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A trópusi övezetet északon a Ráktérítő, délen a 
baktérítő határolja. A trópusokat a napsugarak 
évente két alkalommal merőlegesen érik, de itt az 
év többi időszakában is sokkal erősebb a napsug-
árzás, mint a Föld más területein. A levegő ennek 
az energiának a hatására felmelegszik, a meleg 
légtömegek pedig felfelé áramlanak. A felszálló 
meleg levegő helyébe az óceán felől páradús 
légtömegek érkeznek. A felszálló levegő a magas-
ban egyre jobban lehűl, ezért felhők képződnek, 
amelyek többsége az Egyenlítő környékén sza-
badul meg víztartalmától. 

Esőerdő ott alakul ki, ahol egész évben egyen-
letesen magas a hőmérséklet, bő a csapadék, és 
a mindennapos esők miatt magas a páratarta-
lom. Az egyenlítői övben, az egyenlítői éghajla-
ton a növények olyan dúsan burjánzanak, mint 
egy üvegházban, hiszen a víz és a tápanyagok 
folyamatosan, elegendő mennyiségben állnak 
a rendelkezésükre, és egyenletesen magas 
hőmérséklet jellemző. Ezen az éghajlaton nin-
csenek évszakok, az esőerdő mindig lombos, 
örökzöld. A levélváltás azonban itt is jellemző 
a fákra: leveleiket állandóan hullatják, és az újak 
is folyamatosan nőnek.

A trópusi esőerdők a biológiai változatosság 
kincsestárai. Sehol nem találunk együtt annyi 
élőlényt, mint ezekben az erdőkben. A Föld fajai-
nak több mint fele a mindössze 7%-nyi szárazföl-
det elfoglaló trópusi esőerdőkben fordul elő.

„Egy trópusi esőerdő hat négyzetkilométerén kb. 
1500 virágos növény, 750 fa, 100 emlős, 400 madár, 100 
hüllő és 60 kétéltű faj él. A különböző rovarfajok száma 
olyan mérhetetlenül nagy, hogy mennyiségüket csak 
becsülni lehet.” (Andrea Mertiny: Az esőerdő. Budapest, 
Tessloff és Babilon Kiadó, 1992)

Az esőerdőkben a növények a meghatározók. 
A fák biztosítják azt az alapvető közeget, ahol 
a növények és az állatok közösségei kialakulhat-
nak.

A fák lombkoronája többszörösen és sűrűn 
záródik össze, felső, középső, és alsó lombko-
ronaszintet alkotva. Az egyes szinteken eltérő 
fényigényű növények élnek. 

A felső lombkoronaszintet a gyorsan növő, 
50-60 méter magas óriásfák alkotják. Távol áll-

nak egymástól,  lombkoronájuk nem zárul össze. 
Hatalmas törzsük a talaj közelében öt méter 
átmérőjű is lehet. 

A középső és az alsó lombkoronaszint fái is 
fénykedvelők, lombsátruk 15-45 m magasságban 
fejlődik, és teljesen záródik, így alig engedi át a 
fényt. Ez a levéltenger szinte áthatolhatatlan, az 
eső is csak percek alatt jut át rajta. Itt, a lombko-
ronaszintben él az esőerdő növényeinek és álla-
tainak mintegy kétharmada.

A lombok alatt félhomály uralkodik, a párás 
levegő alig mozdul. 

A cserjeszintben olyan növények élnek, ame-
lyek kevés fénnyel is beérik. Sok facsemete várja 

a TRÓpuSI ESŐERDŐk VIlÁGa

1. Az esőerdők elhelyezkedése a Földön

2. Csapadék- és hőmérséklet-eloszlás az egyenlítői 
éghajlaton (San Carlos, Dél-Amerika)

 (A piros vonal a hőmérsékletet, a kék oszlopok pedig a 
csapadék mennyiségét mutatják.)

„A sötétbarna színű avar nedves és korhadt az örökös fél-
homályban. Nem magas, alig lehet félaraszos. Mindenütt víz, 
csepegés és csurgás. Ez adja az állandó zajt, és elnyomja lépé-
seim igen halk neszét. Itt-ott bogarak esnek zsákmányul. Is-
mertek és kevésbé ismertek. Lepke még nem került elém. Persze 
akadályozza csapongásukat a fák, gallyak között a levélzet, az 
állandó csurgás. Másféle nesz, mint a vízé, nem hangzik. Pedig 
– minden idegszálamban érzem – él körülöttem az őserdő. 
A csurgás ezernyi élet mozgását takarja, közte az enyémet is. 
(Molnár Gábor: Jaguárországban)

2. Csapadék- és hőmérséklet-eloszlás az egyenlítői 
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itt, hogy növekedésnek indulhasson, miután 
felette valami megtöri a szinte összefüggő lomb-
sátor sűrűjét. A cserjeszintet főleg lágyszárú 
növények alkotják. 

A gyepszintre gyér növényzet jellemző. 
A napfény szinte teljes hiányát csak néhány ha-
raszt, moha és az élősködő növények viselik el. 
A liánok ugyan a talajban gyökereznek, de a fák 
törzsén felkapaszkodnak a magasba, hogy lomb-
jukat a lombkoronaszintben bonthassák ki. 

Az esőerdő talajának felszínén és a talajban 
rovarok, pókok, százlábúak, férgek milliói és 
gombák élnek. 

Magyarországon is találkozhatunk liánokkal: 
szárazabb erdőkben, cserjésekben gyakori a fá-
sodó szárú erdei iszalag, ártéri erdőkben pedig 
a komló él.

Keress ezekről a növényekről képeket, fo-
tókat!

Az esőerdőben minden szint külön világ, 
lakóik gazdag és változatos közösségeket alkot-
nak. Ritkán hagyják el lakóhelyüket, tökéletesen 
alkalmazkodtak a fényviszonyokhoz, a levegő 
páratartalmához és mozgásához, a táplálék 
minőségéhez és mennyiségéhez. 

„Vannak olyan fán lakó növények, amelyek 
a fa ágán lévő kis korhadékcsomóból nőnek ki, 
vagy az ágakról csüngenek le. Gyakran csodála-
tosan szép viráguk van; legismertebbek ezek 

3., 4., 5. Az esőerdők 
több szintből álló lombko-
ronája szorosan záródik.

közül az orchideák. Gyökerük nincsen, a növény 
közvetlenül a levegőből veszi fel a párát és 
a tápanyagokat. (…)

Más növények, mint a broméliák, a vizet ön-
magukban tárolják. Körkörösen elhelyezkedő lev-
eleik tölcsért képeznek, s ebben akár 10 liter víz is 
elfér. Néhány növény része, pollen, madárürülék, 
egy-egy rovar is belehullik ebbe a tölcsérbe. (…) Ez 
ideális tápanyagoldat a bromélia fejlődéséhez. Az 
is előfordul, hogy a gazdafa kis gyökeret ereszt a 
rajta lakó bromélia tölcsérébe, és így kölcsönösen 
hasznot húznak az együttélésből. A vízzel telt 
bromélia tölcsérek a magasban arra járó majmok 
és madarak számára ivóvízzel szolgálnak. Algák, 
mikrobák, lepkék lárvái, szúnyoglárvák és egyéb 
élőlények laknak ebben a miniakváriumban. 
A békák is ilyen víztározóba teszik le petéiket.”

(Andrea Mertiny: Az esőerdő. budapest, Tessloff 
és babilon Kiadó 1992.)

6. Az esőerdő jellemző 
növényei a liánok.

7. Az esőerdő talajára 
kevés fény jut.

8. Jellegzetes fán lakó 
növények a broméliák.

9. Nektárral táplálkozó 
kolibri

10. Piros szemű 
levelibéka



TANULÓI MUNKAFüZET  A TRÓPUSI ESŐERDŐK VILÁGA 5

1. munkalap
1. Mutasd be a trópusi övezetet úgy, hogy az alábbi szavak szerepeljenek benne! Használd az 

ábrák és a képek nyújtotta információkat is!

Ráktérítő, Baktérítő, merőleges, energia, pára, Egyenlítő 

2. Értelmezd a szavakat!

öv: 

övezet: 

Milyen jelentése lehet még a szavaknak, ha más szövegkörnyezetbe, pl.: divat, közlekedés stb. 
helyezzük őket? írj példákat!

3. Mondd másképpen!

Egyenletesen magas (hőmérséklet) 
Mindennapos esők

4. A szöveg alapján, egy-egy jellemző szó beírásával töltsd ki a táblázatot! 

évszakok 
száma

hőmérséklet csapadék pára- 
tartalom

víz, tápanyag növényzet

egyenlítői 
éghajlat
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2. munkalap
1. Fejtsd ki részletesen a mondat jelentését!

 A trópusi esőerdők a biológiai változatosság kincsestárai.

 –  Mit jelent a biológiai változatosság? 
 – Mit jelent a kincsestár? 

 Fogalmazd meg a mondat jelentését más szavakkal!

2. Miért írjuk nagybetűvel a harmadik bekezdés harmadik mondatában található Föld szót?

 Azért írjuk nagybetűvel,

 

 Akkor kisbetűvel írnánk, ha 

3. Hihetetlennek tűnő adatok

 Pótold a hiányzó adatokat és szavakat, illetve töltsd ki a táblázatot a szöveg alapján!

 A  fajainak több mint  a mindösszesen 

-nyi szárazföldet elfoglaló  fordul elő.

 Egy trópusi esőerdő hat négyzetkilométerén

virágos 
növény fa emlős madár hüllő kétéltű

faj él.

Miért nem szerepel számadat a rovarok mellett? A szövegből szó szerint írd ki a választ!
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3. munkalap 
1. Értelmezd a tételmondatot!
 – Az esőerdőben a növények a meghatározók.
 – Magyarázd meg pontosan a meghatározó szó jelentését!

 – Tegyél fel kérdéseket a mondattal kapcsolatban!

2. Tanulmányozd a 4., az 5. és a 6. bekezdés szövegét és az ábrákat, majd töltsd ki a táblázatot!

Esőerdők szintjei Jellemzői

lombkoronaszint

Gyér növényzet

3. Olvasd el figyelmesen a Molnár Gábor: Jaguárországban című könyvéből származó részletet, és 
válaszolj a kérdésekre!

  Valóságos ország Jaguárország?  
Milyen konkrétabb növény- és állatnév szerepel a szövegben? 

  

 Mit jelentenek a szavak?

 avar:  

 korhadt: 

 félaraszos: 

 nesz:

Tömörítsd a részletet 1-2 mondatba!

 

Jelöld be a szövegbe, hogy hová illeszkedne leginkább Molnár Gábor írása!
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4. munkalap
1. Az esőerdők lakóinak mi mindenhez kell alkalmazkodniuk? Húzd alá a megfelelő választ!

 a fényviszonyokhoz, a turistákhoz, a levegő páratartalmához, a levegő mozgásához, az évszakok 
változásaihoz, a táplálék minőségéhez és mennyiségéhez

2. Jellemezd a szöveg alapján az orchideákat!

 

3. A szöveg és a kép alapján mutasd be a broméliákat!

 

 

4. Andrea Mertiny: Az esőerdő című írásában a „miniakvárium” elnevezés szerepel.

 – Mit jelképez és mire vonatkozik az elnevezés?

  

 
  
 – Mit jelent a szavakban a „mini” előtag? Húzd alá a megfelelőket!

     kisméretű, kicsi, meleg, vizes, alacsony

 –   A szóösszetételekben mi szerepel a „mini” ellentéteként?
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A Földön az Egyenlítő körül elhelyezkedő forró 
övezettől a sarkok felé haladva csökken a napsu-
gárzás mennyisége, ezért a mérsékelt övezet, 
majd a hideg övezet következik (1. ábra). 

A mérsékelt övezetben a tengerektől a kon-
tinensek belseje felé haladva csökken a csapadék 
mennyisége, ezért a mérsékelt övezeten belül 
megkülönböztetünk óceáni, nedves kontinentá-
lis, száraz kontinentális és sivatagos területeket 
(2. ábra). Magyarország legnagyobb részben a 
nedves kontinentális területen fekszik. 

A mérsékelt övezet éghajlata változatos, de 
nem szélsőséges. A hőmérséklet nyáron nem 
annyira meleg, mint a forró övezetben, télen vi-
szont nem annyira hideg, mint a hideg övezet-
ben. Jellemző a négy évszak.

Növényzet

A mérsékelt öv nedves kontinentális területének 
növényzetére a lombos erdők jellemzők (3. ábra). 
A lombos erdőket az uralkodó fafaj alapján 

nevezzük el. Hazánk a tölgyerdők zónájában 
található. 

A tölgyerdő napfényes erdő (4. ábra). A tölgy-
fák nem nőnek sűrűn, és lombjuk is viszonylag 
ritkás. A lombkoronaszint alatt gazdag cserjeszintet 
látunk. A bokrok alatt, a lágyszárúak szintjében 
tavasszal a hagymás növények az uralkodóak. 
Nyáron itt már kevés a fény, ilyenkor főként 
fűféléket találunk. Legalul még megkülönböz-
tethetjük a mohaszintet vagy talajszintet. 

A tölgyerdő arca évszakonként változik, 
mindig más szint növényei uralják, és az erdő 
színe is változik.

mÉRSÉkElT ÖVEZET

 3. A lombos erdők öve

1. A mérsékelt övezet elhelyezkedése a Földön

2. A mérsékelt övezet tagolódása a kontinens belseje felé

hideg övezet 

mérsékelt övezet

forró övezet 

mérsékelt övezet 

hideg övezet

4. A tölgyerdő

sivatagos terület

száraz kontinentális terület

nedves kontinentális terület

óceáni terület
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Állatvilág

Az állatvilág összetétele mindig a növényzettől 
függ, hiszen az állatok vagy a növényekkel, vagy 
a növényektől függő, növényevő állatokkal táp-
lálkoznak. A mérsékelt övi lombos erdők leg-
nagyobbrészt egyforma fáin nem tud olyan sok-
féle állat megélni, mint a trópusi esőerdőkben, 
ezért a táplálékláncok is kevésbé változatosak.

A tölgyerdők minden szintjében élnek ro-
varok. Legtöbbször nagyon specializáltak, csak 
egyféle növényt fogyasztanak, gyakran annak a 
növénynek is csak egyfajta részét, például a le-
velét vagy a gyökerét. A növényevő rovarokkal a ra-
gadozó rovarok táplálkoznak. A rovarokat újabb 
ragadozók: például az erdei békák, a zöldgyíkok 
és a rovarevő énekesmadarak fogyasztják. A kar-
valy az énekesmada-rakra vadászik (5. ábra). 

Élnek az erdőben nagytestű növényevők is: 
őzek és szarvasok. A vaddisznók mindenevők, 
nem vetik meg a gyümölcsöket sem, de a rovaro-
kat, a csigákat is szeretik. 

A dögevő vagy ürülékevő állatok és a le-
bontó baktériumok, gombák az életükhöz az el-
pusztult élőlények anyagait használják, vagyis 
ezek az anyagok sem válnak hulladékká. 
A természet ugyanis nem ismer hulladékot, 
minden anyag állandó körforgásban van.

környezetvédelem

A mérsékelt övi lomberdők talaja mezőgaz-
dasági művelésre nagyon alkalmas, a faanyag 
könnyen kitermelhető (7. ábra), ezért a lomberdők 
helyén ma legnagyobb részben szántóföldeket 
találunk (8. ábra). A szántóföldeken nincs lomb-
koronaszint és cserjeszint. A szinte kizárólag 
egyféle lágyszárú növényen sokkal szegényesebb 
táplálékláncok alakulnak ki. Az Európai Unió tá-
mogatja az erdőtelepítést, a visszaerdősítést.

6. Táplálékhálózat a tölgyerdőben

5. Tápláléklánc: növényevő rovar, 
ragadozó rovar, béka

5. Tápláléklánc: növényevő rovar, 

ragadozó madár
I

rovarevő énekesmadár
I

rovarevő rovar
I

növényevő rovar
I

növény

7. Fakitermelés

8. Szántóföld
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1. munkalap
1. Húzd alá az első szövegrész kulcsszavait, és határozd meg, milyen két egységre bontható!

 

 

2. Az első bekezdés áttekintése után írd ki a szövegből, hogy mi határozza meg az övezetek be-
osztását!

 

3. A szöveg és az eddig tanultak alapján töltsd ki a táblázatot! 

övezetek évszakok, jellemzők

4. Értelmezd szóban az alábbi két szót!

 változatos:  

 szélsőséges: 

 Alkoss két olyan mondatot, amelyekben a fenti két szó szerepel, de a téma a divat legyen!

 

 

5. Írj rokon értelmű szót a tagolódik szó helyettesítésére!

 

6. Magyarország a száraz kontinentális, nedves kontinentális területen helyezkedik el. 

  írd ki a szövegből azt a szókapcsolatot, amely arra utal, hogy valamelyik rész nagyobb kiterjedés-
ben van jelen!

  

7. Mondd másképpen!

 nem túl hideg: 

 nem túl meleg: 
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2. munkalap
1. A növényzettel foglalkozó szövegrész második mondatát alakítsd át, és fejezd be úgy, hogy a 

trópusi esőerdőkhöz hasonlítod a lombos erdőket!

 A trópusi esőerdőkben 

 

2. Mit jelent az uralkodó fafaj, ritkás lomb, gazdag cserjeszint kifejezés?

 
 Alkoss az egyik szókapcsolattal úgy mondatot, hogy az állatvilágból hozod a példát!

 

3. Tedd sorrendbe, és párosítsd az összeillő elemeket!

 cserjeszint, fűfélék, lágyszárúak szintje, vadrózsa, galagonya, kökénybokrok,
 lombkoronaszint, talajszint

 Tölgyerdő

 –       –

 –       –

 –       –

4. Értelmezd a mondatot a megadott szempontok figyelembevételével!
 
 Teljes mondatban válaszolj!

 Mit jelent a tölgyerdő arca kifejezés? 

 Mit jelent a „szint növényei uralják” kifejezés? 

 Milyen szint és milyen szín uralja ősszel a tölgyerdőt? 

5. A 4. ábra alapján röviden mutasd be a tölgyerdőt!

 A bemutatás előtt válassz ki három szempontot, amelyet figyelembe veszel az ismertetéskor!

 Szempontok:  1. 

       2. 

       3. 
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3. munkalap 
1. Mit jelent a közvetlenül és a közvetve szó? Értelmezd írásban a közvetlenül elfogyaszt és a köz-

vetve elfogyaszt kifejezést!

 

 

2. Magyarázd meg röviden a fogalmakat, ha szükséges, használj segédkönyvet!

 tápláléklánc: 

 táplálékhálózat: 

 specializált: 

3. A táblázat kitöltése után mutasd be szóban a tölgyerdő táplálékhálózatát!

állatok konkrét állat ő fogyasztja őt fogyasztja

ragadozók

vaddisznó rovarok, csigák

4. Fejtsd ki bővebben, és mondd el véleményed a mondat állításáról! Készíts tervet!

 A természet ugyanis nem ismer hulladékot, minden anyag állandó körforgásban van.

 – Első lépés: 

 

 – Második lépés: 

 

 – Harmadik lépés: 
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4. munkalap
Készítsd el a megadott elemek figyelembevételével a téma vázlatát!

1. Elhelyezkedés

 – fogalmak: 

 – ábramagyarázat, kiegészítések: 

2. Éghajlat

 
3. Növényzet

 – erdőfajták: 

 – szintek: 

4. Állatok

 – táplálékhálózat, tápláléklánc:

5. Környezetvédelem
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A Földön a különböző környezeti tényezők 
következtében a lehető legkülönbözőbb élőhe-
lyek alakultak ki. Az egyes élőhelyeken az élet 
olyan formái találhatók, amelyek tökéletesen 
alkalmazkodtak a helyi feltételekhez. A tundra 
elsősorban az északi hideg éghajlati övezet jel-
legzetes élőhelye. A sarkkörök közelében két 
évszak jellemző, a hosszú és rendkívül zord tél, 
valamint a rövid és hűvös nyár. Ezen a területen 
kevés a csapadék, az is legnagyobb részt hó 
formájában hullik.

a HIDEG ÖVEZET ÉlŐVIlÁGa

1. Tundra

2. A hőmérséklet és a csapadék 
eloszlása a tundra éghajlaton

A hó és a jég a növények számára nem fel-
szívható, télen tehát teljes a vízhiány. 

Az összefüggő növénytakaró kevés fajból áll. 
Jellegzetessége, hogy hiányoznak belőle a fák. 
Az alacsonyra növő törpecserjék ágai a felszín-
hez közel terülnek el, kihasználva a talaj felső 
rétegének melegét. így azonban csak lassan tud-
nak fejlődni. A talaj mélyen hideg és fagyott, 
ezért a növények gyökérzete a felszín közelében 
ágazik szét. A zord körülmények miatt kevés a 
virágos növény, gyakoriak azonban a mohák és 
a zuzmók. A mohák szaporodásához feltétlenül 
szükséges a víz, ezért mohákkal csak a nedves 
helyeken találkozhatunk. A zuzmótelepek jól 
bírják a száraz körülményeket is. Itt él például 
a rénszarvaszuzmó. 

3. A tundra éghajlat elterjedése a Földön

4. Rénszarvaszuzmó 
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A sarkvidék a sarkkörökön túl, a magasabb 
szélességi köröknél helyezkedik el. Ezen a többé-
kevésbé összefüggő területen már csak egy 
év-szak van: a hideg és állandóan fagyos tél. A ne-
héz körülmények között a növényeket csupán né-

A zuzmók telepeiben gombák és moszatok él-
nek együtt. A gombafonalak felveszik a tápanya-
got, a moszatok pedig táplálékot készítenek belőle. 
A kész táplálékot a gombák is hasznosítják. A nö-
vényevő állatok legfontosabb táplálékai a zuzmók 
és a mohák, ezért jelenlétük ezen a vidéken nagy 
jelentőségű. A télen csaknem teljesen kihalt tund-
rát a rövid nyáron különféle állatok népesítik be. 

A tundra jellegzetes növényevő állata a rén-
szarvas. Testének felépítése az őzhöz hasonlít. 
Lábszárai vaskosabbak, patája szélesebb. bundá-
ja sokkal vastagabb, tömöttebb, és alul a nyakán 
sörényt találunk. A nőstényeknek is és a hímek-
nek is van agancsa, de a bikáé nagyobb. A rén-
szarvasok vándorló csordákban élnek. Igénytelen 
állatok: táplálékukat, a mohát és a zuzmót, ha 
kell, a hó alól is kikaparják. A tundrán élő ember 
nélkülözhetetlen háziállatai. Szánt vontatnak 
velük, húsukat, tejüket fogyasztják, bőrükből 
meleg ruhát készítenek. Teljesen azonban so-
hasem szelídíthetők meg. 

„Évente kétszer, tavasszal és ősszel hosszú vándorútra 
indul ez a vad; tavasszal északnak, a tundrák frissen sar-
jadzó legelőire, ősszel pedig délnek, az erdős területekre, 
hogy védelmet keressen az irtózatos téli hózivatarok 
ellen. Hatalmas csapatokba, néha több száz főre rúgó 
seregekbe verődve vándorol. És csodálatosképpen évről 
évre ugyanazt az útirányt követi. Ez korántsem egyenes, 
hanem nagyon is kanyargós. Hatalmas kerülőkkel ért-
hetetlen vargabetűket ír le. Az útjába eső folyókon is a 
megszokott, évtizedek, talán évszázadok óta betartott 
helyeken kel át.” (Széchenyi Zsigmond: Alaszkában vadász-
tam. 2002. (újrakiadás) Budapest, Magyar Könyvklub)

A tundrán viszonylag kevés növény- és állat-
faj nagy egyedszámban él.

6. Sarki róka

7. Sarki nyúlra vadászó sarki róka

5. Rénszarvas

8. Jegesmedve
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hány moszatfaj képviseli. Néhány emlőssel is 
találkozhatunk. A sarki róka és a sarki nyúl téli 
bundája tömött és fehér. Füleik kicsik, orruk 
rövid, így sokkal kevesebb hőt adnak le, mint a 
mérsékelt vagy forró övezetben élő rokonaik.

Az északi sarkvidék nagytestű, fehér bun-
dás ragadozója a jegesmedve. Tápláléka főként 
hús, de nyáron moszatot is fogyaszt. Leginkább 
fókákkal és halakkal táplálkozik. Kitűnő 
úszó, két percig is képes a víz alatt maradni. Jó 
vadász, de erre szüksége is van, ugyanis nagy 
a táplálékigénye. Állandóan táplálék után jár. 
Eltérően a barnamedvétől, nem alszik téli álmot. 
Utódait hóba vájt gödörben hozza a világra. Gon-
dos anya, a bocsok születése után hónapokig táp-
lálja kicsinyeit. 

Mint minden életközösségre, a tundrai és 
a sarkvidéki életközösségekre is jellemző, hogy 
a növények, a növényevők és a húsevők között 
táplálkozási kapcsolatok (tápláléklánc, táplálék-
hálózat) alakulnak ki.

9. Grönlandi fóka kicsinyével

10. Császárpingvin

A pingvinek a déli félgömbön élő madarak. 
Testfelépítésük életmódjuknak megfelelően 

alakult, szárnyuk evezőként működik. Raga-
dozók, halakkal táplálkoznak. 

A legnagyobb termetű (kb. 1,2 m magas) 
képviselőjük a déli sarkkörön túl élő császár-
pingvin. Csoportosan élnek, a pingvintár-
sadalom tagjai közösen birkóznak meg a zord 
körülményekkel.
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1. munkalap
1. A tundra

 Az első két bekezdés és a két ábra alapján határozd meg a tundra jellemzőit!

 Hol található?

 

 

 Az évszakok száma és jellemzése:

  

 A csapadék ideje, mennyisége, formája:

 

 

 A talaj jellemzője:

 

 Növényzete:

 

2. A tundra növényvilága

 Az olvasottak alapján sorold fel a tundra jellegzetes növényeit!
 
 A tundra növényei:

 

 

 

 

3. A tundra állatvilága

 Hány állatfaj él a tundrán?
 
 Melyik válasz a helyes? Válaszodat a szövegből kiemelt mondatrészlettel bizonyítsd!

           egy               sok            kettő

 
A rénszarvas bemutatásához írj három szempontot!
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4. Sarkvidék

 Határozd meg a sarkvidék jellemzőit az alábbiak szerint:

 Hol található?

 

 Az évszakok száma és jellemzése:

  

 A talaj jellemzője:

 

 Hőmérséklet:

 

 

 Növényzete:

 

 

 A jegesmedve bemutatásához írj három szempontot!

 

 

 

5. Készíts vázlatot az alábbi tagolás alapján!

 1. 

 – 

 –  

 – 

 

 2. 

 – 

 –  

 – 
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6. Ellenőrző táblázatok

tundra sarkvidék

évszakok

növény-
világ

állatvilág

Alkalmazkodási 
jelenségek

rénszarvas jegesmedve

táplálékszerzés

élőhely

testfelépítés

szőrzet, bunda

utódgondozás

tajga tundra

csapadék

évszakok

jellemző növényzet

jellemző állatok
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7. Alkoss szöveget!

 Utazásom a tundrán   vagy   Sarkvidéki expedíció tagja voltam

 

 

8. Érvelj!

 Mentsük meg a jegesmedvéket, vigyük őket az állatkertbe!
 vagy
 Mentsük meg a jegesmedvéket, ne vigyük őket az állatkertbe!
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9. Írj rövid történetet a három, állatot ábrázoló kép valamelyikéről!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. b. c.
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Megismertük a Föld különböző tájait és azok 
élővilágát az Egyenlítőtől egészen a sarkvidéke-
kig. Induljunk most egy képzeletbeli  túrára a he-
gyekbe! 

Hegyvidéken járva rögtön feltűnik, hogy a 
növényvilág valamilyen szigorú rendhez iga-
zodik.

A hegyoldalon felfelé haladva a hőmérséklet 100 
méterenként átlagosan 1 oC-kal csökken, ennek 
következtében fokozatosan változik a növény-
takaró szerkezete is. A hegy lábánál mindig 
az adott terület éghajlata által meghatározott 
növényzet található, a hegyoldalon felfelé pedig 
egymást váltják a hideghez jobban alkalmazko-
dó növények. Az hóhatár közelében a növényzet 
már a tundrákéhoz hasonló. Megfi gyelhető, hogy 

a HEGYVIDÉkEk ÉlŐVIlÁGa

1. Magas-Tátra (A Pátria a Poprádi-tó felől) 

2. A növénytakaró övezetes változása az Alpokban 

a növénytakaró a magasságtól függően ugyanúgy 
változik, mint a szélességi fokok függvényében.

A trópusi magashegységekben a trópusi 
esőerdők világától az állandó hó és jég biro-
dalmáig minden -a vízszintes övezetességre 
jellemző- öv megtalálható. 

A mérsékelt övezetek hegyvidékeiben a he-
gyek lábánál a mérsékelt övezetre jellemző erdők 
találhatóak. Az Alpokban körülbelül 500 méter 
magasságig tölgyesek, feljebb (800-1000 méter 
magasságban) bükkösök élnek. A hegyoldalon 
felfelé haladva a lombhullató erdőket felváltja az 
örökzöld fenyvesek sötétzöld öve. A fenyőerdők 
jellemző fajai a jegenyefenyő és a lucfenyő. Kb. 
1500 méter magasságban az örökzöld fajokat a 
hideghez jobban alkalmazkodó, lombhullató 
vörösfenyő követi. A mintegy 2000 méter magas-
ságban húzódó erdőhatár felett már a törpefeny-
vesek, a törpecserjések és a havasi rétek talál-
hatók. A zord időjárás miatt a növényzet itt már 
nem borítja összefüggően a talajt. 2700-3000 
méter felett, a hóhatáron túl, az örök hó biro-
dalmában olyan hideg uralkodik, hogy nyáron 
sem olvad el a hó.

A hegyvidéki területek csapadékmennyisége 
a környező területekénél általában nagyobb. A 
hegységek ugyanis felemelkedésre késztetik a 
levegőt, a felemelkedő levegő fokozatosan lehűl, 
páratartalma pedig kicsapódik. 

A hegyvidéki éghajlat jellemzője a hűvös 
nyár, a hideg tél és a sok csapadék. A hegységek-
ben azonban számtalan kisebb-nagyobb eltérés 
fi gyelhető meg. Ilyen többek között az észa-
ki és déli fekvésű hegyoldalak hőmérsékleti 

3. Az 5892 méter magas Kilimandzsáró 
Tanzániában, az Egyenlítőtől nem messze 

emelkedik a szavanna fölé

2. A növénytakaró övezetes változása az Alpokban 2. A növénytakaró övezetes változása az Alpokban 2. A növénytakaró övezetes változása az Alpokban 
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a kizárólag növényi koszton élő, mókusfélék csa-
ládjába tartozó rágcsálót. A növényi eleség (lédús 
havasi növények, gyökerek, pázsitfűfélék) fel-
aprításához nélkülözhetetlenek őrlőfogai. Igyek-
szik a télen elvesztett kilók pótlásával, hiszen 
a tavasz és a nyár is rövid, s ezalatt több mint fél 
évre elegendő tartaléktápanyagot kell testében 
felhalmoznia. A havasi mormotát még a 20. szá-
zad elején is vadászták, bundáját szűcsök dolgoz-
ták fel. Ma már szigorú, törvényes oltalomban 
részesül. 

(Garancsy Mihály: Havasok bundása:a mormota című cikke 

nyomán. TermészetBúvár 2005/2. szám) 

különbsége, valamint a szél felőli és a szélárnyékos 
oldalak eltérő csapadékmennyisége. 

A magashegységekben tehát változatos 
élőhelyekkel és a változatos, sokszor különleges 
életfeltételekhez alkalmazkodott élőlényekkel 
találkozhatunk. 

„Az alpesi turisták jól ismerik azt a szabályt, hogy 
a havasokra teljes nyári és téli öltözetet kell vinni, mert 
nagy a hőingadozás. Ha a Napot néhány percre felhő 
takarja el, ezalatt 20 oC-ot is zuhan a hőmérséklet, s 
ha újból kisüt, hirtelen ugyanennyit emelkedik. Ter-
mészetesen a növény nem tud embermódra átöltözni, 
ezért a magashegységekben csak olyan növények ma-
radnak meg, amelyeknek életfolyamatai – évmilliók 
során- fokozatosan alkalmazkodtak a hőingadozáshoz. 
Érdekes, és az első pillanatra meglepő, hogy az alpesi 
növények nyáron szenvednek a legtöbbet a hidegtől. 
Ennek az a magyarázata, hogy télen a hótakaró alatt 
sokkal kisebb ez az ingadozás, mint nyáron. Különben 
is télen a növény nyugalmi állapotban van, míg nyáron 
– hőmérséklet szempontjából – egy nap alatt egy egész 
évet, négy évszakot kell átvészelnie. A déli órákban 
például 30-40  oC-ra is felmegy a talajhőmérséklet, sőt 
a talaj felszínén néha 60 oC-ot is mérnek, míg éjszaka 
fagypont körüli a hőmérséklet. (…) Ahogy alpesi kirán-
dulásunkon egyre magasabbra érünk, úgy szaporodik 
az alacsony, szár nélküli növények száma. A szép virágú 
magashegyi növényekből nem lehet csokrot kötni, mert 
a virág szár nélkül, szinte a talaj felszínén ül. (De nem is 
lehetne leszakítani őket, mert védettek.)” 

(Dr. Balogh János: Bioszféra-expedíció. RTV-Minerva 
budapest, 1980.) 

A változatos és sokszor nehéz életfeltételek-
hez az állatvilág is alkalmazkodott. A havasi 
mormota az Alpok és a Kárpátok 1600 és 3000 
méter közötti térségeinek azokat a napos, rövid 
füvű legelőit, rétjeit hódította meg, ahol a talaj 
elég mély ahhoz, hogy felszín alatti üregrend-
szerét kialakíthassa. Társas életmódot folytat, te-
lepekben él. Nappal többnyire a szabadban tartóz-
kodik, meneküléskor vagy éjszakára azonban 
a mélyben húzódó, maga vájta üregrendszerbe 
húzódik vissza. A havasok bundása mezei nyúl 
nagyságú, akár a nyolc kilogrammos tömeget 
is elérheti. Zömök, rövid szőrű, kúp alakú teste, 
rövid lábai és erős karmai mind az üregásásban 
segítik. Életmódjával adott okot az „alszik, mint 
a mormota” szólásra. Ősszel, alaposan meghízva 
hosszú téli álomba merül, amely általában hat-
hét, de esetenként akár tíz hónapig is tarthat. 
Családtagjaival szorosan egymáshoz simulva al-
szik vackában. Sokszor 10-12 mormota zsúfolódik 
egyetlen üregbe. Hosszú téli pihenője alatt test-
tömegének 10-20%-át is elveszítheti. A tavaszi 
napsugarak hatására gyorsan kibújó növények 
azonban már gazdag választékkal fogadják 7. Encián (tárnics) 7. Encián (tárnics) 

6. Habszegfű6. Habszegfű

4. Alpesi rét
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táplálkozik, ezért a zergecsapatok ősszel és télen 
a hegyvidékek alacsonyabb területeire húzódnak. 

A hamvasszürke alapon bársonyfekete fol-
tozású, karcsú testű, hosszú csápú havasi cincér 
a hegyi bükkösökben él. Lárvája száraz bükk-
farönkökben fejlődik, a kifejlett bogár a rétek 
virágainak virágporával táplálkozik. 

A világ egyik legveszélyeztetettebb állatfaja 
a Kína Szecsuán tartományában a trópusi 
területén élő óriás panda. Védelemre szorul, 
nem csak azért, mert jelenleg kevesebb mint 
1000 példány él, hanem, mert a bambuszerdők 
irtása miatt élettere is egyre csökken. Ez a raga-
dozók közé tartozó állat ugyanis kizárólag bam-
buszrüggyel táplálkozik.

Az alpesi zerge a kopár sziklákon, az elérhe-
tetlennek tűnő sziklaszirteken, csapatban érzi 
legjobban magát. Kecses testével, vékony, de 
nagyon erős lábaival ügyesen mozog, ugrál a 
sziklák peremén is. Szőrének színe nyáron fölül 
vörös-barna feketés-barna hátcsíkkal, alul világos 
vörös-sárga; télen háta sötétbarna vagy fekete-
barna, hasa fehér, s szemeitől orra felé fekete csík 
vonul végig. Párosujjú patás, növényevő. Mo-
hával, friss füvekkel, zsenge és lédús rügyekkel 

10. Havasi cincér 

    11. Óriás panda 

  8 Havasi mormota

9. Zergék 
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1. munkalap
1. A hegyvidékek növénytakarójának jellemzői  

 Az első két bekezdés, valamint a kép és az ábra alapján határozd meg a növénytakaró 
jellemzőit!

 Milyen a növénytakaró szerkezete?

 

 

 Milyen növényzet található az erdőhatár alatt és milyen felette?

 

 

 Milyen összefüggés van a növénytakaró változása és a magasság változása között?

 

 

2. Szómagyarázat

 A)

 Kapcsold össze az összetartozó fogalmakat! 
 A betűjeleket írjátok a számok mellé!

 1. növénytakaró           a)   Leveleit egyszerre lehullató. 
 
 2. lombhullató              b)  Gyér növényzetű vidék a hideg övezetben.

 3. örökzöld                   c)   Egész éven át megmaradó lombozat.

 4. tundra                       d)   A talajt borító növényzet.

                                      e)   Folyamat, állapot, jelenség külső jele.

     1.                 2.              3.            4.         

     b)

A felsoroltak közül melyik szóra vonatkozik a meghatározás? Húzd alá a megfelelő szót!

Hegy kiugró nyúlványa
hegyláb, hegyoldal, hegyhát, hegycsúcs 

A földkéreg felszíni része
talaj, altalaj
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A magas hegyek fűvel benőtt területe
rét, havasi rét

C)

Definiáld (határozd meg) a szavakat!

szélességi fok: 

erdőhatár: 

olvadás:
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2. munkalap
1. A)  Írd be a hiányzó adatokat az 5. bekezdés alapján!

 magasság

 3000 m  

 2000 m  

 1500 m  

 800-1000 m  

 500 m  

 
 a mérsékelt övezet magashegységi növényei

1. B) Milyen növényzet található a különböző övezetekben? Töltsd ki a táblázatot!

 A magas hegység növényzete

 

forró övezet

mérsékelt övezet

hideg övezet
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3. munkalap
1. A hegyvidékek élővilága

A szöveg és tudásod alapján töltsd ki a táblázatot!

ÉLŐHELY TESTFELÉPÍTÉS ÉLETMóD HAzánKBAn ÉLŐ 
ROKOnAi

HAVASI MOR-
MOTA

ALPESI
ZERGE

2. A hegyvidék élővilága

 Készíts vázlatot az alábbi séma alapján!

 1. 

 2. 

 3. 

 Bővítsd a vázlatot a szövegben található jellemző szavakkal!

 1. 

 2. 

 3. 

 Írj egy-egy kérdést az egységekhez!

 1. 

 2. 

 3. 
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4. munkalap
1. Milyen szempont szerint csoportosíthatod a következő fogalmakat?

 hőingadozás, rágcsálók, lucfenyő, párosujjú patás, hóhatár, szélárnyék, bükkös, törpecserjések

Éghajlatra jellemző növényzetre jellemző

rágcsálók

 Találj ki más csoportosítási szempontokat!


