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Strefa tajgi i tundry rozciąga się na północ od strefy lasów liściastych i 
mieszanych oraz stepów. Ich wspólnymi cechami są mroźne zimy oraz 
występowanie wieloletniej zmarzliny.

tajga

tundra



Na półkuli północnej w strefie 
klimatu umiarkowanego chłodnego 
panują surowe warunki klimatyczne. 
Zima trwa tutaj nawet do 7 miesięcy. 
Temperatura powietrza spada 
miejscami poniżej −50°C. Wiosna 
i jesień są krótkie, chłodne, 
pochmurne i wietrzne. Natomiast 
krótkie lato jest słoneczne i ciepłe, ze 
średnią temperaturą powietrza 
około 20°C, za to dość suche. 
Opady roczne nie przekraczają 600 
mm, zwykle mniej. Klimat taki 
nazywamy kontynentalnym suchym.

KLIMAT TAJGI



CECHY 
CHARAKTERYZUJĄCE 
OBSZAR TAJGI

• Krótkie, ciepłe lato i 
długa, mroźna, 
śnieżna zima

• Wieczna zmarzlina
• Obszary bagienne
• Torfowiska
• Jeziora polodowcowe
• Borealne lasy iglaste



Wieczna lub wieloletnia 
zmarzlina, zwana też 
czasem wieczną 
marzłocią lub marzłocią 
trwałą lub 
zlodowaceniem 
podziemnym – zjawisko 
trwałego (minimum 
dwa kolejne lata) 
utrzymywania się części 
skorupy ziemskiej w 
temperaturze poniżej 
punktu zamarzania 
wody niezależnie od 
pory roku.



Tajgę w większości porastają lasy iglaste.  Występują w 
nich świerki, sosny, jodły i modrzewie, które jako jedyne 
zrzucają igły na zimę.

Las ma zazwyczaj trzy warstwy: korony drzew, runo leśne 
i ściółkę. Drzewa rosną gęsto, co powoduje że do 
niskich warstw lasu dociera bardzo mało światła 
(podszyt zwykle nie występuje). 







W ciągu krótkiego lata w lasach tajgi pojawiają się duże 

ilości komarów. Poza wieloma gatunkami owadów żyją tam także liczne 

ptaki: sikory, jemiołuszki, głuszce, krogulce i jastrzębie. Niektóre z nich, 

np. jemiołuszki, uciekają przed zimą, odlatując na południe, do strefy 

lasów liściastych. Na obszarze tajgi spotyka się wędrujące stada reniferów. 

Występuje także wiele innych gatunków ssaków, takich 

jak łosie, łasice, gronostaje, wiewiórki, rosomaki, borsuki, rysie, lisy, wilki,

niedźwiedzie, tygrysy i kuny. Niektóre z nich, np. niedźwiedzie brunatne, 

na okres zimy zapadają w sen zimowy.

FAUNA TAJGI



Niedźwiedź brunatny Ryś euroazjatycki Łoś

Renifer Rosomak

Głuszec

Krogulec



ŻYCIE MIESZKAŃCÓW STREFY TAJGI

• Pomimo niekorzystnych warunków w tajdze od dawna pojawiali się 
ludzie. Z początku byli to głównie myśliwi polujący na liczne zwierzęta 
z powodu wysokiej ceny ich skór i futer. Pojawiali się także rybacy, bo 
w okresie letnim możliwy jest połów ryb w wielkich rzekach. Po nich 
zjawili się drwale wycinający ogromne połacie lasów.

• Na terenie tajgi znajdują się bogate złoża rud metali, węgla, ropy 
naftowej, gazu ziemnego i innych surowców, a także kamieni 
szlachetnych. Jednak dopiero w XX wieku, gdy postęp technologiczny 
umożliwił budowę w tajdze kopalń, hut, elektrowni i fabryk oraz domów 
dla pracowników, rozpoczęto eksploatację bogactw naturalnych tajgi na 
masową skalę





TUNDRA



KLIMAT TUNDRY
• Klimat tundrowy cechuje przede wszystkim krótkie i 

chłodne lato które trwa zaledwie przez 2–3 miesiące kiedy 
to średnie miesięczne temperatury przekraczają 0°C.

• Latem temperatura nie przekracza 15°C, trwa dzień 
polarny. 

• Zima jest mroźna i śnieżna, temperatura dochodzi do -
48°C. Trwa noc polarna. Wieją silne wiatry. Występuje 
zjawisko zorzy polarnej. 

• W strefie polarnej przez cały rok są mrozy i przymrozki, 
przez co podłoże jest zamarznięte niemal przez cały rok, 
małe opady - często poniżej 100 mm. Słabe gleby. Latem, 
gdy dni są dłuższe i jest większy dopływ energii 
słonecznej, wykorzystywana jest ona w większości do 
stopienia pokrywy śnieżnej.



CECHY CHARAKTERYZUJĄCE OBSZAR TUNDRY

• Tundra znajduje się w strefie klimatów 
okołobiegunowych.

• Występują tam dni i noce polarne.

• Występuje wieloletnia zmarzlina.

• Wyróżnia się cztery podstawowe typy 
tundry (w kolejności z południa na 
północ): 

• lasotundra,

• tundra krzewinkowa,

• tundra mszysto-porostowa,

• tundra arktyczna (pustynia polarna).

Pustynia polarna na Ziemi Franciszka Józefa



tundra krzewinkowa

tundra mszysto-porostowa

Lasotundra w Parku Narodowym Tuktut Nogait



Tundrę tworzą bezleśne zbiorowiska roślinności w zimnym klimacie strefy 
arktycznej i subarktycznej. Charakteryzuje się występowaniem gleb tundrowych, 
stale zamarzniętym podglebiem i bardzo niską pokrywą roślinną.



ROSLINNOŚĆ 
TUNDRY

Świat roślin tundry jest bardzo ubogi i 
mało zróżnicowany. największa 
różnorodność gatunkowa występuje na 
obszarach, które w plejstocenie nie 
zostały pokryte lądolodem – takich jak 
wschodnia Syberia. 

We florze roślin dominują gatunki 
wieloletnie o karłowym wzroście i 
charakterystyczny dla niej jest duży 
udział krzewinek. Bardzo rzadkie 
są rośliny jednoroczne.

Największą rolę w krajobrazie tundry 
odgrywają mchy i porosty. 

cechą roślin tundry jest wytwarzanie 
wielkiej liczby kwiatów, często okazałych 
i jaskrawo zabarwionych.



ŚWIAT ZWIERZĄT TUNDRY
Około 90% zwierząt występujących w tundrze stanowią bezkręgowce, przy czym na 

pierwszym miejscu pod tym względem znajduje się skąposzczet.

Do charakterystycznych ssaków tundry należą lemingi, przy czym występują też inne 
gryzonie, np. norniki. Lemingi żerują zimą pod pokrywą śnieżną, ale większe ssaki takie 
jak renifer tundrowy i ptaki – migrują w tym czasie na południe. 

Wielkim roślinożercą pochodzącym z tundry kanadyjskiej, ale introdukowanym w różnych 
obszarach Arktyki jest piżmowół arktyczny.

Do pospolitych latem ptaków w tundrze eurazjatyckiej należą: poświerka 
zwyczajna, świergotek rdzawogardły, śnieguła zwyczajna i górniczek zwyczajny.

Drapieżniki reprezentowane są przez myszołowa włochatego, sokoła wędrownego i 
inne sokoły, puchacza śnieżnego.

Do największych drapieżników należą niedźwiedź polarny, lis polarny (piesiec) i wilk szary.

 Brak w faunie tundry gadów i płazów.



pardwa wilki piżmowół

leming reniferylis polarny



Mieszkańcy Tundry

Strefa tundry jest prawie zupełnie pozbawiona ludzkich osiedli. Rdzenni 
mieszkańcy tundry są myśliwymi i rybakami. Mieszkali w domkach ze śniegu 
i lodu, zwanych igloo . 

Należą do nich północnoamerykańscy Inuici (Eskimosi). Jeszcze do niedawna 
wędrowali po wybrzeżach Oceanu Arktycznego, polując na ssaki morskie 
(foki, wieloryby), łowiąc ryby. 

Przedmioty codziennego użytku wykonywali z kości i skór zwierząt. To oni 
pierwsi zbudowali kajak, który stał się sprzętem sportowym używanym na 
całym świecie. Obecnie życie Eskimosów się zmieniło. Z igloo, w których 
panowała temperatura około 0°C, przenieśli się do ogrzewanych domów.

Ludy zamieszkujące tundrę: - Eskimosi, - Lapończycy, - Jakuci, - Nieńcy, -
Czukcze.





PODSUMOWANIE
• Strefy tajgi i tundry występują tylko na półkuli północnej

• Tajga i tundra charakteryzują się krótkimi latami oraz długimi zimami, podczas 
których temperatura powietrza spada znacznie poniżej 0°C

• W strefach tajgi i tundry występuje wieloletnia zmarzlina

• W tajdze przeważają drzewa iglaste, głównie świerki, sosny, jodły i modrzewie

• Tundra jest rozległym, bezleśnym obszarem, na którym występują porosty i 
niskie rośliny

• Tradycyjnie ludność tajgi i tundry zajmowała się hodowlą reniferów, 
myślistwem i połowem ryb




