 

Křížovka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Který pták je typický pro antarktickou tundru? 

2. Jak se nazývá trvale zmrzlá půda? 

3. Zakrslý strom v arktické tundře 

4. Typ tundry vyskytující se ve vysokých nadmořských výškách 

5. Typický kopytník tundry 

6. Hlodavec migrující ve velkých skupinách 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kteří z těchto živočichů žijí v tundře? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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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http://cs.wikipedia.org/wiki/Rypou%C5%A1_severn%C3%AD
http://cumilka-cumilka.blog.cz/galerie/zvirata/savci/selmy/psoviti/obrazek/58385985
http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=394
https://cs.wikipedia.org/wiki/Medv%C4%9Bd_ledn%C3%AD


 

Tento výstup vznikl v rámci projektu 
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