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V Ázii sa nachádzajú všetky rastlinné pásma ( vegetačné oblasti): 

 

Polárne púšte:  ostrovy v     Severnom ľadovom oceáne  , sú po celý rok zamrznuté.      

Rastlinstvo: žiadne rastliny tam nerastú- nemôžu zakoreniť.                                    
Živočíchy: morské- mrož, ľadový medveď, vtáky- prispôsobili sa chladu. 

Tundra: od pohoria  Ural po polostrov Čukotka.                                                   
Rastlinstvo: bez lesov, iba: kríky, trávy, machy, lišajníky- trvalo zamrznutá pôda- 
permafrost.                                                                                                     
Živočíchy:  sob arktický, líška polárna, zajac a sova snežná. Väčšina zvierat sa 
s príchodom zimy vydáva na juh. 

Tajga: je   pásmo ihličnatého lesa- najväčšia časť Ázie- celý eurázijský kontinent -       
od Škandinávskeho polostrova po Ochotské more.                                                       
Široká tajga: na východ od rieky Jenisej  až do Mongolska.                                          
Rastlinstvo: smrekovec, jedľa, smrek a iné - ich semená potrava pre živočíchy.        
Živočíchy: množstvo- medveď hnedý, vlk, líška, bobor, tiger sibírsky, vtáky, malé 
cicavce.  



Zmiešané a listnaté lesy mierneho pásma: východná Ázia                        
Rastlinstvo: duby, buky, javory, smreky, jedle, borovice.                              
Živočíchy: srny, jelene, vlky, hady a obojživelníky( ako na Slovensku).

Stepi: sú     trávnaté oblasti pretvorené na pastviny- chov koní   – stredná Ázia, 
Kazachstan a     Mongolsko  . Stepné pôdy sú veľmi úrodné-  černozeme- využité ako  
poľnohospodársku pôda-  pestovanie pšenice.                                                 
Rastlinstvo: trávy, bez stromov- málo zrážok.                                                       
Živočíchy:  hlodavce, dravé vtáky, zajace a mačkovité šelmy. 

Púšte a polopúšte mierneho pásma:    na východ od Kaspického mora po Himaláje  .
Sú tam najvýraznejšie rozdiely medzi letnými a zimnými teplotami.             
Rastlinstvo: teplomilné a suchomilné rastliny.                                                    
Živočíchy: malé cicavce- v zime spia, hmyz. 
Púšte a polopúšte tropického pásma: územie pri obratníku Raka.         
Rastlinstvo: teplomilné a suchomilné druhy.                                                            
Živočíchy: aktívne v noci- vysoké denné teploty- malé hlodavce a iné malé cicavce, 
hmyz, hady. Oázy- miesta s     dostatkom vody  - tam je sústredené rastlinstvo 
a živočíšstvo- chov kôz a     tiav.   

Subtropické lesy: Malej Ázia- Pakistan a     Afganistan  . Sú tam vždy zelené stromy, 
ktoré majú tvrdé a     kožovité listy  . To znamená, že sa z nich menej odparuje voda.
Rastlinstvo: čajovník, bavlník a citrusy ( pomaranče, citróny...) 

Savany: polostrov Predná India-     trávnaté oblasti s     občasnými stromami- netvoria   
lesy. Striedajú sa tam obdobia sucha a dažďov. V období dažďov savana rozkvitne 
a v období sucha je vyschnutá a živočíchy putujú za zdrojom vody.                             
Rastlinstvo: trávy, akácie, baobaby, pestuje sa- čajovník.                                           
Živočíchy:  bylinožravce- slon indický, rôzne druhy antilop, mäsožravce- tiger indický
 
Tropické monzúnové lesy: Južná a     Juhovýchodná Ázia  . Sú tu obdobia sucha.         
Rastlinstvo: bujné, mangrovové lesy- pri pobreží, korene trčia z vody.         
Živočíchy: tiger bengálsky, krokodíl cejlónsky, primáty, plazy a iné.  
 
Tropické dažďové lesy: pri rovníku.                                                                 
Rastlinstvo: vždyzelené najpestrejšie na Zemi- vytvárajú sa poschodia. Stromy so 
vzácnym drevom- teak, eben, mahagón a iné.                                                 
Živočíchy: najpestrejšie na Zemi- viaceré najmä hmyz- ešte nepreskúmané. Plazy, 
vtáky, mnoho druhov cicavcov, aj primáty, opice: orangutan, makak, gibon. 

Ochrana prírody: nie je sústredená iba do národných parkov napr. Sagarmatha, 
ale chránia sa i mnohé rastliny a živočíchy: tiger bengálsky, panda veľká- 
najohrozenejší živočích na Zemi- v prírode žije asi 1600 jedincov.
Na druhej strane, veľké územia sú drancované a dochádza k nelegálnemu 
výrubu lesov a lovu a ničia sa jedinečné rastliny a živočíchy.



                          Pracovný list. Rastliny a živočíchy Ázie. 

1. Správne priraď  živočícha k rastlinnému pásmu! Spoj čiarou!

Mrož                                 Zmiešané lesy mierneho pásma  

Sob arktický                      Tajga 

Jeleň                                 Polárna púšť 

Tiger sibírsky                    Tundra 

Orangutan                         Savana

 

Slon indický                       Tropický dažďový les    

Krokodíl cejlónsky              Stepi 

Ťavy                                   Tropický monzúnový les 

Dravé vtáky                        Púšte a polopúšte 

2. Napíš 3 stromy, ktoré rastú v tajge:  

3. Napíš 3 stromy, ktoré rastú v listnatom lese mierneho pásma: 

4. Doplň!  Dva ohrozené a chránené živočíchy Ázie sú: 




