
Zapisz w zeszycie 

 

Lekcja  

Temat: Krajobraz sawanny i stepu. 

 

Zapoznaj się z treścią: 

1. Warunki środowiska na sawannie  

W strefie międzyzwrotnikowej występuje sawanna. Słońce codziennie wznosi się 
tam bardzo wysoko. W rezultacie przez cały rok jest tam bardzo gorąco. Deszcze 
padają przez kilka miesięcy, w okresie, kiedy Słońce w południe jest najwyżej. 
Okres ten nazywamy porą deszczową. Rośliny mają wody pod dostatkiem, więc 
bujnie się wówczas rozwijają, kwitną i wydają owoce. Drugą porą roku jest pora 
sucha. Nadal jest gorąco, ale brakuje wody, więc roślinność częściowo zamiera aż 
do następnej pory deszczowej. Wody w głębokich warstwach gleby i w skałach 
podłoża wystarcza tylko dla nielicznych drzew i krzewów. Większość z nich zrzuca 
w tym okresie liście, aby nie tracić wody przez parowanie, a rośliny zielne 
wysychają. Jedynie w dolinach rzek pojawiają się wąskie pasy wiecznie zielonych 
drzew, zwane lasami galeriowymi. 

Sawanny występują w Afryce na północ i na południe od lasów równikowych. 
Podobnie położone obszary trawiaste znajdują się także w Ameryce Południowej 
na północ i południe od Amazonii – na Wyżynie Brazylijskiej, równinie Gran 
Chaco, Nizinie Orinoko. Podobną roślinność spotykamy też w Ameryce Północnej 
na pograniczu Meksyku i południowych krańców USA, a także w środkowych 
Indiach, we wschodniej części Madagaskaru oraz w północnej i wschodniej 
Australii. 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

2. Ludzie na sawannie  

Obecnie sawanny są zamieszkane, ale gospodarka ogranicza się do hodowli 
zwierząt i uprawy roli. Ważnym czynnikiem ekonomicznym stała się turystyka. 
Niegdyś do Afryki organizowano myśliwskie wyprawy – safari. Bogaci ludzie 
polowali na dzikie zwierzęta, by móc pochwalić się trofeami. W pałacach wieszano 
spreparowane głowy zwierząt, poroża, z kości słoniowej robiono ozdoby i leki. 
Doprowadziło to do ogromnego spadku liczebności dzikich zwierząt. Na szczęście 
w ostatnich latach udało się go zahamować. Teraz dla turystów organizuje się 
„bezkrwawe łowy” – safari, w czasie których zwierzęta można obserwować 
i fotografować w naturalnym środowisku w parkach i rezerwatach. Praca strażnika 
w parku narodowym lub przewodnika turystów stanowi znaczące źródło dochodu 
dla lokalnych społeczności. 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/sawanny/DWzw5UGoo#DWzw5UGoo_pl_main_concept_1


 

 

 

 



 

 

 

Zapisz podsumowanie do zeszytu: 

 Zmiany wysokości górowania Słońca w ciągu roku mają wpływ na wielkość 
opadów deszczu na sawannie. 

 Na sawannie występują dwie gorące pory roku: sucha i deszczowa. 
 Niedobór wody na sawannie uniemożliwia wzrost dużej liczby drzew. 

 

Odeślij zdjęcie tematu i podsumowania na adres 

Jolanta.nenko@onet.pl 

 

W razie problemów proszę o kontakt 792-506-229 
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