
Co łączy biologię z geografią? 
Poznajemy biomy kuli ziemskiej.



Cele projektu

▪Dowiedzieć się, co łączy biologię i geografię.

▪ Poszerzenie wiedzy na temat biomów występujących 
na kuli ziemskiej.

▪ Rozwijanie kompetencji TIK*. 

*Technologie informacyjno-komunikacyjne



BIOMY

▪ Zespoły podobnych biocenoz, występujące na dużych obszarach.

▪ Mają swoisty klimat oraz specyficzne warunki geologiczne.

▪ O zaliczeniu różnych obszarów do danego biomu decyduje 
podobieństwo zasiedlających je organizmów.

▪ Wyróżnia się biomy lądowe i wodne.



Strefy 
klimatyczne 

Ziemi



Biomy kuli ziemskiej





Rozmieszczenie lasów tropikalnych na
Ziemi



Klimat

➢ Klimat równikowy
➢ Średnia roczna temperatura

wynosi około 28°C.
➢ Opady deszczu są częste i silne, 

ze średnią roczną wielkością
opadów przekraczającą 2200 mm



Lasy równikowe
inaczej nazywane

tropikalnymi lasami
deszczowymi lub
lasami wiecznie

zielonymi stanowią
1/3 powierzchni

wszystkich lasów
na świecie oraz 6% 
powierzchni Ziemi.



Zielone płuca Ziemii
Tak określa się lasy deszczowe ze 

względu na ich stabilizacyjny wkład w 
klimat ziemski. Jako największy procent
tlenu klimat równikowy stwarza roślinom

idealne warunki do rozwoju.



Wielka ulewa

W południe upał staje się tam nie do 
wytrzymania! Niebo ciemnieje i deszcz

wisi w powietrzu. Po 15:00, niebo
przecinają błyskawice i rozpoczyna się

tropikalna ulewa. Gdy minie 18:00 
zapada zmrok.



Gleba
Bujna roślinność nie świadczy o żyznych
glebach. W lesie równikowym obumarłe

szczątki szybko się rozkładają i są wchłaniane
przez korzenie roślim.



Flora i fauna
W lasach

tropikalnych żyje
ponad połowa

gatunków zwierząt
i roślin.



KAMELEONY

OKAPI

GORYLE

PAPUGI

JAGUARY



RAFLEZJE

DZBANECZNIKI

BANANOWCE

MUCHOŁÓWKI





SAWANNA



Formacja trawiasta strefy
międzyzwrotnikowej o klimacie gorącym
z wraźnie zaznaczoną porą suchą oraz
porą deszczową.
W szacie roślinnej
dominują kępy
sucholubnych traw.



Rozmieszczenie Sawanny na kuli 
ziemskiej



Występowanie

➢ Sawanna występuje jedynie w strefie międzyzwrotnikowej.

➢ Zajmuje ona znaczny obszar Afryki- około 1/3 jej
powierzchni.

➢ W Ameryce Południowej pokrywa powierzchnię na
północ i południe od strefy lasów równikowych.

➢ Znaleźć ją można także w Indiach, czy wschodniej Australi.



Klimat

➢ Klimat zwrotnikowy.
➢ Na sawannach deszcze 

padają tylko latem (pora 
deszczowa), gdy słońce 
znajduje się wysoko na 
niebie, natomiast zima (pora 
sucha) jest bezdeszczowa.

➢ Średnia roczna temperatura 
wynosi 24℃. Najcieplejszym 
miesiącem w roku jest lipiec, 
a styczeń jest 
najchłodniejszym miesiącem.



Rośliny na Sawannie

AKACJE

TRAWA SŁONIOWA BAOBABY



Zwierzęta na Sawannie

SŁONIE

LWY

ŻYRAFY

STRUSIE

NOSOROŻCE

ZEBRY



Stepy



Rozmieszczenie stepów na Ziemi



Klimat

• Klimat umiarkowany ciepły.

• Gorące lato i ostra zima.

• Opady nieregularne i niewielkie.



Flora
Występują tu przede wszystkim różne gatunki traw dorastające nawet do 2,5 m 

wysokości , są one mocno ukorzenione ze względu na niedostatek wody

(np.kostrzewy ,turzyce).

Z powodu niewielkich opadów nie rosną tu drzewa. 

Wczesną wiosną zakwitaja rośliny cebulkowate (np. tulipany, kosaćce)



Tulipany

Kostrzewy

turzyce

kosaćce



Fauna

Suseł

Bizon
Kuropatwa

Antylopa

Gwanako

Lis stepowy



Podział stepów

1. Stepy łąkowe –
najbogatsze w trawy
oraz czarnoziemy,
wykorzystywane do upraw.

2. Stepy ostnicowe
– uboższe rodzaje
traw i ziem, głównie
gleby bielicowe.

3. Stepy piołunowe –
najuboższe zarówno
w trawy jak i gleby.



Wielki Step
Wielki Step jest największym obszarem

roślinności stepowej na kuli ziemskiej , niemal
pięciokrotnie większym od amerykańskiej

Wielkiej Równiny i wielokrotnie większym od 
obszaru Patagonii



Gdzie leży Wielki step?



TAJGA



Rozmieszczenie tajgi na kuli 
ziemskiej



Klimat

➢ Klimat umiarkowany chłodny.

➢ Zima trwa tutaj nawet do 7 miesięcy.

Temperatura powietrza spada miejscami 

poniżej −50°C.

➢ Wiosna i jesień są krótkie, chłodne, 

pochmurne i wietrzne. Natomiast krótkie 

lato jest słoneczne i ciepłe, ze średnią 

temperaturą powietrza około 20°C, 

za to dość suche.

➢ Opady roczne nie przekraczają 600 mm, 

zwykle mniej.



Strefa północnych lasów iglastych

charakteryzuję się krótkim, ciepłym

latem oraz długą, mroźną

zimą. Powodem tych zimowych mrozów

jest napływanie zimnego powietrza

arktycznego z północy. W znaczącej

części w strefie północnych lasów

iglastych występuje wieczna zmarzlina. 

Oznacza to, że grunt jest bardzo

głęboko zamarznięty, tylko latem

rozmarza się do głębokości ok. 1 metra. 

Uniemożliwia ona wsiąkanie wód

opadowych oraz sprzyja tworzeniu się

rozległych terenów bagien.



➢ Wielkie iglaste lasy Azji, zwane

tajgą, są tak ogromne, tak słabo

zamieszkane i poznane, że do 

dzisiaj znajdują się tam miejsca, 

w których nigdy jeszcze nie

stanęła stopa człowieka.

➢ Jest to kraina nieprzyjazna

ludziom, ale obfitująca

w bogactwa naturalne.

➢ Jest też skarbnicą szczątków

dawno żyjących zwierząt.



FLORA TAJGI

SOSNA ZWYCZAJNA

ŚWIERK

JODŁA BIAŁA

WRZOS ZWYCZAJNY

BORÓWKA BRUSZNICA



FAUNA TAJGI

Głuszec

Krogulec

Łoś

Tygrys syberyjski Rosomak



NAJCIEKAWSZE CIEKAWOSTKI :)

➢ Mech torfowiec: zajmuje ok.1/5 obszaru tajgi, rośnie na
terenach bagnistych.

➢ Dzięki chłodnemu klimatowi panującego
w strefie północnych lasów iglastych, strefa ta jest bardzo
słabo zaludniona. Klimat ten nie stwarza sprzyjających
warunków dla życia ludzi i dla gospodarki rolnej.

➢ Krajobraz tajgi tworzą duże ilości rzek i jezior.

➢ Latem nad bagnami oraz wodami, pojawiają się niezliczone
chmary komarów.



TUNDRA



Rozmieszczenie Tundry na kuli 
ziemskiej



Klimat
➢ Klimat subpolarny.
➢Zima mroźna i długa, 

chłodne i krótkie lata.
➢Zmiany temperatury 

powietrza w ciągu roku: od 

−51 °C w zimie do 32 °C w 
lecie.



➢ Strefa podzielona została na dwie części:
1) obszar eurazjatycki 
- obejmuje obszar od półwyspu Kolskiego po Czukocki
- to obszar o powierzchni 3 milionów kilometrów kwadratowych
2) obszar kanadyjski 
- obejmuje obszar cieśniny Beringa po Labrador
-część kanadyjska - obejmuje również Grenlandię i Archipelag Arktyczny
-Islandia również zaliczona jest do obszarów tundrowych.



Rodzaje Tundry

➢ Tradycyjnie tundra dzieli się na 4 rodzaje.

➢ Podstawowym czynnikiem podziału jest rodzaj występującej 
roślinności na danym obszarze.

➢ Kolejno od południa:

1.Lasotundra
2.Tundra krzewionkowa
3.Tundra mszysto-porostowa
4.Tundra arktyczna



FLORA TUNDRY

CHROBOTEK RENIFEROWY

BRZOZA KARŁOWATA



DRAPIEŻNICY

Niedźwiedź
polarny Niedźwiedź

grizzly
Wilki

Niedźwiedź
kamczacki

Lis polarny



INNE SSAKI

Renifer Piżmowół arktyczny Leming

Zając Suseł Pardwa



MIESZKAŃCY TUNDRY

Strefa tundry jest prawie zupełnie pozbawiona ludzkich

osiedli. Rdzenni mieszkańcy tundry są myśliwymi i rybakami. 

Należą do nich północnoamerykańscy Inuici (Eskimosi). 

Jeszcze do niedawna wędrowali po wybrzeżach Oceanu

Arktycznego, polując na ssaki morskie, czy łowiąc ryby. 

Mieszkali w domkach ze śniegu i lodu, zwanych igloo . 

Przedmioty codziennego użytku wykonywali z kości i skór

zwierząt. To oni pierwsi zbudowali kajak, który stał się

sprzętem sportowym używanym na całym świecie. Obecnie

życie Eskimosów się zmieniło. Z igloo, w których panowała

temperatura około 0*C, przenieśli się do ogrzewanych domów.



PUSTYNIE



Rozmieszczenie pustyń na Ziemi



Klimat
▪Zwrotnikowy suchy.

▪Temperatura wysoka 
w dzień (do 50°C), a 
niska w nocy.

▪ Roczne sumy opadów 
są bardzo małe- do ok. 
150 mm/rok



▪ Jest to największa pustynia na świecie!

▪ Składa się tylko w 15% z piasku, a resztę stanowią żwir, skały 
i kamienie.

▪ Na Saharze znajdują się 20 jezior, z czego większość jest 
słonowodna (słodkowodne jest tylko jezioro Czad).

▪ Najwyższym punktem na Saharze jest wulkan o wysokości 
3445 m n.p.m. Nazywa się on Emi Koussi.



Gdzie znajduje się Sahara?

Zajmuje 8 % lądów Ziemi!



Flora  pustyni
▪ Z powodu niedostatku wody, na pustyni występują rośliny, które 

przystosowane są do prowadzenia oszczędnej gospodarki wodnej- kserofity.

▪ Na Saharze żyje  aż 1200 gatunków roślin!

▪ Najbardziej rozpowszechnione drzewa to tamaryszek oraz akacja.





Fauna pustyni



PUSTYNIE LODOWE



UMIEJSCOWIENIE

Pustynie lodowe występują w strefie klimatów okołobiegunowych. Są 
to m.in. Arktyka i Antarktyda.



ARKTYKA

W Arktyce najcieplejszym miesiącem jest lipiec i wówczas na wybrzeżach mórz średnie temperatury powietrza nieco 
przekraczają 0°C. We wnętrzu Grenlandii temperatura powietrza jest przez cały rok ujemna i nawet w lipcu spada do –
20°C. W czasie nocy polarnej w styczniu temperatura powietrza na wybrzeżach spada do –30°C, a w środkowej części 

lądolodu grenlandzkiego nawet poniżej –50°C.



ANTARKTYDA

Wewnątrz kontynentu panują najniższe temperatury na Ziemi dochodzące do -90 °C.



FLORA

Na pustyniach lodowych występuje roślinność, lecz jest jej nie dużo. Wśród 
niej wyróżniają się: śmiałek antarktyczny, kolobant antarktyczny, mchy 
oraz porosty. Rosną one tylko wyłącznie na skrawkach lądu wolnego od 

lądolodu.

Śmiałek arktyczny Kolobant arktyczny



FAUNA

Niedźwiedź polarny ma grube futro, które 
chroni go przed zimnem. Doskonale pływa i 
nurkuje. Jego pożywieniem są foki. Żyje w 

Arktyce.

Słoń morski to zwierzę jest tak nazywane z 
powodu ogromnych rozmiarów oraz nosa 

przypominającego trąbę. Żyje na 
Antarktydzie.

Pingwin cesarski ma gęste pióra i grubą 
warstwę tłuszczu, która czasami stanowi 

połowę jego masy ciała. Żyje na 
Antarktydzie.



*CIEKAWOSTKI*

v Najniższa zanotowana temperatura wynosiła -89,6 ⁰C.

v Występują zjawiska dnia i nocy polarnej. Oznacza to, że kiedy u nas jest lato, to na 
biegunie północnym przez pół roku jest dzień, a na biegunie południowym przez pół roku 
trwa noc. A potem odwrotnie.

v Podczas gdy na dworze panuje temperatura -46 ⁰C, w igloo może panować nawet 16 ⁰C ciepła.

v Bardzo często wieją porywiste wiatry nawet do 200 km/h.

v Na Antarktydzie odkryto największą górę lodową świata, miała ona 31000km2 (więc 
niż powierzchnia Belgii).

v Ryby w wodach Antarktydy utrzymują się przy życiu dzięki szczególnym płynom we krwi, 
mającym właściwości przeciwzmarzające.

v Antarktyda jest bogata w surowce mineralne, głównie węgiel kamienny, szczególnie na Ziemi 
Wiktorii. Poza węglem zostały odkryte rudy żelaza, miedzi, złota, srebra, ołowiu, 
miki, kryształu, berylu, molibdenu, niklu, cynku i tytanu. Jednakże zgodnie z traktatem 
antarktycznym ich wydobycie nie jest dozwolone.
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