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ROZMANITOST 
ŽIVOTA NA ZEMI 



 

Život na Zemi je už 3,8 miliard let a za celou dobu se 

organismy vyvíjí, přizpůsobují se nebo vymírají (např. 

vlivem velkého ochlazení, dopadu meteoritu aj.)  

 

Všechny organismy na Zemi se musí neustále 

PŘIZPŮSOBOVAT PODMÍNKÁM, ve kterých žijí.  

 



  RŮZNORODÁ je VELIKOST, TVAR, BARVA, STAVBA 

TĚLA organismů, a to vše souvisí s RŮZNORODÝM 

ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM  

(mírný podnebný pás, pouště, tropické deštné lesy, 

polární pustiny, vysokohorské oblasti aj. ) 

 

  V současnosti nejvíce ovlivňuje životní prostředí 

ČLOVĚK a z části i ohrožuje život na Zemi ! 

 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm
ons/thumb/e/ec/Lacerta_agilis_male.JPG/800
px-Lacerta_agilis_male.JPG 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/Varanus_komodoensis1.jpg/800px-
Varanus_komodoensis1.jpg 

Obrázek: Ještěrka obecná 

Obrázek: Varan komodský 

PLAZI - JEŠTĚŘI 

v mírném podnebném pásu 

v tropickém pásu 



TUČŇÁK 

v mírném  
podnebném  

pásu 

v polární oblasti 

Obrázek: Tučňák nejmenší 
Obrázek: Tučňák císařský 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
thumb/f/fa/Little_Blue_Penguin_%28Eudyptula_
minor%29_-Adelaide_Zoo.jpg/587px-
Little_Blue_Penguin_%28Eudyptula_minor%29_-
Adelaide_Zoo.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Emper
or_Penguin_Manchot_empereur.jpg 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/
e/ef/R%C3%B8d_r%C3%A6v_%28Vulpes_vulpes%29.jpg/8
00px-R%C3%B8d_r%C3%A6v_%28Vulpes_vulpes%29.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Arctic
_fox_%28js%29_16.jpg/800px-Arctic_fox_%28js%29_16.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4
/Terianniaq-Qaqortaq-arctic-fox.jpg/800px-Terianniaq-
Qaqortaq-arctic-fox.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commo
ns/thumb/6/6b/Fennec_Fox_%40_Africa_Alive
%2C_Lowestoft_2.jpg/800px-
Fennec_Fox_%40_Africa_Alive%2C_Lowestoft_
2.jpg 

LIŠKA 
Obrázek: Liška obecná 

Obrázek: Liška polární (vpravo letní srst) 

Obrázek: Fenek berberský 

v mírném  
podnebném  

pásu 

v poušti a polopoušti 

v polární oblasti 



http://www.pdclipart.org/albums/1/brown
_bear.png 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Polar_
Bear_-_Alaska.jpg/800px-Polar_Bear_-_Alaska.jpg 

Obrázek: Medvěd hnědý Obrázek: Medvěd lední 

MEDVĚD 

v polární oblasti 

v mírném  
podnebném  

pásu 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb
/9/94/Prionus_coriarius_2008.07.05.JPG/450px-
Prionus_coriarius_2008.07.05.JPG 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5e/Titan
us_giganteus_MHNT_dos.jpg/576px-
Titanus_giganteus_MHNT_dos.jpg 

Obrázek: Tesařík piluna 

Obrázek: Tesařík největší 

1 cm 

TESAŘÍK 

v mírném  
podnebném  

pásu 

v tropickém  
pásu 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/co
mmons/thumb/0/0e/Rosenk%C3%A4fer_in
_der_Sonne.jpg/800px-
Rosenk%C3%A4fer_in_der_Sonne.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/
0/09/Goliathus.meleagris.jpg/336px-
Goliathus.meleagris.jpg 

v mírném  
podnebném  

pásu 

v tropickém 
 pásu 

ZLATOHLÁVEK 

Obrázek: Zlatohlávek zlatý 

1 
cm 

Obrázek: Goliáš 



BEZOBRATLÍ ŽIVOČICHOVÉ (např. tesařík největší, 

goliáš) žijící v TROPICKÉM PODNEBNÉM PÁSU 

(deštné lesy, pouště, savany aj.) jsou obvykle VĚTŠÍ 

A PESTŘEJI ZBARVENÍ. 
 

TEPLOKREVNÍ ŽIVOČICHOVÉ (např. medvěd lední, 

liška polární) žijící v POLÁRNÍCH OBLASTECH 

(Arktida a Antarktida) jsou většinou VĚTŠÍ A 

SVĚTLEJŠÍ než organismy žijící např. v mírném 

podnebném pásu. 

 



• Obrázek na pozadí prezentace: 
http://www.pdclipart.org/albums/Space__Solar_System/Solar
_system_earth-4.png 
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