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bio yang berarti 
hidup

Biosfer

sphere yang 
berarti lapisan

Jadi secara harfiah biosfer berarti lapisan
tempat mahluk hidup atau organisme.
Meliputi lapisan lingkungan di permukaan
bumi, air, dan atmosfer yang mendukung
kehidupan



LAPISAN PERMUKAAN BUMI



Lapisan Air



Lapisan Udara
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Mengapa Menyebar ?

Penyebab terjadinya persebaran, antara lain :

1.  Tekanan populasi, yaitu semakin banyak populasi menyebabkan 
persediaan bahan makanan tidak mencukupi bagi keturunannya.

2.  Perubahan habitat menyebabkan tidak cocoknya suatu spesies 
hewan untuk terus berada di dearah yang ditempati.



Sarana Persebaran :

a. Udara, yaitu melalui kekuatan terbang, atau 
karena hembusan angin, misalnya oleh angin 
puyuh atau badai.

b. Air, yaitu melalui kekuatan berenang atau 
dibawa oleh arus air atau benda-benda yang 
terapung

c. Lahan, yaitu adanya pergerakan suatu 
spesies di daratan

d. Pengangkutan oleh manusia, baik secara 
sengaja maupun tidak.



• Iklim (keadaan fisik udara: temperatur, tekanan, 
kelembaban)

• Edafik (kondisi tanah): struktur, tekstur dan 
kesuburan

• Geografik: samudra, padang pasir, sungai, 
pegunungan, dst.

• Biologis: habitat yang tidak sesuai untuk 
kelangsungan hidup mahluk

Hambatan persebaran



Ciri-ciri :

-Curah hujan sangat rendah

-Insensitas cahaya matahari tinggi

- Evaporasi lebih tinggi dari curah 

hujan dan air tanah cenderung asin

Wilayah :

- Gurun Sahara, Gurun Arab dan 

Gurun Gobi

Flora yang ada :

Umumnya memiliki daun yang 

kecil seperti duri dan akar yang 

panjang, contoh :    kaktus,   

semak-semak akasia dan pohon 

kurma

BIOMA GURUN



Ciri-ciri :

- Pada umumnya mempunyai 

curah hujan yang tidak teratur

- Di padang rumput tidak

mampu menyimpan air karena 

tingkat porositasnya rendah.

- Pohon yang khas seperti 

akasia.

Wilayah :

- Afrika, Amerika 

Selatan, Amerika Serikat, 

Argentina dan  Australia.

BIOMA STEPA



Ciri-ciri :

- Padang rumput yang diselingi 

oleh pohon-pohon yang

tumbuhnya  menyebar.

- Pohon-pohon yang ada 

sejenis palem dan akasia.

- Umumnya terbentuk di 

daerah tropika dan sub 

tropika

Wilayah :

- Afrika, Amerika Selatan, 

Amerika  Serikat bagian

barat, Argentina dan 

Australia.

BIOMA SABANA



Ciri-ciri :

-Sepanjang tahun 

mendapat sinar matahari 

dan curah hujan yang 

cukup, kelembaban tinggi

dan memungkinkan 

tumbuhnya berbagai jenis 

tanaman.

- Pohon-pohon utamanya 

berdaun lebar dan lebat 

serta selalu hijau.

Wilayah :

Amerika Selatan, Amerika 

Tengah, Amerika Utara 

Indonesia dan Malaysia

BIOMA HUTAN BASAH



Ciri-ciri :

- Curah hujan merata sepanjang 

tahun

- Pohon-pohon tidak terlalu 

merapat dan jumlah tumbuh-

tumbuhan relatif sedikit

- Mempunyai empat musim yaitu 

: panas, gugur, dingin dan semi.

Wilayah :

- Didaerah berilim sedang, antara 

lain Benua Amerika, Kepulauan 

Inggris dan Australia.

BIOMA HUTAN GUGUR



Ciri-ciri :

- Merupakan bioma terluas

- Musim dingin cukup panjang, 

sedangkan musim panas sangat 

singkat.

- Selama musim dingin, air tanah 

di daerah ini menjadi es dan 

mencapai 2 meter dibawah 

permukaan tanah

Wilayah :

Rusia bagian utara dan Kanada

Flora yang ada :

Jenis konifer, terutama pohon 

alder, spruce, birch dan juniper 

yang bentuk daunnya seperti 

jarum dan tahan terhadap 

kekeringan.

BIOMA TAIGA



Ciri-ciri :

- Tidak dijumpai pepohonan 

kecuali lumut.

- Musim dingin yang panjang 

dan gelap serta musim panas 

yang panjang dan terang.

-Wilayah :

- Di sekeliling lingkaran Arktik 

dan pulau-pulau kecil dekat 

antartika.

Flora yang ada :

Lumut, rumput dan semak

BIOMA TUNDRA


