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Lasy świata - klucz 

 

 

Pytanie 1. Bazując na swojej wiedzy o roślinności strefowej, opowiedz jakie znasz 

strefy roślinne składające się przede wszystkim z formacji lasów? 

Odpowiedź: Wilgotne lasy równikowe, lasy podrównikowe i podzwrotnikowe (makia), 

lasy liściaste i mieszane strefy umiarkowanej oraz lasy iglaste tajgi 

 

Pytanie 2. Opisz rozkład terenów leśnych z grupy evergreen forest (las wiecznie 

zielony). Jakie strefy roślinne znalazły się w zasięgu tej kategorii lasów? Jakie typy lasów 

(zależne od strefy) można wyróżnić spośród lasów wiecznie zielonych? 

Odpowiedź: Lasy wiecznie zielone znaleźć można na wielu różnych obszarach Ziemi. 

Strefy roślinne, które znajdują się w zasięgu lasów zawsze zielonych to: 

- wiecznie zielone wilgotne lasy równikowe, 

- wiecznie zielone lasy podrównikowe i podzwrotnikowe,  

- zawsze zielone lasy klimatu umiarkowanego  

- lasy iglaste szerokości umiarkowanych 

Wiecznie zielone wilgotne lasy równikowe możemy znaleźć w strefie równikowej np. 

Puszcza Amazońska, dorzecze rzeki Kongo, Archipelag Malajski. 

W strefie lasów podrównikowych i podzwrotnikowych znajdziemy wiecznie zielone 

lasy monsunowe (podrównikowe) oraz podzwrotnikowe. Wilgotne lasy monsunowe 

znajdziemy w Azji Południowo-wschodniej m.in. Tajlandii, Kambodży czy Indiach. 

Wiecznie zielone lasy podzwrotnikowe rozwijają się w południowej Europie (basen 

Morza Śródziemnego), Ameryce Północnej i Południowej oraz Australii. 

Wyróżnia się również strefę zawsze zielonych lasów klimatu umiarkowanego. 

Występują one tylko na półkuli południowej na Tasmanii, Nowej Zelandii i w Ameryce 

Południowej. 

Znaczne powierzchnie zajmują lasy iglaste na umiarkowanych szerokościach 

geograficznych. Są lasy iglaste, które nie zrzucają igieł w ciągu roku. Większy udział 

lasów iglastych zaznacza się w rejonach na wyższych szerokościach geograficznych 
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- Kanada, kraje skandynawskie oraz położonych w głębi kontynentów, np. 

centralna i północna Rosja. 

Tajga to określenie na borealne lasy iglaste występujące w płn. części Azji (na 

Syberii, Kamczatce i wyspie Sachalin), a także w Ameryce Płn. (na Alasce i w 

Kanadzie), płn. części Europy (na Półwyspie Skandynawskim, w Karelii oraz w płn.-

wsch. części Niziny Wschodnioeuropejskiej) oraz wszędzie indziej w obrębie strefy 

objętej klimatem umiarkowanym chłodnym na półkuli północnej. 

 

 

Pytanie 3. Odczytaj z mapy jakie typy lasów dominują na wschodnim i południowo-

wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. 

Odpowiedź: Lasy liściaste (wewnątrz kontynentu) oraz zadrzewione tereny podmokłe 

na wybrzeżu i na płw. Floryda 

 

Pytanie 4. Podaj nazwy rzek, których delty są widoczne na obecnie wyświetlanym 

fragmencie mapy. 

Odpowiedź: Ganges (na zachodzie) i Irawadi (na wschodzie) 

 

Pytanie 5. Podaj nazwy trzech obszarów z największym areałem lasów 

namorzynowych. 

Odpowiedź: Zatoka Gwinejska, Zatoka Bengalska, Morze Arafura, Morze Jawajskie 


