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Įdomūs faktai

Apie 1/3 pasaulio ploto yra dykuminis ar pusiau 
dykuminis klimatas – kritulių iškrinta mažiau nei 
išgaruoja.

•

!

Užduotys

Išvardykite visas Afrikos geografines zonas iš šiau-
rės į pietus. 

Naudokitės 1 , 21 p. 1  ir pasakykite, kuriose 
valstybėse paplitusi taigos zona, o kuriose – kieta-
lapių retmiškių ir krūmynų zona.

Ar teisingas teiginys, kad tundros geografinei zo-
nai būdingi tankūs miškai?

Naudokitės 1 , 21 p. 1  ir nustatykite, kuriose 
Europos valstybėse galima pamatyti miškastepių 
ir stepių augalijos.

Keliaujant iš šiaurės į pietus ar iš rytų į vakarus, kur  
galima pamatyti daugiau geografinių zonų –  
Šiaurės Amerikoje ir Afrikoje?

Naudokitės 2 , pagalvokite ir pasakykite, kaip 
kalnuose pasikeistų kalnų pievų padėtis, jei pa-
saulio klimatas gerokai atšiltų. 

Išnagrinėkite 1 , 14 p. 1  ir įvertinkite, kuo geo-
grafinių zonų išsidėstymas panašus į klimato juos-
tų išsidėstymą.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

?

Tezės ?

Dėl nevienodo šilumos ir kritulių kiekio pasaulyje su-
sidarė skirtingai augalijai augti tinkamos geografi-
nės zonos.
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Sąvokos

Oãzė – vieta dykumoje ar pusdykumėje, kur 
yra vandens ir gali augti vešlesnė augalija nei 
aplinkinėse teritorijose.
Savanà – geografinė zona, kurioje auga vešli žolinė 
augalija ir pavieniai medžiai.
Sniẽgo ribà – kalnuose nusistovėjusi riba, virš kurios 
esantis sniegas neištirpsta ištisus metus ir formuojasi 
ledynai.
Stèpė – geografinė zona, kurioje vyrauja žolinė au-
galija.
Taigà – spygliuočių miškų zona vidutinio klimato 
juostos šiaurinėje dalyje.
Tùndra – geografinė zona, kurioje vyrauja samanos 
ir kerpės.
Vertikalùsis zoniškùmas – geografinių zonų keiti-
masis kylant aukštyn į kalnus.

•

•

•

•

•

•

•
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IV. GEoGrAfINėS zoNoS

 IV GEOGrAfiNėS zONOS
Geografinės zonos1

Geografinės zonos viena kitą keičia laipsniškai – tarp 
jų įsiterpia pazonės: pusdykumės, miškastepės, miš-
katundrės.

Geografinės zonos, kaip ir klimato juostos, viena kitą 
keičia dėsningai toldamos nuo pusiaujo ašigalių 
link, tačiau reljefas bei šiltosios ir šaltosios jūrų sro-
vės taip pat lemia šį išsidėstymą.

Kalnuose gamtinės zonos taip pat keičiasi dėsnin-
gai: kylant ir vėstant oro temperatūrai, gali pasikeis-
ti nuo drėgnųjų miškų papėdėje iki arktinių dykumų 
ir ledynų viršūnėje.

pusiaujas

5000 m

3800 m

2500 m

1000 m

> 5000 m: sniegynai ir ledynai (< 0 °C)
3800–5000 m: kalnų pievos (0–8 °C)
2500–3800 m: rūkų miškai (8–15 °C)
1000–2500 m: atogrąžų kalnų miškai (15–25 °C)
< 1000 m: drėgnieji atogrąžų miškai (> 25 °C)

0 m

1. Arktinės bei antarktinės dykumos ir ledynai
Klimatas: arktinis ir antarktinis. Ilgos šaltos žiemos ir trum-
pos vėsios vasaros. Kritulių kiekis nedidelis. Dėl atšiauraus 
klimato Antarktidoje augalijos beveik nėra.
Arkties augalija: samanos, kerpės. 
Arkties gyvūnija: lemingai, poliarinės lapės, baltieji lokiai, 
ruoniai, jūrų vėpliai, žuvėdros.
Antarkties gyvūnija: pingvinai, jūriniai leopardai, ruoniai, 
banginiai.

2. Tundra ir miškatundrė
Klimatas: subarktinis. Ilgos šaltos žiemos ir trumpos vėsios 
vasaros. Būdinga drėgmės perteklius ir amžinasis įšalas. 
Augalija: kerpės, samanos, žemaūgiai beržai, arktiniai 
gluosniai, uogynai.
Gyvūnija: lemingai, poliariniai kiškiai, šiauriniai elniai, 
avijaučiai, baltosios kurapkos, poliarinės pelėdos.

3. Spygliuočių miškai (taiga)
Klimatas: pereinamasis iš jūrinio į žemyninį. Žiemos šaltos 
su pastovia sniego danga, vasaros trumpos ir šiltos.
Augalija: eglės, pušys, kėniai, maumedžiai, kedrai, beržai, 
drebulės, alksniai.
Gyvūnija: rudieji lokiai, briedžiai, vilkai, lūšys, sabalai, 
voverės, tetervinai, kurtiniai.

4. Mišrieji ir plačialapių miškai
Klimatas: žemyninis vidutinių platumų.
Augalija: pušys, eglės, ąžuolai, bukai, skroblai, uosiai, lie-
pos, beržai, tulpmedžiai, magnolijos, ginkmedžiai.
Gyvūnija: taurieji elniai, šernai, rudieji lokiai, briedžiai, 
stumbrai, voverės, kiškiai, audinės, ūdros, skunkai, burun-
dukai, bebrai, laukinės antys, geniai.

5. Miškastepės ir stepės
Klimatas: vidutinių platumų žemyninis, pereinantis iš drėgno 
į sausą su šaltomis žiemomis ir karštomis vasaromis.
Augalija: žolinė.
Gyvūnija: miškų ir stepių zonų bizonai, kojotai (Šiaurės 
Amerikos prerijose), taurieji elniai, antilopės, džeiranai, 
lapės, švilpikai, barsukai, ereliai, tetervinai, gegutės, geniai, 
vieversiai, pelikanai, barškuolės, stepinės angys.

6. Pusdykumės ir dykumos
Klimatas: žemyninis vidutinių platumų, paatogrąžių ir 
atogrąžų su dideliais temperatūros svyravimais dieną ir 
naktį.
Augalija: dygiosios slyvos, akacijos, kupranugarių žolės, 
saksaūlai, karpažolės, kaktusai (Аmerika).
Gyvūnija: antilopės, gazelės, Prževalskio arkliai, kupranuga-
riai, hienos, lapės fenekai, kengūros, grifai, stručiai, kurapkos, 
skorpionai, gyvatės efa ir giurza, varanai, chameleonai.

7. Savanos ir retmiškiai
Klimatas: subekvatorinis karštas su 
drėgnomis vasaromis ir sausomis 
žiemomis.
Augalija: baobabai, akacijos, pal-
mės ir įvairi žolinė augalija.
Gyvūnija: zebrai, buivolai, antilopės, 
drambliai, raganosiai, žirafos, liūtai, 
gepardai, begemotai, šarvuočiai, 
kengūros, echidnos, ančiasnapiai, 
stručiai, paukščiai sekretoriai, ma-
rabu, povai.

11. Vertikaliojo  
zoniškumo sritys

Kalnuose geografinės zonos kei-
čiasi vertikaliai: nuo kalno papėdės 
iki viršūnės. Geografinių zonų 
išsidėstymo ypatumus lemia 
aukštis ir atstumas iki vandenyno 
ar jūros.

8. Kietalapių retmiškiai 
ir krūmynai

Klimatas: paatogrąžių (Viduržemio 
pajūrio tipas) ir vidutinių platumų 
drėgnas su daugiausia kritulių 
žiemą. Vasaros karštos ir sausos, o 
žiemos šiltos ir drėgnos. 
Augalija: kiparisai, kamštiniai ir 
akmeniniai ąžuolai, laurai, juodo-
sios pušys.
Gyvūnija: stirnos, antilopės, šakalai, 
beždžionės, oposumai, dygliakiau-
lės, driežai, gyvatės, vėžliai.

9. Periodiškai drėgni (mu-
soniniai) atogrąžų miškai

Klimatas: musoninis atogrąžų su 
drėgnomis vasaromis ir dažniau 
sausomis bei vėsiomis žiemomis.
Augalija: fikusai, palmės, duon-
medžiai, muskato medžiai, seibos 
medžiai, baltieji ąžuolai, laurai.
Gyvūnija: tigrai, jaguarai, leopardai, 
drambliai, raganosiai, tinginiai, 
pandos, beždžionės, fazanai, pa-
pūgos, kolibriai, pitonai, smaugliai, 
krokodilai, Misisipės aligatoriai.  

10. Drėgnieji atogrąžų 
miškai

Klimatas: karštas ir drėgnas pusiaujo.
Augalija: mangrovių miškai, chi-
ninmedžiai, amazoninės palmės, 
pandusai, kolamedžiai, seibos 
medžiai, orchidėjos.
Gyvūnija: gorilos, šimpanzės,  tin-
giniai, vėžliai, krokodilai, papūgos, 
tukanai, kolibriai, harpijos, pitonai, 
smaugliai, piranijos.

2

Mastelis 1 : 120 000 000

Vertikalusis zoniškumas 
Anduose
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IX. ArktIs Ir AntArktIs

	 IX	 Arktis	ir	AntArktis

Užduotys

Išvardykite prie Antarktidos krantų esančias jūras. 

Ar teisingas teiginys, kad aukščiausias žemyno taš-
kas yra Vakarų pusrutulyje?

naudokitės 1  ir nustatykite, ties kurių ilgumų die-
novidiniais trumpiausias kelias nuo Antarktidos pa-
krantės iki Pietų ašigalio? koks atstumas?

naudokitės 1 , nustatykite ir pasakykite, kurios 
valstybės Antarktidoje turi daugiausia mokslinio  
tyrimo stočių.

naudokitės 16 p. 1  ir palyginkite, kuo skiriasi antark-
tinių ir arktinių dykumų gyvūnija.

naudokitės 1 , 3  ir apibūdinkite, kuo skiriasi po-
ledinis Antarktidos reljefas nuo dabartinio žemyno 
paviršiaus.

Pagal 1 , 2  įvertinkite, kuriose Antarktidos vieto-
se švelniausias klimatas. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

?
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Žemyno duomenys  
Plotas 14 mln. km2

Aukščiausia viršūnė Vinsono masyvas (4892 m)
karščiausia vieta buv. Vandos stotis +15 °C  
 (77°31' p. pl., 161°40' r. ilg.)
Šalčiausia vieta Vostoko stotis -89 °C 
 (78°27' p. pl., 106°50' r. ilg.)

!!

Antarktis – sritis aplink Pietų ašigalį, apimanti An-
tarktidos žemyną ir prie jo esančias vandenynų dalis.

tezės ?

Beveik visą Antarktidą dengia 2–4 km storio ledyni-
nis skydas, čia ištisus metus labai žema neigiama oro 
temperatūra ir stiprūs vėjai.

kai kuriose Antarktidos pakrantės vietose vasarą tempe-
ratūra pakyla aukščiau 0 °C , gali augti kerpės ir samanos.

Atšiauriomis sąlygomis išgyvena jūroje ir vandenyje 
prisitaikę gyventi žinduoliai, gausu paukščių, iš kurių 
būdingiausi – pingvinai.

nuolatinių gyventojų Antarktidoje nėra, tik besikeičian-
tys įvairių valstybių mokslinio tyrimo stočių darbuotojai.

sąvokos

Antárktis – Žemės pietų pusrutulio poliarinė sritis. 
Apima Antarktidos žemyną ir jį supančias vandenyno 
dalis bei salas.
Glaciològas – mokslininkas, tiriantis ledą ir jo susida-
rymą Žemės paviršiuje bei po žeme.
Ledýninis	skỹdas – sausumą dengiantis storas ledo 
sluoksnis.
Planktònas – smulkūs organizmai, kurie plūduriuoja 
vandenynų paviršiuje.
Šèlfinis	ledýnas – nuo ledyninio skydo atsikišęs le-
dynas, dengiantis jūros dalį.

•

•

•

•
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Įdomūs faktai
Antarktidoje yra 90% pasaulio ledo. Didžiausias storis 
siekia 4,8 km. Jei ištirptų žemyno ledai, vandenynų 
lygis pakiltų 60–65 m. Didžiausias ledkalnis, matytas 
Antarktyje, buvo 153×36 km dydžio.

•

!

-80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0°C

žiemą

vasarą

1 Antarktis Mastelis 1 : 30 000 000

3 Antarktidos
reljefas
(po ledu)

3000

1500

0

-1500

-3000

Aukščio
skalė (m)

Mastelis

0 400 800 1200 1600 km

2 Antarktidos	oro	temperatūra


