
Összefoglalás
- A mérsékelt éghajlati övezet élővilága -



tajga

trópusi esőerdő

sivatag

mediterrán égh. pampa

sztyepp

préri

szavanna

lombhullató erdők

TK. 166-167. oldal



1. jó látási viszonyok
2. egyenlőtlen csapadékeloszlás
3. jelentős napi hőingás
4. nagy levélfelületű növények
5. a növények a szél erejét megtörik
6. árnyékolást tűrő lágyszárúak
7. széljárta terület
8. kedvező mozgási lehetőségek
9. sok a napfény, kevés árnyék
10. növényei a levegő összetételét előnyösen befolyásolják
11. sok búvóhely
12. több szintbe rendeződő növények
13. taposást, legelést tűrő növényzet

lombhullató erdő
tölgy

A B

lombhullató erdő
bükk

füves puszta



keménylombú erdő tajga

bükkerdő

örökzöld fák,
viaszos levelek,

sok cserje,
20 m magas fák,

tűlevelek,
világos erdő,

egy lombkoronaszint,
gyér vagy hiányzó cserjeszint,
szorosan záródó lombkorona,

főleg örökzöld fák,
vastag mohaszint,

tavaszi lombfakadás,
30-40 m magasra

növő fák,
kora tavasszal dús 

aljnövényzet,

tajga



villásszarvú antilop vadmacska

1. selymes, puha szőrzet
2. őz nagyságú
3. hosszú végtagok
4. páratlan ujjú patás
5. kérődző

1. széles fej
2. sötét sávozású szőrzet
3. fejlett érzékszervek
4. nappali vadászat
5. hegyes farok

hiúz prérifarkas

1. szőrös talp
2. hosszabb szőrök a 

fülkagylón
3. rövid, izmos végtagok
4. dús szőrzetű, hosszú farok
5. halványfekete foltok a 

kültakaróján

1. a vörös rókánál kisebb
2. megnyúlt végtagok
3. tömött szőrzet
4. feltűnő színű kültakaró
5. dús szőrzetű farok

I/H



növény neve:
termés, virágzat virágzat termés

3 karéjú repítőfüg-
gelékes termés (makkocska)

szárnyas mag

toboz pikkely
magkezdeményekkel

vörös fenyő ága

vörösfenyő
toboz

gyertyán
levele

növény neve: a b
részek:
széllel terjedő növényi rész neve

repítőhártyás termés
bükk porzós és
termős virága

(barka)
nyírfa ága barka virágzattal

bükk makk,

felnyíló kupacs



név, levél, virágzat

1. 2. 3. 4. 5. 6.

testrész:
példa faj



1.

2.

3.

b.

c.
a.



Kaméleon, Siketfajd
kültakaró anyaga: elszarusodott szemcsék toll
táplálék: rovarok, pókok tűlevél, magvak,

rovarok,
táplálékát mely szervével szerzi?

hosszú ragadós nyelv domború csőr

Tűlevél alkalmazkodása a tajga életkörülményeihez. (Füzetben megtalálod!)

• csekély hótapadás
• sok gyanta, kicsi víztartalom
• gyenge napfény jó hasznosítása
• viaszos levélfelület



példa faj, életmód(rágcsálás, kapaszkodás, ragadozás)

tápláléklánc:
préri: fű, villásszarvú antilop, prérifarkas
bükkerdő: magok, nagy pele, macskabagoly



nagy pele macskabagoly
kültakaró: vastag szőr puha toll
táplálék: magvak, gyümölcsök, kisebb emlősök, 

rovarok, tojás madarak, rovarok
táplálékszerzés napszaka: éjszaka éjszaka

Élőlények alkalmazkodása a különböző környezeti tényezőkhöz:
Környezeti tényező Alkalmazkodás Példa
sok hó kis levélfelület lucfenyő
tűző forró napsütés „kemény lomb” paratölgy
hideg vastag bunda hiúz
táplálékhiány téli álom nagy pele
nyílt terep gyors menekülés villásszarvú antilop
szél hajlékony szár fűfélék
nyílt terep csoportos életforma prérikutya



növényevő
rágcsáló
ragadozó

1.

2.

3.

4.


