
Összefoglalás





1. egyenlítői éghajlat életközössége
2. jellegzetes növényei az orchideák
3. aljnövényzete dús
4. kevés fény jut az erdő aljára
5. fái 10-30 méter magasak is lehetnek
6. több lombkoronaszintje van
7. fái szakaszosan hullatják levelüket

8. fái többnyire lombhullatók
9. a gyepszőnyeg néhol 2 m magas
10. fái 10-20 m magasak is lehetnek
11. területén a fák összefüggő erdőt alkotnak
12. jellegzetes növénye a majomkenyérfa
13. a forró övezet életközössége
14. több lombkoronaszintje van

A. trópusi lombhullató erdő
B. trópusi esőerdő

C. trópusi lombhullató erdő
D. szavanna



Sivatag:
Afrikában – Szahara
Amerikában – Pl. Mojave, Sonora

Esőerdők:
Afrikában – Kongó medence
Amerikában – Amazonas medence



Mely forróövezeti növényekre lehet jellemző?
Válogassuk szét a szavanna és a trópusi esőerdők jellegzetes 
növényeit!

• szalmaszárú, fénykedvelő, évelő növények
• talajban gyökerező, csavarodó szárú növények
• lombkoronájuk ernyőszerű, 20-30-as csoportokban nőnek
• ritka lombozatú, magányosan növő, hosszú élettartamú fák
• a vizet közvetlenül a levegő páratartalmából és a csapadékból 

veszik fel
• nagyon vastag törzsű fák
• száruk hosszú, csavarodó
• törzsüket palánkgyökerekkel támasztják
• fán lakó növények
• néhol 2 m, másutt 50 cm magas, fénykedvelő növények



Mely állatra igaz? Mi lehet a harmadik állat?

• tarajos zápfogak
• sárgásbarna színű szőrzet
• szokatlanul nagy fülkagylók
• ugróláb
• esőerdőben él
• sárga alapon fekete foltos bunda
• macskaféle ragadozó

• redős zápfog
• végtagján szarucsomók találhatók
• törzsének hátvonala a farok felé lejt
• kérődző
• csíkos lovaknak is becézik
• párosujjú patás végtag

1. jaguár
2. oroszlán
3. ?

1. egypúpú teve
2. csíkos gnú
3. ?



Életmód?



20 méternél alacsonyabb termet; vastag kéreg; vízraktározó szár; 
terebélyes gyökérzet; tövisekké módosult levelek

tövises szár; hüvelytermés; 20 méternél alacsonyabb termet; 
terebélyes gyökérzet; vízraktározó szár



csimpánz, bőgőmajom
• 5 ujjú végtag
• 32 fog
• tarajos zápfogak
• csupasz tenyér és talp
• afrikai élőhely
• változatos színű szőrzet
• fogó végtagok
• nagy termet
• kapaszkodásra alkalmas farok
• ujjak végén körmök
• szemek elhelyezkedése
• mellső végtagok hossza
• szőrzet színe
• ujjak végi szaruképződmények
• farok nagysága
• fogak száma
• hüvelykujj elhelyezkedése

• szőrzet mennyisége a tenyéren, 
talpon

• termet, testtömeg

Melyikre jellemző?

Hasonlóság, Különbség



Környezeti 
tényezők

Alkalmazkodás Példa

táplálék időszakos 
változása

vándorlás csíkos gnú

süppedős aljzat széles pata egypúpú teve

vízmosta talaj palánkgyökér óriás fák

sok csapadék vízlepergető levél esőerdei fák

forróság nagyméretű 
fülkagyló

sivatagi róka

süppedős aljzat szőrös talp sivatagi ugróegér

szárazság pozsgás szár kaktusz

kevés fény magasabb 
lombkoronába való 

törekvés

liánok

vékony talajréteg sekélyen elterülő 
gyökérzet

óriásfák

nagy meleg gyér szőrzet a hasi
oldalon

egypúpú teve



Párosítsd!

csapadék csökkenése fajok kipusztulása
kíméletlen vadászat vándorlás
táplálék időszakos csökkenése elsivatagosodás

erdőégetés talaj pusztulása
vadászat korlátozása oxigéntermelés csökkenése
esőerdők kivágása fajgazdagság megőrzése



szavanna tápláléklánc:
pl. fűfélék, csíkos gnú, oroszlán

trópusi esőerdő: táplálkozási 
lánc


