
 

ANOTACE 

V rámci učiva o biomech se žák podrobněji seznamuje s polárními 

oblastmi. 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.  
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Polární oblasti – pracovní text 

Polární oblast (ledová pustina, polární poušť, ledová poušť, zaledněné území či mrazová 

poušť) je označení pro oblasti, které jsou trvale pokryty ledem a sněhem (na niž věčně 

trvá zima). Vyskytuje se na ostrovech Severního ledového oceánu a na Antarktidě (a v 

podstatě k ní lze zařadit i věčně zamrzlou hladinu polárních moří). 

Na Zemi se severní polární oblast označuje jako Arktida a jižní polární oblast jako Antarktida. 

Zatímco vymezení jižní polární oblasti je vcelku jednoznačné (pevnina Antarktidy a okolní 

moře), v okolí severního pólu jsou poměry složitější. Jednak proto, že v okolí je více pevnin, 

jednak vzhledem k přítomnosti mořských proudů, které části Arktidy oteplují. Proto se 

severní polární oblast vymezuje dvojím způsobem: geograficky a klimatologicky. 

Geograficky je Arktida vymezena severním polárním kruhem (66,5°s.š.). Klimatologický 

polární kruh zhruba vymezuje oblast, kde rostou stromy, od oblasti tundry. 

V současné době má takto vymezená Arktida rozlohu více než 26 mil. km². Většinu plochy 

Arktidy zaujímá Severní ledový oceán, převážnou část roku zamrzlý nebo s plovoucími 

ledovými krami, které cirkulují kolem pólu. Zbytek připadá na severní 

okraje Evropy, Asie, Grónska a Severní Ameriky včetně přilehlých ostrovů. Arktida je 

převážně oblast ledu, sněhu a nezalesněné zmrzlé půdy. I přes nehostinné prostředí však 

není Arktida mrtvou oblastí, ale překypuje životem. Z rostlin se zde vyskytují hlavně mechy a 

lišejníky. Nejseverněji žijící živočichové jsou lední medvěd a polární liška. Z kožešinových 

živočichů zde nalezneme hranostaje, rosomáka, lumíky, sviště, polární vlky, polární zajíce a 

sovici sněžnou. V Severní Americe soba či pižmoně. V Arktidě žije mnoho ptáků, jen málo jich 

zde ale hnízdí. Najdeme zde racky, buřňáky, chaluhy, rybáka dlouhoocasého (migruje 

z Antarktidy až 22 tisíc km), polární kachny, polární husy a kura sněžného. Z velkých 

mořských savců jsou to velryby, tuleni, lachtani a mroži. 

Antarktida je nejchladnější kontinent na Zemi. Podnebí je extrémně studené, v centrálních 

oblastech navíc extrémně suché, kde spadne pod 50 mm srážek ročně. Celková rozloha činí 

asi 14 mil. km². Na nejstudenějším kontinentu byly objeveny pouze tři druhy kvetoucích 

rostlin a více než 50 druhů mechů a lišejníků. Zaznamenány byly také některé řasy, houby a 

bakterie. Z živočichů se v okolních mořích vyskytuje spousta drobných korýšů, živočichů 

s tvrdou ulitou zvaných kril, mnoho obratlovců (kytovci, tuleni, rypouši, některé ryby a další) i 

bezobratlých živočichů (plankton, hlavonožci, ostnokožci a další). Najdeme tu hojnost 

mořských ptáků, jako jsou např. chaluhy a albatrosi. Faunu také zastupuje osm 

druhů tučňáků. Vzhledem k drsným klimatickým a přírodním podmínkám je Antarktida 

obývána pouze vědeckými pracovníky výzkumných polárních stanic mnoha států. V letní 

sezóně jich je přes 4 000, v zimní kolem 1 000. Antarktida nepatří žádnému státu. Má však 

bohaté zásoby nerostů a ryb, takže si na ni různé země dělaly nárok. Dvanáct států 

podepsalo v roce 1959 smlouvu na podporu vědeckého výzkumu a míru na Antarktidě. Tuto 

smlouvu dosud podepsalo osmatřicet zemí. Jako součást úsilí, jež si klade za cíl uchovat tuto 

divočinu neporušenou činností člověka, zde byla roku 1991 na dobu 50 let zakázána těžba. 
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Otázky z textu: 

1. Jak se nazývají dvě největší oblasti výskytu polárních oblastí? 

2. Co tvoří hranici Arktidy z geografického hlediska? 

3. Rozlohou je větší Arktida nebo Antarktida? O kolik mil. km2? 

4. Které rostliny se nejčastěji vyskytují v těchto oblastech? 

5. Kterým státům patří Antarktida? 

Otázky pro zvídavé: 

1. Zjisti, kdo poprvé stanul na severním a kdo na jižním pólu. 

2. Od kdy do kdy trvá na severním pólu polární den? 

3. Vyjmenuj 7 světadílů světa a seřaď je od největšího po nejmenší. 

4. Je možné, aby ve volné přírodě sežral lední medvěd tučňáka? Vysvětli. 

5. V minulosti se pevninské ledovce nacházely také na našem území. Jaké o tom máme 

důkazy? 

Křížovka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nejvzdálenější místo od rovníku 

2. Drobní korýši sloužící jiným živočichům za potravu 

3. Oblast kolem jižního pólu 

4. Geografická hranice vymezující polární oblasti 

5. Oblast kolem severního pólu 

6. Pták žijící v nejchladnějších oblastech 

7. „Hyena“ severu (šelma, která přemůže kořist větší než ona sama) 

8. Organismy tvořené houbovými vlákny a zelenou řasou nebo sinicemi 



Kteří z těchto živočichů žijí v polárních oblastech? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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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