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Klima a příroda subtropického pásu 
Subtropický pás obklopuje tropický pás nacházející se na rovníku a sahá  

až k mírnému pásu – na severní polokouli se rozkládá mezi 30. a 45. 

rovnoběžkou (viz přiložená mapa).  

Subtropy jsou oblíbenou destinací turistů, určitě několik z Vás bylo 

například v Řecku, Itálii, Španělsku či Egyptě. Popište spolužákům počasí, 

délku dne, teplotní podmínky, neobvyklé rostliny a zvířata těchto míst. 

 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Subtropical.png > 



Klima a příroda subtropického pásu 
Pro subtropy jsou typické vyšší teploty než u nás. I noci jsou teplejší. Léta 

jsou dlouhá a horká, stejně jako dny. Zimy jsou mírné. Subtropický pás je 

sušší než náš mírný pás, proto málokdy prší nebo sněží. 

V některých oblastech (Africe) se pravidelně střídají období sucha a dešťů. 

Na severu Afriky se také rozkládají velké pouště a polopouště. 

V subtropickém páse žije velké množství zvířat – daňci, šakali, klokani, 

mufloni a mnoho hmyzu. Na pouštích velbloudi, surikaty a štíři, trnorepi.  

 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Golden_Jackal_sa02.jpg > 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mouflon_2.jpg > [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Eastern_grey_kangaroo_dec07_02.jpg > 



Klima a příroda subtropického pásu 
Rostlinstvo subtropického pásu má pro nás velký význam. Mnoho druhů 

ovoce, koření a pochutin pochází právě ze subtropů – citrusy (pomeranče, 

citróny, grapefruity), vinná réva, fíkovníky, olivovníky, ořešáky, rozmarýn, 

levandule, tabák, bavlníky … 

Dále zde najdeme jehličnany – cedr, pinii a cypřiš 

         Cedr                                       Tabák                                 Citrus 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tobacco.jpg > 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cedrus_libani_by_Line1.jpg > [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Citrus_maxima.jpg > 


