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Biomy jsou hlavní regionální uskupení rostlin a živočichů rozpoznatelná v globálním měřítku. Jejich rozptyl jsou 
silně korelovány s regionálními klimatickými modely a identifikovat podle druhu vyvrcholení 
vegetace. Nicméněbiome se skládá nejen z vrcholu vegetace, ale i souvisejících sukcesních komunit 
přetrvávajícím subclimax komunit, fauny, a půdy.

Koncepce biom zahrnuje myšlenku komunity, interakce mezi vegetace, populace zvířat, a půdy. Biome (také 
nazýván biotický oblast) může být definována jako hlavní oblasti charakteristických rostlinných a živočišných 
skupin přizpůsobeny fyzického prostředí své distribuční oblasti.

Abychom pochopili podstatu zemské hlavních biomů, je třeba se učit pro každý:

• Globální distribuční vzor: Je-li každý biome našel a jak každý geograficky liší. Daný biome může být 

složena z různého taxa na různých kontinentech. Kontinent specifické asociace druhů v rámci dané 
biom jsou označovány jako útvary a často jsou známé různými místními jmény. Například mírné 
pastviny biome je různě nazýván Prairie, step, Pampa, nebo Veld, v závislosti na tom, kde se vyskytuje
(Severní Amerika, Eurasie, Jižní Ameriky a jižní Afriky, v uvedeném pořadí).

• Obecná charakteristika regionálního klimatu a omezení nebo požadavky kladené na životě určité 

teplotě a/nebo rozložení srážek.

• Aspekty fyzického prostředí, které se mohou vyvíjet větší vliv než klimatu při stanovení společných 

rostlinných growthforms a/nebo subclimax vegetaci. Obvykle se tyto faktory jsou 
podmínky podkladu (např podmáčené, příliš suchý, živinami chudých) nebo rušení (např pravidelné 
záplavy nebo pálení).

• Pořadí půdy (y), které charakterizují biome a tyto procesy zapojené do vývoje půdy.

• Dominantní, charakteristické a jedinečné growthforms; vertikální stratifikace; tvar list, velikost, a zvyk; a

speciální úpravy vegetace. Příklady poslední jsou typické životní cykly nebo reprodukční strategie, 
rozptylové mechanismy, kořenový systém, a tak dále.

• Druhy zvířat (zejména obratlovců) charakteristické biom a jejich typické morfologické, fyziologické 

a/nebo behaviorální adaptace do životního prostředí.
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