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Mírné pásmo

• Velká oblast na obou polokoulích mezi tropy a 
polárním kruhem

• Dělíme  na severní (mezi severním polárním 
kruhem a obratníkem Raka) a jižní (mezi 
obratníkem Kozoroha a jižním polárním 
kruhem)

• Oproti jiným pásům máme v mírném pásu 
pravidelně se střídající čtyři roční období  
(jaro, léto, podzim, zima)



Lesy mírného pásma

• Mírné pásmo tvoří tři typy lesů – jehličnaté, 
listnaté a smíšené

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Biogradska_suma.jpg >



Jehličnaté lesy

• Podíl jehličnanů v lese nad 75 %

• Vyskytují se hlavně v chladnějších oblastech, 
kde je teplota nad 10 °C maximálně 4 měsíce v 
roce, ale člověk je nasadil i v jiných oblastech

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Douglaswinter.jpg >



Listnaté lesy

• Opadavé listnaté stromy tvoří více než 75%

• Kdysi hrály v mírném pásu hlavní roli, jsou 
často nahrazovány rychleji rostoucími 
jehličnany

• V ČR vzácné 
(doubravy, bučiny,
lužní lesy, parky) 

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Riparian_strip.jpg >



Smíšené lesy

• Les s vyrovnaným zastoupením listnatých i 
jehličnatých dřevin (žádný druh není nad 75%)

• Vysoká biodiverzita – druhová rozmanitost

• Typické dřeviny:

bříza, lípa, buk, osika,

jedle, smrk 

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:09272008_BrightonUT.JPG >



Význam zeleně pro člověka

• V ČR pokrývají lesy 33%, pro člověka má zeleň 
nezastupitelný význam – dřevo, zachycení srážek

• Produkce kyslíku – díky fotosyntéze rostlin mají živé 
organismy dostatek kyslíku pro život

• Významná součást potravního řetězce živočichů

• Rekreační a relaxační význam – procházky, výlety a 
jiný pobyt v přírodě

• Městská zástavba – vlhký vzduch bez prachu, 
ochlazuje a člení prostor, tlumí hluk



Význam zeleně u lidských obydlí

• Zadržuje vodu a zpevňuje půdu

• Chrání proti emisím (snižuje obsah prachu, plynů a 
radioaktivního prachu ve vzduchu) 

• Městská zeleň je pro obyvatele mnohdy jedinou 
možností kontaktu s přírodou

• Estetický význam – kvete, voní, domov mnoha 
živočichů  (ptáci,motýli,hmyz,drobní savci)

• Tlumení hluku, v létě snižuje teplotu v zástavbě

• Psychologický význam (zeleň zklidňuje)



Znáte odpověď?

K čemu se používá korek získávaný z kůry korkového dubu?

Který strom  je národním stromem ČR?

V našem okolí se vyskytuje urostlý strom jehož plody 
jsou mírně jedovaté. Víte o jaký strom se jedná?



Znáte odpověď?

K čemu se používá korek získávaný z kůry korkového dubu?

O kterém stromu se říká, že je národním stromem ČR?

V našem okolí se vyskytuje urostlý strom jehož plody 
jsou mírně jedovaté. Víte o jaký strom se jedná?

K výrobě zátek.

Náš národní strom je lípa.

Buk. Bukvice mohou vyvolat zvracení a průjem.




