
z

TAJGI
I

TUNDRY

KRAJOBRAZY



z



z



z

z

Tajga zajmuje ogromne obszary półkuli 
północnej rozciągające się od północnej części 
Półwyspu Skandynawskiego poprzez północne 
tereny europejskiej części Federacji Rosyjskiej, 
Syberię, niektóre wyspy i półwyspy Dalekiego 
Wschodu oraz większą część Alaski i Kanady.
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2. Ludzie w tajdze

▪Tajga jest obszarem bardzo nieprzyjaznym

człowiekowi. Przez wiele miesięcy w roku jest bardzo

zimno. Latem pojawiają się miliony komarów

i maleńkich, ale krwiopijnych meszek. Z powodu

płytkiego zalegania warstwy wiecznej zmarzliny na

powierzchni pojawia się błoto. Niewiele jest tu terenów, 

na których można budować domy.
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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.
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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.

Nieczynna już 

kopalnia 

diamentów w 

mieście Mirny

we wschodniej 

Syberii
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3. Ludność
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Kliknij, aby dodać tekst
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Warunki klimatyczne są zbyt surowe nawet dla wytrzymałych na zimno iglastych drzew. 
Tak daleko na północy występują drzewa zrzucające liście, przy czym są one zupełnie inne
od naszych drzew. 

Najwyższą warstwę roślin tworzą karłowate brzozy i wierzby, które nie osiągają wysokości
większej niż 30 cm. Ich gałęzie rosną poziomo i mogą mieć kilka metrów długości. Dzięki
temu wiatr nie jest w stanie ich połamać, a zimę spędzają przykryte warstwą śniegu, co 
chroni je przed mrozem.
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Na całym obszarze tundry
występują mchy, porosty i nieliczne
rośliny kwiatowe. Są one jedynymi
roślinami występującymi na
obszarach tundry znajdujących się
najbliżej biegunów. 

Na całym terenie tundry znajduje się
wieczna zmarzlina: grunt jest 
zamarznięty od samej powierzchni
do setek metrów w głąb. W krótkim
okresie lata, które trwa 2–3 
miesięce, odmarza jedynie
powierzchniowa warstwa do 
głębokości nie większej niż 1 metr.

Kwitną wtedy karłowate drzewa, 
krzewinki i rośliny kwiatowe, aby 
wydać owoce i rozsiać przed zimą
nasiona.
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3. Ludność
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▪ Obszary pokryte tundrą

leżą na tyle blisko

bieguna, że zimą można

tam oglądać niezwykłe

zjawisko zorzy polarnej. 

Powstaje ona, gdy

naładowane elektrycznie

cząstki ze Słońca dotrą do 

atmosfery ziemskiej.

Zorza polarna nad norweskim archipelagiem Spitsbergen
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▪Tundra ma niewielu

mieszkańców. Jakakolwiek

działalność rolnicza poza

pasterstwem jest tu

niemożliwa – gleby są zbyt

ubogie, temperatury za 

niskie, a wiatr – zbyt silny.

▪ Tutejsi mieszkańcy żyją

głównie z rybołówstwa, 

polowania na inne

zwierzęta morskie (w tym

foki i wieloryby), a także na

zwierzęta lądowe.

2. Mieszkańcy tundry
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▪Pierwotnymi mieszkańcami tundry w Ameryce Północnej są Inuici (nazywani

także Eskimosami). Północne obszary Norwegii, Szwecji, Finlandii i europejskiej

części Rosji zamieszkują Lapończycy, którzy poza polowaniem i rybołówstwem

trudnią się głównie hodowlą reniferów. Podobne zajęcia wykonują członkowie

licznych, ale niewielkich narodów zamieszkujących rozległe obszary tundry

syberyjskiej, np. Czukcze.



z

▪Na obszarze tundry występują liczne surowce, np. złoża kamieni szlachetnych na Syberii

czy ropa naftowa na Alasce. W zakładach przemysłowych pracują Rosjanie, Norwegowie, 

Amerykanie, Kanadyjczycy i inni. Niektórzy mieszkają na obszarze tundry na stałe, inni

przyjeżdżają tylko na pewien czas.
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Praca domowa

W zeszycie zapisz 
różnice i podobieństwa 

w krajobrazie tajgi i 
tundry. 

Gotowej notatce zrób 
zdjęcie i wyślij w 

wiadomości prywatnej.


