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– subtropy tvoří přechod mezi tropickým a mírným podnebným pásem 

– v létě tam převládá tropický vzduch, léto je dlouhé 

– v zimě chladnější vzduch 

– sníh tam padá výjimečně 

 

Subtropické podnebí se může dělit na 4 typy : 

1. pevninské 

2. mořské 

3. západních břehů pevnin 

4. východních břehů pevnin 

 

Obyvatelé subtropů 

Podnebí a prostředí subtropů se místní obyvatelé přizpůsobili velmi dobře. 

Domy jsou postavené tak, aby chránily před slunečním žárem. 

Domy v Africe jsou v některých oblastech bez oken. 

Ulice jdou úzké, aby do nich nesvítilo slunce. 

 

Prostředí subtropů lidé přeměnili – vykáceli a  vypálili původní lesy a založili plantáže 

subtropického ovoce. 

V současnosti slouží přímořské krajiny k turistice, dovoleným a odpočinku. 

Jednou z nejvyhledávanějších oblastí subtropů  pro Čechy je Chorvatsko. 

 

 

 

Dopiš  si : 

 

Rostliny subtropického pásu 
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Živočichové subtropického pásu 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Tento podnebný pás je typický svým mírným podnebím. 

Leží mezi subtropickým podnebným pásem a polárním podnebným pásem. 

Střídají se v něm 4 roční období. 

V tomto podnebném pásu leží ČR, žijeme v něm. 

 

Vyskytují se zde lesy smíšené, jehličnaté, stepi a lesostepi, ale i pouště. 

 

Listnaté lesy 

Rostliny -   dub, buk, bříza, kapradiny, mechy, …. 

Živočichové – jelenovitá zvěř,  divoká prasata, liška, kuna, lasice, vlk, ….. 

 

Jehličnaté lesy 

Rostliny  - smrk, borovice, modřín, jedle 

Živočichové  -  medvěd hnědý, sobol, liška, ondatra, tetřev hlušec, ….. 

 

Smíšený les  - stromy obojího druhu, typický pro naši krajinu 

 

Stepi 

Step je označení pro krajinu, která je travnatá. 

Její klima má:   

– horké léto a chladnou zimu 

– velmi málo srážek 

– období růstu rostlin trvá 3- 4 měsíce 

Jsou důležitou světovou obilnicí. 

 

V ČR je jediná step Mohelenská hadcová step v okrese Třebíč. Je to národní přírodní 

rezervace. 

 

Pro úplnost další stepi :   Euroasijská step,  Severoamerická prérie 

 

 

 

 

 

Podívej se na obrázky Mohelenské stepi : 

 

 
https://www.biolib.cz/cz/localityimages/id1558/ 
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