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BIOSFÉRA



BIOSFÉRA

• část naší planety, která je obývána 
organizmy

• je tvořena nejenom vlastními živými 
organizmy (biota), ale také nejrůznějšími 
anorganickými i organickými látkami

• je neoddělitelně propojena s dalšími 
„sférami“: litosférou, hydrosférou a 
atmosférou 



BIOM

• Biomy 
– velkoplošné ekosystémy, vymezené 

především dominantními složkami vegetac
zonální biomy

vymezují je klimatické podmínky příslušné 
zeměpisné šířky (zóny) 

azonální biomy

formovány lokálními přírodními podmínkami, 
netvoří souvislé zóny



Významné azonální biomy

Mangrovy
biom „periodicky zaplavovaných lesů“ na 
mořském pobřeží tropické zóny

Slaniska
ekosystémy ovlivněné vysokou koncentrací solí

Rašeliniště 
častý azonální bezlesý biom v zóně tajgy, v 
oblastech tundry či listnatých opadavých lesů

Orobiomy 
azonální biomy ovlivněné nadmořskou výškou



Hlavní zonální biomy



Horizontální pásma



Trvale zaledněné oblasti – sníh a led, skály
Tundra a lesotundra – mechy, lišejníky, bylinná 

společenstva, skupinky stromů
Tajga – jehličnaté lesy mírného pásu
Listnaté lesy mírného pásu
Subtropická vegetace – přizpůsobená suchému 

letnímu období
Lesostepi a stepi – travní společenstva –

nedostatek vláhy – jen byliny – kumulace 
humusu - černozemě

Pouště a polopouště – rostliny přizpůsobené 
dlouhým obdobím sucha a teplotním změnám

Savany – bylinné, křovinostromové formace s 
vyhraněným obdobím sucha a srážek

Tropické deštné lesy – husté a druhově bohaté, 
několikapatrové



Vertikální členění – výškové stupně (orobiomy) 
ve Střední Evropě

• Nížinný stupeň (do 200 m)
– původní dubový porost, dnes pole

• Pahorkatinný stupeň (200 - 500 m)
– původní dubo-habrový porost, dnes pole a smrkové a borové lesy 

• Podhorský stupeň (500 - 800 m)
– původní jedlo-bukové lesy, dnes smrkové monokultury

• Horský stupeň (800 -1200 m)
– jedlodubové a smrkové lesy, horní hranice lesa

• Subalpinský stupeň (1200 - 1900 m)
– kosodřeviny, jalovce, modříny, vrby, limby

• Alpinský stupeň (1900 - 2200 m)
– travnaté porosty, mechorosty, lišejníky

• Subnivální (2200 - 2500 m)
– skály bez vegetace

• Nivální (nad 2500 m)
– trvalá sněhová pokrývka



Výškové 
stupně



AREÁL

• je obecné označení pro vymezené území, 
které z nějakého hlediska tvoří jeden celek 

• areál výskytu získáme tak, že všechna 
místa výskytu příslušného taxonu 
zaneseme pomocí geografických 
souřadnic do mapy a zobrazíme v podobě 
souvislých nebo izolovaných ploch 



Prvosenka jarní (Primula veris)

Mapa areálu původního výskytu prvosenky jarní 
(žlutozeleně − Primula veris subsp. veris a jiné 
poddruhy, žlutě − Primula veris subsp. macrocalyx). Fyzická mapa výskytu prvosenky jarní v České republice



Různé způsoby dělení areálů

• Podle taxonu 

– areály druhů, rodů, čeledí

• Podle velikosti

– kosmopolitní až monotopní 

• Podle hustoty 

– eurytopní (hustý) a stenotopní (řídký)

• Podle souvislosti 

– kontinuální (souvislé) a disjunktivní (nesouvislé)





Zvláštní druhy areálů

• Reliktní areál

– zbytek určitého, původně výrazně většího 
areálu (např. areál rodu jinan (Ginkgo), 
rozkládající se v provincii An-chue  v Číně)

• Nepůvodní areál

– vzniklý činností člověka (archeofyty, neofyty, 
u některých druhů původní areál není znám)  



• Blažková, M.: Základy geomorfologie, 1. 
vydání. Univerzita J.E.Purkyně, Ústí nad 
Labem, 2010. ISBN 978-80-7414-313-7.
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