
Krajobraz sawanny i stepu 



Jaka cecha wspólna łączy 

krajobraz sawanny i stepu? 



SAWANNY 

- Afryka, Ameryka Południowa, Australia 

- strefa klimatów równikowych  

- temperatura powietrza wysoka cały rok 

- dwie pory: sucha i deszczowa 
 



Warunki klimatyczne: 

- Temperatura powietrza nie spada 

poniżej zera  

- Mała amplituda temperatury powietrza 

- Opady najwyższe występują w 

miesiącach letnich (pamiętaj 

występuje:pora sucha i deszczowa) 

- Temperatura waha się od 25°C do 

30°C 



Baobaby Akacje 



Zwierzaki i rośliny 

charakterystyczne dla 

obszarów sawanny : 

 

 baobab 

 żyrafa 

 lew 

 słoń 

 hipopotam 

 akacja 

 nosorożec 

 hiena 

 lampart 

 puma 

 zebra 

 antylopa 
 

 

 







 

Sawanny są także obszarami zamieszkałymi 

przez ludzi, którzy zajmują się uprawą roli, 

chowem kóz, bydła i koni oraz polowaniem. 

Ludem pasterskim żyjącym na sawannie w 

Kenii i Tanzanii są Masajowie, którzy nadal 

wiodą koczowniczy tryb życia.  





•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. 



STEPY 
- Ameryka Północna – preria, Ameryka południowa 

– pampa, Azja – stepy  

- Strefa klimatów umiarkowanych typ klimatu – 

kontynentalny 

- Cztery pory roku, zarówno latem jak i zimą wieją 

silne wiatry 

- Latem bardzo ciepło a zimą bardzo zimno 
 



Warunki klimatyczne: 

 

- Temperatura powietrze w miesiącach 

zimowych i jesiennych spada poniżej 

0°C 

- Duża amplituda temperatur ( różnica 

miedzy najwyższą a najniższą 

temperaturą) 

- Sezonowość opadów (największe 

opady w miesiącach letnich). 





Zwierzaki i rośliny charakterystyczne dla 

obszarów stepowych : 

miłek wiosenny 

 ostnica 

 suhak 

 bobak 

 piesek preriowy 

 bizon 

 tulipany 

 sasanki 

 gazela stepowa 

 konie 

 lis stepowy  

 drop 

 raróg 

 hiacynty 

 

 









•Ziemia na stepach jest żyzna i bogata w próchnicę ( 

czarnoziemy), dzięki temu plony są obfite. Mimo to 

życie na stepach jest wymagające. Brakuje tu wody i 

niewiele jest roślin dających jadalne owoce.  

•Mimo tych przeciwności ludzie pojawili się na 

stepach setki, a miejscami nawet dziesiątki tysięcy lat 

temu. Zajęli się chowem zwierząt, głównie bydła. 

• Zwierzęta hodowano na mleko i mięso.  

Z kolei skóry, kości i wełna były materiałami do 

konstrukcji przenośnych domów nazywanych jurtami 

(w Azji) lub tipi (w Ameryce). Łatwo się je składa i 

rozkłada, co jest bardzo ważne przy koczowniczym 

trybie życia. Do dziś w Mongolii można spotkać 

pasterzy prowadzących taki tryb życia. 



Skóry, kości i wełna były materiałami do 

konstrukcji przenośnych 

domów nazywanych jurtami (w Azji) 

lub tipi (w Ameryce). 





Porównanie sawanny i stepu. 



Praca domowa  

 
Rozwiąż QUIZ ------    
https://quizizz.com/join?gc=965934 
 
 

 
Wykonaj na jednej kartce rysunek, na 
którym porównasz sawannę i step (na 
jednej połowie sawanna, na drugiej 
step). Swojej pracy zrób zdjęcie i wyślij 
je w wiadomości prywatnej. 
 
 
PS. Film MADAGASKAR 2 jest na 
sawannie  Możecie obejrzeć   

https://quizizz.com/join?gc=965934

