
Púšte





Primárna produkcia biómov



BIODIVERZITA





Ročne < 200 mm zrážok

Náhodnosť zrážok – viac ako 30% 

výkyvy od ročného priemeru

Potenciálny výpar 10x > zrážky

Teploty vzduchu pri zemi 50 ºC

Teplota povrchu suchého piesku 

60-70 ºC

Veľké diurnálne výkyvy teploty

Zaberajú asi 1/3 súše



Zrážky limitujúci faktor, množstvo a nepredvídateľnosť  (variabilita>30%) 

Púšte podľa aridity:

1. Pravé púšte: zrážky < 120 mm/rok, menej ako 10% pôdy pokryté vegetáciou

2. Polopúšte: zrážky 150 – 300-400 mm/rok, 10-30% rastlinného krytu (kry, trvalky, 

sukulenty)

3. Extrémne púšte: zrážky <70 mm/rok, žiadne 

trvalky 

Horúce púšte – bez mrazov alebo výnimočne 

krátke mrazy, trópy a subtrópy

Chladné púšte – chladné zimy s mrazmi, mierne 

pásmo
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Budyko-Lettau dryness ratio
(index sucha)

D = R / (L x P)

kde D = dryness ratio (index sucha); 
R = priemerná ročná čistá radiácia;
P = priemerný ročný úhrn zrážok; 
L = merné skupenské teplo vyparovania vody

D > 2.3 = polopúšť
D ≥ 3.4 = púšť
D ≥ 10 = extrémna púšť



polopúšť púšť
(D≥2.3)                     (D≥10)



• Stála oblasť vysokého tlaku na obratníkoch, permanentná 
anticyklóna (napr. Sahara, Kalahari, Austrália)

• Absencia vlhkého vzduchu hlboko vo vnútrozemí 
kontinentov (napr. Gobi)

• Zrážkový tieň (napr. Great Basin, Peru, Tatacoa)
• Inhibícia atmosferickej konvekcie studenými prúdmi (napr.

Atacama, Namib)

Dôvody vzniku púští:



Stála oblasť vysokého 

tlaku na obratníkoch, 

permanentná 

anticyklóna



zrážkový tieň

studené prúdy







Litosoly, regosoly, surové pôdy, aridisoly, halisoly



Erg – 20% Sahary



Reg, serir-70% Sahary



Hamada-10% Sahary



Ílovité púšte



Slané púšte



Oáza

















Navzájom prepojené limitujúce 
faktory:

Regionálne
1. Takmer permanentný vlahový deficit
2. Vysoké povrchové teploty cez deň, 

veľké diurnálne fluktuácie teploty
3. Veľmi nepravidelný a premenlivý 

prísun vlahy

Lokálne
4. Mobilné substráty
5. Zasolené pôdy



Fig. Raunkiaer's life form. Brown squares indicate the positions of dormant buds. (a)
phanerophytes, (b) nanophanerophytes - chamaephytes, (c) hemicryptophytes, (d) geophytes,

(e) therophytes, (f) epiphytes





Dominantné kry, vždyzelené, opadavé



Adaptácie na stres

1. minimalizácia príjmu tepla alebo maximalizácia výdaju tepla
2. zhromažďovanie zásob v čase dostatku
3. maximalizovanie príjmu vody
4. minimalizovanie výdaja vody



Efemérne hydromorfné rastliny 
- veľká semenná banka, v závetrí až 100 tisíc na m2, semená prežívajú dlho 
rýchly a krátky cyklus
- rýchle klíčenie pri dostatku zrážok, ktoré vylúhujú inhibítory zo semenných obalov
- 6-8 týždňový cyklus od semena k semenu
- niektoré rastliny heteroblastické – semená s rozličnými požiadavkami na klíčenie

Abronia 

villosa
Castilleja 

chromosa

Baileya 

multiradiata



Sukulenty



CAM cyklus alebo Crassulacean 

acid metabolism (metabolizmus 

kyselín tučnolistových, 

čeľ.Crassulaceae, u ktorých bol 1.-

krát pozorovaný.) Je jedným z 

cyklov fixácie CO2 probiehajúcí 

v tmavej fáze fotosyntézy. Je 

obmenou Hatch-Slackovo cyklu (C4-

cyklus). 

Aby šetrili vodou, otvárajú prieduchy

iba v noci, kedy viažu

CO2 do malátu (podobne jako

v Hatch-Slackovom cykle). Pre

uloženie zásoby CO2 potrebujú

veľké množstvo fosfoenolpyruvátu,

ktorý získávajú glykolytickým

štiepením škrobu. Cez deň sa malát

štiepi na CO2, ktorý vstupuje

do Calvinovho cyklu, a na pyruvát, z

ktorého sa opäť syntetizuje škrob.

Takto fotosyntetizujú CAM rostliny s

minimálnymi stratami vody.



Čeľaď Sukulenty Modifikovaná časť tela Rozšírenie

Agavaceae 300 list Sev. a Str. Amerika 

Cactaceae 1600 stonka (koreň, list) Ameriky

Crassulaceae 1300 list (koreň) globálne

Aizoaceae 2000 list Južná Afrika, Austrália

Apocynaceae 500 stonka Afrika, Arábia, India, Austrália

Didiereaceae 11 stonka Madagascar (endemická)

Euphorbiaceae > 1000
Stonka a/alebo list 
a/alebo koreň

Austrália, Afrika, Madagaskar, 
Ázia, Ameriky, Európa

Asphodelaceae 500 list Afrika, Madagaskar, Austrália

Portulacaceae ?
list a stonka

Ameriky, Austrália, Afrika

Čeľade s najväčším zastúpením sukulentov



Pachypodium sp.

Apocynaceae

Aloë vera

Asphodeloidaceae

Opuntia sp.

Cactaceae

Crassula ovata

Crassulaceae

Portulaca oleracea

Portulacaceae



Euphorbia ingens

Euphorbiaceae
Adansonia grandidieri

Malvaceae

Cephalophyllum ebracteatum

Aizoacea



Lithops sp.

Aizoaceae



Prosopis  (Fabaceae) – korene do hĺby 53 m, možno až 80 m





Mikroklíma v rôznych hĺbkach

Adaptácie na minimalizovanie vplyvu tepla a sucha:

- nočná aktivita 

- zahrabávanie sa

- únik do tieňa



Vypije až 100 l vody za 10 min

Dokáže vydržať stratu vody až o 25% 

hmotnosti tela 

Kolísanie teploty tela až o 6 OC



-získavanie vody 

rozkladom glycidov 

– Tenebrionidae

-suché výkaly vo 

forme kryštálikov 

kyseliny močovej a 

guanínu



Tarbík (Dipus)

Heteromyidae

Allenovo pravidlo



Adaptácie na minimalizovanie vplyvu

tepla a sucha

– dormantné štádiá počas veľkej časti

životného cyklu – semená, spóry, vajíčka,

larvy

kryptobióza diapauza

Protopterus annectens brieni



Sahara – 8 miliónov km2

- priem. teploty 18-22 oC pri pobreží, 20-25 oC v arídnej zóne, maximum 57 oC, minimá pod 0 oC
- vlhkosť vzduchu od 70% pri pobreží po 20-40%, pri suchých horúcich vetroch vetroch 5-15%
- Vznikla pred 7-8 mil. rokov, asi 230 zelených období, posledné pred 15-5500 rokmi
- počas posledného glaciálu Sahara siahala až o 500-800 km južnejšie





70%

20%









https://en.wikipedia.org/wiki/African_humid_period#/media/File:Journal.pone.0076514.g004.png

https://en.wikipedia.org/wiki/African_humid_period#/media/File:Journal.pone.0076514.g004.png


Surviving in Mountain Climate Refugia: New Insights from the Genetic 
Diversity and Structure of the Relict Shrub Myrtus nivellei (Myrtaceae) in the 
Sahara Desert. DOI: 10.1371/journal.pone.0073795









Crocodylus suchus







Adansonia sp.

Dracaena cinnibari

Welwitschia mirabilis



Rovnorožec Oryx gazella



Breviceps macrops

4-6 cm
priamy vývin z vajíčka
nočná aktivita
cez deň zahrabaná





40% Austrálie je púšť

zrážky menej ako 250 mm/rok



Acacia shrublands

Acacia aneura



Hummock grasslands

Triodia spp.
Plectrachne spp.



chenopod shrublands

Atriplex sp.



Tussock grasslands

Astrebla pectinata



Eucalyptus shrublands





Sonorská púšť



Sonorská púšť



Sonorská púšť







Atacama

Festuca chrysophylla







Echinopsis atacamensis

Copiapoa cinerea haseltoniana 

Eulychnia iquiquensis

Copiapoa cinerea cinerea



Eriosyce napina

Copiapoa dealbata

Browningia candelaris



Aristolochia bridgesii

Rhodophiala phycelloides

Schizanthus litoralis



chrobák (Gyriosomus gebieni)

koník (Elasmoderus sp.) Curculionidae



Lama huanako (Lama guanicoe)







Viskača (Lagidium viscacia)

vikuňa (Vicugna vicugna) Líška Lycalopex griseus

Pásovec štetinatý Chaetophractus villosus










