
 

Puščava je površinska oblika ali 
pokrajina, ki prejme zelo malo pada-
vin. Kot posledica je puščava izjemno 
suho področje z redkimi oblikami 
življenja. Puščava prekriva približno 
tretjino kopnega na Zemlji.
 V puščavah skoraj nikoli ne dežuje. 
Podnevi je zelo vroče, ponoči pa zelo 
hladno. Rastlin in živali je zelo malo. 
Življenje v tem delu sveta je silno tež-
ko. Ker je to okolje s tako težavnimi 
življenjskimi pogoji, puščave sveta 
često nosijo imena v stilu »Dolina 
smrti«, »Prazna četrt« (Rub' al Khali) 
in »Kraj brez vrnitve«.
 Poznamo vroče in hladne puščave. 
Vroče puščave imajo navadno izre-
dno vroče poletje in tople preostale 
letne čase. Največ dežja pade pozimi. 
Povprečne temperature vročih pu-
ščav nihajo med 20 in 25° C, maksi-
malni ekstremi segajo nad 50 stopinj, 
minimalni pa do okoli 20 stopinj.
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Večje vroče puščave:
Sahara (severna Afrika) – 9.200.000 km² ➜

Arabska puščava (Arabski polotok) –   ➜

 2.300.000 km²

Avstralska puščava (Avstralija) –   ➜

 2.300.000 km²

Severnoameriške puščave (Sonoran,   ➜

 Chihuahuan, Mojave) – 1.400.000 km²

Kalahari (južna Afrika) – 520.000 km² ➜

Osnovna značilnost mrzlih puščav je 
hladno podnebje s snežnimi padavinami. 
Večina teh pade pozimi. Zimske 
temperature so –2 do 4° C, povprečne 
poletne pa od 21 do 26° C.

Večje hladne puščave:
Takla Makan (osrednja Azija) – 1.600.000 km² ➜

Gobi (osrednja Azija) – 1.200.000 km² ➜

Turkestan (Bližnji vzhod) – 559.000 km² ➜

Great Basin (severna Amerika) – 411.000 km² ➜

Iranska puščava (Bližnji vzhod) – 390.000 km² ➜

Atakama (južna Amerika) – 140.000 km² ➜

V puščavi večinoma živijo ljudje, ki 
jih imenujemo nomadi. Nomadi so 
puščavski ljudje, večinoma pastirji. 
Nenehno se selijo – od kraja do kraja, 
večinoma od oaze do oaze.
 Kadar je pod peskom voda, lahko 
nastane oaza, ki je prava puščavska 
zelenica. V puščavi rastejo tudi da-
teljnove palme in druge rastline.
 Ljudje v puščavi imajo zaradi hude 
vročine včasih privide; vidijo oaze z 
vodo, vendar so to le odsevi, ki jih 
povzroči vročina.



 

Puščave so navkljub vsemu dom mno-
gim živim bitjem. Pravzaprav so pu-
ščave na drugem mestu za tropskimi 
deževnimi gozdovi glede na raznoli-
kost rastlin in živali v svojem svetu.

Jelenja antilopa je antilopa s spira-
lastimi rogovi, ki lahko več mesecev 
preživi brez vode. Tej živali pa grozi 
izumrtje.

Fenek je majhna puščavska lisica. 
Ima velika ušesa, skozi katera se hladi.

Puščavski skakač je le malo večji od 
miši. Ima zelo dolge zadnje tačke, s 
katerimi lahko zelo daleč skače.

Gad je strupena kača, ki se hrani z 
glodavci. Nevarna je tudi za človeka.

Škorpijon ima dvoje klešč in dolg rep 
s strupenim želom. Je zelo nevaren, 
saj je njegov pik lahko smrten.

Velblod ali dromedar –  
ena ali dve grbi?

Velblodi in dromedarji spadajo pod 
skupino kamel. Velblodi živijo pred-
vsem v Aziji. Imajo dve grbi. Dolga 
dlaka jih ščiti pred mrazom. Drome-
darji živijo v Afriki. Na hrbtu imajo 
samo eno grbo. Dromedarji, ki so 
namenjeni za jahanje, se imenujejo 
mehariji.
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